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ТЕМАТИЧНІ ПЛАТФОРМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 
 

- Міжнародний та вітчизняний досвід інклюзії. 
- Соціальна та освітня інклюзії : міф чи реальність. 
- Участь громадських організацій у розвитку української інклюзії. 
- Роль студентської молоді у волонтерській діяльності з людьми з 

особливими потребами. 
- Участь у проєкті: очікування, досягнення, перспективи.      

 
 

 
УЧАСНИКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

 
Федеріка ГРУППІОНІ – представник Асоціації IBO-Italia (Італія);  
Іван САНДУЛОВИЧ – представник Асоціації «Італія-

Україна (Болонья) (Італія)»; 
Тамара МАРУСИК – доктор історичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховної процесу, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;  

Тетяна ФЕДІРЧИК – доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича;  

Віра СІКОРА – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
заступник з навчально-методичної роботи декана факультету математики 
та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Інна ПРОКОП – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 
декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки, психології 
та соціальної роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Світлана МИРОНОВА – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 

Марія ОЛІЙНИК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Світлана РОМАНЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Людмила ТИМЧУК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича;  

 
 



Ярослава АНДРЄЄВА – кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри психології, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича;  

Валентина РАДЧУК – кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри практичної психології, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; керівник  Соціально-психологічного 
центру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Руслана КОЛІСНИК – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач  кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 

Людмила ФЕСІК – кандидат педагогічних наук, директор, ДВНЗ 
«Чернівецький політехнічний коледж»; 

Лариса ПЛАТАШ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; голова відділу Всеукраїнського товариства «Рідна 
школа» у Чернівцях; 

Інна ПЕРЕПЕЛЮК – кандидат педагогічних наук, доцент, асистент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Таісія ЦУРКАН – кандидат педагогічних наук, доцент, асистент 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; засновниця 
Благодійного фонду «М’ята»; 

Жанна ДОВГЕЙ - кандидат фізико-математичних наук, асистент 
кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Мар’яна ДУШКЕВИЧ – кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Ярина КВАСЕЦЬКА - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 
педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 

Наталія КОСА – кандидат психологічних наук, асистент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Вікторія ЛУЧКО – кандидат фізико-математичних наук, асистент 
кафедри алгебри та інформатики¸ Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Ольга СТЕПАНЕНКО –асистент кафедри психології, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Мар’яна БУЙНЯК – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка. 
  



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Виступи  на пленарному засіданні – до 15 хв. (з перекладом). 
Виступи на секційних засіданнях – до 7-10 хвилин. 
Повідомлення – до 5 хвилин.  
Презентації студентів – до 5 хвилин. 

 
 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вітальна частина 

 
 
15.00 -15.05 

Тамара МАРУСИК – доктор історичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи з питань 
навчально-виховної процесу, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича;  

15.05-15.10 Тетяна ФЕДІРЧИК – доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету педагогіки, психології та 
соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича;  

15.10-15.15 Джан Луїджі ЛІО – представник Офісу міжнародної 
співпраці Регіону Елілія Романья (Італія); 

 
15.15-15.20 

Людмила ТИМЧУК – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної 
роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. 

 
 

Пленарні виступи 
Модератори: Іван САНДУЛОВИЧ, Лариса ПЛАТАШ. 

Перекладач : Анна КОРУНОВА. 
 

Регіон Емілія-Романья: освітня інклюзивна політика. 
Федеріка ГРУППІОНІ – представник Асоціації IBO-Italia (Італія) 
 
Муніципалітет Феррари: сприяння розвитку інклюзії.   
Алессандро ВЕНТУРІНІ – представник Служби Інтеграції 

Муніципалітету Феррари  (Італія)  (до 20 хвилин  з перекладом). 
 
Організація онлайн-курсу для  операторів центру «Дзвіночок». 
Кроче ВЕРДЕ – організатор онлайн-курсу для  операторів центру 

«Дзвіночок». 
 

 
 
 



Досвід співробітництва італійського кооперативу  «Зелене місто»  
у  місті   Кіцмань.  

Луїджі РОССО – представник Кооперативу  «Зелене місто» (Італія). 
 

