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Про проведення XXI Міжнародної 
науково-практичної конференції
«Інклюзивне освітнє середовище:
проблеми, перспективи, кращі 
практики»

З метою обговорення проблем навчання, виховання та інтеграції людей з 
інвалідністю у суспільство, узагальнення і поширення досвіду впровадження 
інклюзивного навчання у закладах вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Провести XXI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інклюзивне 
освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» (далі -
Конференція).

Виконавці: Ганна ДАВИДЕНКО,
Анастасія ГРЕБЕГПОК,
керівники навчально-виховних підрозділів,
завідувачі кафедр
Термін: 24-25 листопада 2021 р.

2. Для підготовки та організації Конференції створити робочу групу у складі:

Ганна ДАВИДЕНКО -  проректор з наукової та міжнародної діяльності
університету, керівник групи;

Анастасія ГРЕБЕНЮК -  начальник Управління наукової та міжнародної
діяльності; заступник керівника групи.

Члени групи:
Оксана КОЛЯДА -  проректор з освітньої діяльності;
Марія МУДРИК -  начальник відділу закупівель та платних послуг;
Віра ПІДДЯЧА -  в. о. начальника відділу науково-дослідної,

міжнародної та грантової діяльності;
Валентин ГУМЕНЮК -  начальник Управління освітньої діяльності;
Антоніна КОРОТЄЄВА -  професор кафедри туризму, документних та

міжкультурних комунікацій;
Володимир ТКАЧ -  проректор з господарсько-комерційної діяльності;
Світлана ЗИМЕНКО -  начальник відділу організаційної роботи та контролю;
Петро БЕССАРАБ -  завідувач Центру технічного забезпечення

навчального процесу;
Лариса ЛЕЛЮХ -  начальник Управління виховної діяльності;
Олександр ДУБОВСЬКИЙ -  директор Видавничо-друкарського комплексу.



3. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення Конференції 
(Додаток 1).

4. Підготувати та подати до Управління наукової та міжнародної діяльності тези 
доповідей учасників Конференції (Інформаційний лист додається).

Виконавці: керівники навчально- 
виховних підрозділів, завідувачі кафедр 
базової структури 
Термін: до 1 листопада 2021 р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової та 
міжнародної діяльності Ганну ДАВИДЕНКО.

Президент Петро ТАЛАНЧУК

Начальник Управління наукової 
та міжнародної діяльності

Анастасія ГРЕБЕНЮК

Проректор з наукової 
та міжнародної діяльності

Ганна дАВИдЕнкО
Начальник відділу закупівель 
та платних послуг

V/̂ 'У / Марія МУДРИК
/ 7  ■

Проректор з освітньої діяльності

Оксана КОЛЯДАf L



Додаток 1 
до наказу №
від « »________  2021 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
щодо підготовки XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та 
_____________________________________________ кращі практики», м. Київ, 2021 р. _________________________ __________________

№ Етапи підготовки конференції Термін
виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання
1. Підготовка конференції

1.1. Формування робочої групи для організації проведення конференції Вересень Ганна ДАВИДЕНКО 
Анастасія ГРЕБЕНЮК

1.2. Визначення керівного складу конференції
1.2.1. Визначення кола співорганізаторів та керівників конференції Вересень Ганна ДАВИДЕНКО 

Анастасія ГРЕБЕНЮК
1.2.2. Визначення кандидатур до Програмного та Організаційного комітетів Вересень Ганна ДАВИДЕНКО 

Анастасія ГРЕБЕНЮК
1.2.3. Визначення складу іноземних учасників конференції Вересень Ганна ДАВИДЕНКО 

Юлія ФЕДОРКО
1.3. Уточнення бази даних учасників конференції Вересень-

жовтень
Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

1.4. Підготовка та розповсюдження інформації про конференцію
1.4.1. Підготовка, видрук та розсипка листів співорганізаторам конференції Вересень Анастасія ГРЕБЕНЮК 

Світлана ЗИМЕНКО
1.4.2. Підготовка та розповсюдження інформаційного листа про проведення 

конференції
Вересень-
жовтень

Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

1.4.3. Розміщення та поновлення інформації про конференцію на WEB-сторінці 
Університету та міжнародних порталах

Вересень Віра ПІДДЯЧА 
Юлія ФЕДОРКО 
Сергій БАЗИЛЕНКО

1.4.4. Підготовка листів-запрошень іноземним учасникам Вересень-
жовтень

Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Юлія ФЕДОРКО

1.5. Формування програми конференції. Підготовка та розсилка запрошень на 
конференцію

Жовтень Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

1.5.1. Збір та реєстрація тез доповідей учасників конференції Жовтень-
листопад

Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

1.5.2. Складання списку розсипки запрошень Вересень-
листопад

Віра ПІДДЯЧА 
Юлія ФЕДОРКО

1.5.3. Формування програми, визначення секцій та регламенту конференції. 
Розробка сценаріїв пленарних та програми секційних засідань

Вересень-
листопад

Ганна ДАВИДЕНКО 
Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА



1.6. Розсипка запрошень учасникам та організаціям Листопад Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Світлана ЗИМЕНКО 
Віра ПІДДЯЧА

1.7. Підготовка та оформлення приміщень для проведення конференції Листопад Володимир ТКАЧ
1.8. Укладання угод на розміщення учасників конференції Листопад Володимир ТКАЧ
1.9. Організація культурної програми для учасників конференції у разі 

проведення в офлайн-режимі
Листопад Лариса ЛЕЛЮХ

1.10. Замовлення подарунків для переможців конкурсів студентських наукових 
робіт

