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Перелік актуальних результатів 
відповідно до проектних завдань

І. Розроблено три програми курсів підвищення
кваліфікації за темою “Впровадження
педагогічних інновацій у систему інклюзивної
освіти”: для вчителів, менеджерів освіти,
промоутерів.

І. Three programs of training courses on 
"Implementation of Pedagogical Innovations in 
Inclusive Education“ developed for: teachers, 
education managers and promoters



Перелік актуальних результатів
відповідно до проектних завдань

ІІ. Створено науково-методичний 
комплекс, до складу якого входять 15 
навчальних посібників 

ІІ. A scientific-methodical complex created 
consisting of 15 training manuals



Перелік розроблених дидактичних матеріалів
Вступ до психології людської унікальності

Інноваційна педагогіка

Інформаційно-комунікативні технології для учнів з особливими потребами

Допоміжні технології в освіті

Сучасне навчання  (за Дж. Петті)

Психодіагностика в інклюзивних школах

Творчість та інновації в школі

Тренінг  розвитку мислення 

Педагогічні інновації в інклюзивній освіті 

Управління педагогічними інноваціями в інклюзивній освіті

Лабораторний практикум  1 (діагностика, реабілітація)

Лабораторний практикум  2 (дидактичні інновації)

Хмарні технології в інклюзивних школах

ІКТ в інклюзивній освіті 



Перелік актуальних результатів
відповідно до проектних завдань

ІІІ. На базі вишів відкриті
спеціалізовані лабораторні
комплекси (Київ – 2, Одеса – 4)

ІІІ. On the basis of universities open
specialized laboratory complexes
(Kyiv – 2, Odesa – 4)



Лабораторія   рокриття  і 
розвитку  здібностей учнів:

-Нейроконтролери MindWawe 
(Neurosky)

-Системи,  основані на біологічному 
зворотньому зв’язку (Wilddivine)

- Інтерактивні системи для зняття 
стресу (emWave, Інститут серця, 
США)

Лабораторія  мультимедій-
них навчальних інновацій:

-Інтерактивні приставки (Mimio)

-Цифрові лабораторії (Fourier 
Sistems)

- Конструктори (LEGO)



Cтупінь впровадження 
проекту
 Інституційний рівень – програми, курси з 

підготовки викладачів, промоутерів і 
менеджерів освіти, 2 лабораторії

 Регіональний рівень – група промоутерів з 
педагогічних інновацій в інклюзивній освіті 

 Національний рівень – публікації з 
педагогічних інновацій в інклюзивній освіті, 
поширення відповідних знань і досвіду

 Міжнародний рівень – консорціум ВНЗ, що 
активно досліджує проблеми інклюзивної 
освіти 



Майбутні стратегії розвитку
 Підтримка діяльності створеного в межах

проекту “Міжрегіонального інформаційно-
ресурсно-методичного центру інклюзивної
освіти”.

 Поширення діяльності з підвищення кваліфікації
вчителів, вихователів дошкільних закладів
освіти, промоутерів, менеджерів освіти.

 Проведення тренінгів, семінарів, конференцій з
проблем розвитку інклюзивної освіти в Україні.

 Проведення наукових досліджень у
лабораторіях університетів з тематики
інклюзивного навчання.