Практичні лабораторії у теплицях в м. Кіцмань. 
Христина САНДУЛОВИЧ – керівник Громадської організації «Добрі 

Люди Буковини».  
 
Досвід ЗЗСО № 24 м. Чернівці в італійсько-українській співпраці. 
Уляна ЛЕГУСОВА – директор ЗЗСО № 24 м. Чернівці. 
 
Роль освіти дорослих у розвитку соціально інклюзії.  
Людмила ТИМЧУК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. 

 
Інклюзивна освіта в Україні: динаміка чисельності дітей з 

особливими потребами та їх забезпечення інклюзивним навчанням. 
Лариса ПЛАТАШ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; голова відділу Всеукраїнського товариства «Рідна 
школа» у Чернівцях. 

 
Рівний доступ до якісної освіти : організація інклюзивної освіти у 

Чернівецькій області. 
Оксана ГРИНЮК – заступник директора Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації, начальник відділу 
управління освіти і науки.  

 
Особливості організації освітньо-реабілітаційного процесу для 

дітей з особливими потребами.  
Олена САВЧУК – директор, Чернівецький обласний навчально-

реабілітаційний центр № 1. 
 
Інклюзивна освіта: переваги і недоліки (регіональний аспект). 
Тамара ЧЕРНЯВСЬКА – директор, Комунальна установа 

«Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр». 
 
Досвід запровадження інклюзивної освіти  у навчальних закладах 

міста Кам’янець-Подільський.  
Світлана МИРОНОВА – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 

Мар’яна БУЙНЯК – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка. 



 
Особливості інклюзивно освіти молодших школярів в умовах 

парадигмальних змін. 
Світлана РОМАНЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Проект «Інклюзивне навчання. Доступне освітнє середовище 

навколо мене».   
Людмила ФЕСІК – кандидат педагогічних наук, директор, ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж». 
 
«Особливості вивчення молодшими школярами літературної 

автобіографічної історії-казки про інклюзивність «Зайчик-
нестрибайчик та його смілива мама» (автор: Оксана Драчковська). 

Оксана ГОРДІЙЧУК – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; Голова ГО «Інклюзивний простір. 
Українська спільнота», експертка міжнародної програми розвитку 
інклюзивних спільнот, що реалізується за підтримки  International 
Association for Community Development (IACD) – глобальної організації, 
акредитованої ООН, членкиня  IACD;  

Ірина МИЦКАН – магістрантка спеціальності «Початкове навчання, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Психологічний супровід дітей в умовах стаціонарного лікування. 
Ольга СТЕПАНЕНКО – асистент кафедри психології, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича; 
Ріта Швачій – студентка 5 курсу спеціальності «Психологія»,  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  
 
Особливості емоційного вигорання матерів, які виховують 

дитину з особливими освітніми потребами.  
Мар’яна ДУШКЕВИЧ – кандидат психологічних наук, асистент 

кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 
 

Особлива дитина в закладі дошкільної освіти. 
Інна ПЕРЕПЕЛЮК – кандидат педагогічних наук, доцент, асистент 

кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Марія АНДРУШКО – студентка 4 курсу спеціальності «Дошкільна 
освіта»,   Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  

 
  



Великі права маленької дитини.  
Наталія КУДИЛЬНИЦЬКА – вчитель-дефектолог, Комунальна 

установа «Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр». 
 
Онлайн-презентація Всеукраїнського соціального проєкту  

«Планета Сонячних Зайчиків» та книги-казки «В Країні Сонця» (Автори 
проєкту: Алла ІВАНОВА, Анна Василенко). 

Лариса ПЛАТАШ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; голова відділу Всеукраїнського товариства «Рідна 
школа» у Чернівцях. 

 
Про італійсько-українську співпрацю Центру комплексної 

реабілітації «Дзвіночок». 
Людмила КРЕСТЯНІКОВА – директор, Центру комплексної 

реабілітації «Дзвіночок» м. Кіцмань. 
 

Інклюзія через мистецтво. 
Тетяна ДЯЧЕНКО – керівник ГО «Особливі серед нас».  
 
Залучення студентської молоді до волонтерської роботи з 

людьми з особливими потребами в рамках діяльності Благодійного 
фонду «М‘ята». 