Листопад Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Віра ПІДДЯЧА

1.11. Складання плану прийому зарубіжних учасників Листопад Ганна ДАВИДЕНКО 
Анастасія ГРЕБЕНЮК

2. Проведення конференції
2.1. Зустріч і розміщення іногородніх та зарубіжних учасників Листопад Володимир ТКАЧ 

Лариса ЛЕЛЮХ
2.2. Забезпечення засідань конференції технічними засобами Листопад Петро БЕССАРАБ
2.3. Забезпечення супроводу учасників конференції Листопад Лариса ЛЕЛЮХ
2.4. Забезпечення зарубіжних учасників перекладачами Листопад Юлія ФЕДОРКО
2.5. Реєстрація учасників конференції Листопад Анастасія ГРЕБЕНЮК 

Віра ПІДДЯЧА
Юлія ФЕДОРКО

2.6. Організація продажу літератури Листопад Олександр ДУБОВСБКИИ

2.7. Проведення пленарних засідань Листопад
Ганна ДАВИДЕНКО 
Анастасія ГРЕБЕНЮК

2.8. Підготовка та видання збірника тез доповідей учасників та програми 
конференції

Листопад Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Олександр ДУБОВСЬКИЙ

2.9. Проведення секційних засідань Листопад Анастасія ГРЕБЕНЮК 
керівники секцій

2.10. Організація кави-брейк Листопад Лариса ЛЕЛЮХ
3. Впровадження результатів конференції

3.1. Розсипка рекомендацій конференції Грудень Анастасія ГРЕБЕНЮК 
Світлана ЗИМЕНКО

План заходів підготовлений:
Начальник Управління наукової та міжнародної діяльності Анастасія ГРЕБЕНЮК

Погоджено:
Проректор з наукової та міжнародної діяльності Ганна ДАВИДЕНКО



Проведення
маисгер-класу,

тренінгу
бежошговноі

І
Оргкомітет конференції 

Управління наукової та міжнародної діяльності
ідкритого міжнародного уній- зо -нку людини "Україна"

Сайт університету: https://uu.edu.ua/ 
Електронна пошта: conference.uu@gmail.com

Контактні телеф они: 
(050) 883-18-31 Гребенюк Анастасія Олександрівна 

(063) 775-15-11 Піддяча Віра О лександрівна

Мета конференції -інтеграція зусиль 
учених, освітян, підприємців, промисловців 
та громадських діячів для обговорення та 

розв’язання широкого кола проблем 
навчання та виховання людей в 

інклюзивному освітньому середовищі.

FRIEDRICH 
EBERT® 
STIFTUNG

H U  М ІН ІС Т Е Р С Т В О  
О С В ІТ И  І Н А У К И  

Н  У К Р А ЇН И

У  РАМ КАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮ Ю ТЬ  
ТАКІ СЕКЦІЇ:

1. О світня та соціальна інклю зія лю дей з 
інвалідністю : м іж д исциплінарний підхід.

2. П сихолого-педагогічні основи проф есійного 
становлення та сам ореалізації молоді в 
інклю зивном у освітньому середовищі.

3. Інклю зивне освітнє середовищ е Н о во ї 
укр аїн сько ї школи.

4. М едична, ф ізи чн а та спортивна реабілітація 
людей з інвалідністю .

5. А к ту а л ьн і проблеми працевлаш тування 
лю дей з інвалідністю .

6. П равові та о р ганізац ійні засади ф орм ування 
та розвитку інклюзивного освітнього середовища.

7. Теоретичні та практичні засади використання 
інж енерних технологій для розвитку 
інклю зивного освітнього середовища.

8. Інф о р м ац ій н о -ко м ун ікац ій н і технології 
інклю зивного навчання.

9. Н аукові напрями д изайну безбар'єрного 
архітектурного середовища.

Детальна інформація про 
конференцію на сайті:

https://conferenceuu.wixsite.com/website

ЗВО«ВЦі̂ х4™ймі>і«арод еійу«хуа'Пгг рсашткулкмі«і «Україна» 
за участі та підтримки:

Міністерства освіти і науки України 
Міністерства с о ц іа л ь н о ї політикиУкрайлі 

Фонду соціального захисту інвалідів 
ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України! 

П|х?/іставництва Фонду імені Фрідріха Ебер га в Україні 
ВМГО студентів з інвалідністю «Гаудеамус» 

Благодійного фонду «Добробут XXI століття»

Я к взяти участь у  Конференції?

КРОК 1

Оформпь роботу (тези) згідно з вимогами 
конференції та прикладу оформлення

Ознайомтесь з увами оплати та внесіть 
організаційний внесок на офіційний 

КРО К 2 розрахунковий рахунок.

Заповніть на сайті електронну анкету на участь у 
конференції) прикріпивши до неї' свою роботу та 

КРО К 3 квитанцію гро сплату організаційного внеску,

(3 ^ Отікуйте на відповідь про прийняття роботи до 
КРОК 4 пуб/1'кауІ| ПРс>тягом наступних і-2  робочих днів.

РОЗМ ІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

У '^ У ^ И ! ? *- - і . .* * ______ без публікації зсертифіката та 
публікація у збірнику 

тез доповідей з 
отриманням 
друкованого 
примірника 

250ір н

отримашгям 
сертифіката учасника 

150 грн

і  Відкритогоhttps://conferenceuu.wixsite.com/website

https://uu.edu.ua/
mailto:conference.uu@gmail.com
https://conferenceuu.wixsite.com/website