Таісія ЦУРКАН – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. 

 
Знання, отримані з проекту : перспективи та виклики. 
Валентина РАДЧУК – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри практичної психології, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; керівник  Соціально-психологічного 
центру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Мар’яна ДУШКЕВИЧ – кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Анастасія РИБЧИНСЬКА – студентка 4 курсу факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи, спеціальності «Психологія», спеціалізації 
«Практична психологія», Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича; 

Наталія СОКОЛОВСЬКА - студентка 4 курсу факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи, спеціальності «Психологія», спеціалізації 
«Практична психологія», Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича.  

Наталія ТОДАВЧИЧ – студентка 4 курсу факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи, спеціальності «Практична психологія», 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 



Факультет математики та інформатики на проєкті «I care in 
Ukraine» (учасники від факультету Віра Сікора, Руслана Колісник, Вікторія 
Лучко, Жана Довгей, Оксана Волянська, Алла Попадюк, Віталіна Мороз, Яна 
Дімнич, Ангеліна Власюк, Аліна Яковенюк). 

Віра СІКОРА – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
заступник з навчально-методичної роботи декана факультету математики 
та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Алла ПАЛАДЮК – студентка 3 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Ангеліна ВЛАСЮК – студентка 1 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)» , Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Відео-вдячність організаторам проекту, спікерам від студентів 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти. 
Таісія ЦУРКАН – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 

Мар’яна КОРНЯ студентка 3 курсу факультету педагогіки, психології 
та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Ольга КОВАЛЬ – студентка 3 курсу факультету педагогіки, психології 
та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Виступи українських партнерів, які брали участь в навчальному 

онлайн-курсі проєкту «I care in Ukraine». 
 
Виступи громадських організацій батьків м. Чернівці та Чернівецької 

області.  
 
Презентація сайту проєктної роботи факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Сергій ПЛАТАШ – студент 3 курсу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; інженер-програміст, Чернівецький 
медичний коледж Буковинського державного медичного університету.     

 
 
 

  



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
До питання організації навчальних занять в інклюзивні групі 

дошкільників.   
Вікторія АНДРУСЯК – вихователь, Дошкільний навчальний заклад 

№ 21 комбінованого типу, м. Чернівці.  
Анна МОСТОВЮК – вихователь, Дошкільний навчальний заклад № 21 

комбінованого типу, м. Чернівці. 
 
Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ: 

формування математичної компетентності в умовах групи 
продовженого дня.   

Світлана Анатійчук – вихователь групи продовженого дня, 
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів фізико-математичного 
профілю № 6 Чернівецької міської ради.  

 
Формування толерантного ставлення учнів та вчителів до дітей з 

особливими  освітніми потребами. 
Ганна БАРАБАЩУК – кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Наталія ГУЦУЛЯК – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Мар’яна Душкевич – кандидат психологічних наук, асистент кафедри 
практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. 

 
Розвиток емпатичної взаємодії учнів інклюзивного класу 

засобами анімації : психолого-педагогічний аспект. 
Оксана ГОРДІЙЧУК – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; Голова ГО «Інклюзивний простір. 
Українська спільнота», експертка міжнародної програми розвитку 
інклюзивних спільнот, що реалізується за підтримки  International 
Association for Community Development (IACD) – глобальної організації, 
акредитованої ООН, членкиня  IACD.  

 
Формування логіко-математичної компетентності учнів з 

особливими освітніми потребами.  
Жанна ДОВГЕЙ – кандидат фізико-математичних наук, асистент 

кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Аліна ЯКОВЕНЮК – студентка 5 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 



 
Психолого-педагогічні основи формування толерантності у 

молодших школярів.  
Валентина ЗВОЗДЕЦЬКА – кандидат педагогічних наук, асистент  

кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича;  

Наталія МАТЕЙЧУК – асистент  кафедри практичної психології, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Актуальні проблеми інклюзивної освіти в умовах дистанційного 

навчання. 
Інна КОВАЛЬЧУК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

 
SMART-технології та їх використання при вивченні математики 

учнями з порушенням слуху. 
Руслана КОЛІСНИК – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач  кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 

Алла ПАЛАДЮК – студентка 3 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Яна ДІМНИЧ – студентка 2 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Профілактика емоційного вигорання батьків, які виховують дітей 

з особливими потребами. 
Наталія КОСА – кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

 
Арт-терапія як засіб корекційної роботи з дітьми з особливими 

потребами.  
Наталія КУЧУМОВА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

 
Застосування проективної методики діагностики самовідчуття 

статусу в сім’ї «Кола залучення» з дітьми з особливостями розвитку.  
Олена ЛІСОВА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. 

 
 



 
Особливості роботи вчителя математики в інклюзивному класі. 
Вікторія ЛУЧКО – кандидат фізико-математичних наук, асистент 

кафедри алгебри та інформатики, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 

Оксана ВОЛЯНСЬКА – студентка 1 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Соціально-виховна робота в умовах інклюзивного середовища.  
Лілія МАНЧУЛЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

 
Професійні детермінанти конкурентоспроможного фахівця 

соціальної сфери – базова основа професійної діяльності. 
Марія ПІРЕН – доктор  соціологічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та соціальної роботи,  Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. 

 
Інтерпретація філософії інклюзивної освіти : контраверсійні 

роздуми. 
Лариса ПЛАТАШ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; голова відділу Всеукраїнського товариства «Рідна 
школа» у Чернівцях. 

 
Інтегрування молодої людини з особливими потребами до 

дорослого життя. 
Валерія МАРТИНЮК – керівник соціального центру для молоді з 

інвалідністю Благодійного фонду Карітас; 
Галина ФЕСУН – кандидат політологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Тетяна НЕЧИТАЙЛО – кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича;  

Тетяна КАНІВЕЦЬ – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича.  

 
Музикотерапія  в дитячому  садочку: основні організаційні 

аспекти 
Уляна МАРУСИК – вихователь-методист, Дошкільний навчальний 

заклад № 21 комбінованого типу, м. Чернівці. 
 



 
Ігрові прийоми організації заняття з дошкільнятами молодшої 

групи.   
Світлана МОТРЮК – вихователь, Дошкільний навчальний заклад 

№ 21 комбінованого типу, м. Чернівці.  
Інна ПІЦ – вихователь, Дошкільний навчальний заклад № 21 

комбінованого типу, м. Чернівці. 
 
Проєктування для осіб з інвалідністю: основні правила та вимоги 
Сергій ПЛАТАШ – інженер-програміст, Чернівецький медичний 

коледж Буковинського державного медичного університету; студент 
3 курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Ксенія СИДОРЯК – студентка 3 курсу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
Формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя 

математики.  
Віра СІКОРА – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

заступник з навчально-методичної роботи декана факультету математики 
та інформатики, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; 

Віталіна МОРОЗ – студентка 1 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; 

Ангеліна ВЛАСЮК – студентка 1 курсу факультету математики та 
інформатики спеціальності «Середня освіта (Математика)», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Соціальна інклюзія: з досвіду роботи Відділу соціально-

психологічної реадаптації для учасників АТО Чернівецького міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Тетяна  РАВЛЮК – кандидат педагогічних наук, доцент, асистент 
кафедри педагогіки та соціальної роботи, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 

Олександр ДАШКЕВИЧ - магістрант спеціальності 231 «Соціальна 
робота»,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
Засоби логокорекційної роботи з молодшими школярами в 

умовах інклюзивного навчання. 
Наталія СКРИПНИК – вчитель-логопед, Управління освіти 

Чернівецької міської ради.  
 
 
 
 
 



 
 
Актуальність формування здоров’язбережувальної 

компетентності дітей у міжнародних та вітчизняних нормативних 
документах. 

Мар’яна ТРИЛІНСЬКА – керівник гурткової роботи, Заліщицький 
будинок дитячо-юнацької творчості; 

Тетяна Герасимчук – завідувач,  Заклад дошкільної  освіти, 
м. Сокиряни Чернівецької області.  

 
Особистісна готовність класу та батьків до інклюзивного 

навчання. 
Ольга СТЕПАНЕНКО – асистент кафедри психології, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича; 
Тетяна МЕЛЬНИЧУК  – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія»,  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  
 
 
 
 


