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«ОСОБЛИВІ ДІТИ»: ОСВІТА і СОЦІАЛІЗАЦІЯ 

на базі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

(м. Запоріжжя, вул. Наукового Містечка, 59 ) 
 

 

Тематичні напрями роботи Конгресу: 
Стратегії навчання дітей з особливими потребами в умовах реалізації 

концепції Нової української школи. 

Технології розвитку дітей з особливими освітніми потребами: 

діагностика та раннє втручання. 

Інноваційні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Комп’ютерні технології та дистанційне навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Корекційно-розвивальна робота в умовах спеціальних та інклюзивних 

закладів освіти. 

Проблеми фізичної терапії, ерготерапії у процесі роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Інклюзивне навчання: реалії сьогодення. 

Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з дітьми з 

особливими  освітніми потребами. 

Психолого-педагогічна допомога родинам дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Кадрове забезпечення системи освіти дітей з особливими потребами: 

підготовка, професійний саморозвиток.  

Освіта дітей з особливими потребами: міжнародний та вітчизняний 

досвід. 

Гарденотерапія як засіб соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

Орієнтовна тематика майстер-класів,  презентацій: 
Особливості діагностичної роботи інклюзивно-ресурсних центрів. 

Асистент вчителя в загальноосвітньому просторі. 

Технології адаптації і модифікації змісту навчання та контролю 

навчальних досягнень учнів з ООП. 

Психолого-педагогічна допомога з гармонізації емоційного стану у 

батьків та дітей з особливими освітніми потребами.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті дітей з 

інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку. 

Психолого-педагогічна діагностика дітей із порушеннями слуху. 

Технології бімодально-білінгвального навчання осіб із порушеннями 

слуху. 

Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні підходи, кращий досвід, 

практичні рекомендації. 



 
Департамент освіти і 
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Діти дошкільного віку з кохлеарними імплантами: особливості 

реабілітації та розвитку. 

Формування визначальних ланок мовлення у молодших школярів з 

особливими освітніми потребами. 

Стратегія формування фонемографічної компетенції у молодших 

школярів з порушеннями мовлення. 

Безбар’єрне освітнє середовище для дитини з порушеннями зору. 

Діти з розладами аутистичного спектра: поведінковий та поведінково-

когнітивний аспект. 

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

потребами та їхніх родин. 

Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами. 

Гарденотерапія як засіб нормалізації психоемоційного стану дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Презентація колективної монографії «Моделювання та практичне 

забезпечення розвитку складових професіоналізму педагогів закладів освіти з 

інклюзивним навчанням». 

 

 

Порядок роботи Конгресу: 
1 жовтня 2020 року 

08:00 – 09:30 – реєстрація учасників  
09:30 – 10:00 – кава-брейк 
10:00 – 11:00 – екскурсія  по закладу 
11:00 – 13:00 - пленарне засідання 
13:00 – 14:00 – перерва 
14:00 – 15:30 – екскурсія по о. Хортиця  
15:30 – 18:00 – секційні заняття /  
майстер-класи 

2 жовтня 2020 року 
09:30 – 10:00 – кава-брейк 
10:00 – 13:00 – секційні заняття /  
майстер-класи 
13:00 – 14:00 - перерва 
14:00 – 15:00 – підбиття підсумків  
 

 

Робочі мови Конгресу: українська та англійська словесні мови, українська 

жестова мова. 

 
Цільова аудиторія: представники органів державної влади та громадських 

організацій, управлінці, науковці, докторанти, аспіранти, викладачі та 

студенти закладів вищої освіти, адміністрація та педагогічні працівники 

закладів освіти, інклюзивних ресурсних центрів, батьки дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 
Форми участі: очна та дистанційна. 

 
Для участі у Конгресі 

І. Очна участь: 
До 20 вересня 2020 року (включно): 
1) Сплатити організаційний внесок у розмірі 450 грн (додатково 

оплачується комісія банку) для відшкодування витрат на підготовку 

організаційного пакету учасника, що містить  програму заходу, сертифікат 

учасника, збірник тез конгресу та роздатковий матеріал.  

В квитанції про оплату організаційного внеску обов’язково вказується 

прізвище учасника. 

Реквізити для оплати організаційного внеску:  
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради 

р/р UA858201720314241002201042167 

МФО 820172 
ОКПО 22133718 

Оплата організаційного внеску 

ПІБ _____________ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmonton
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberta
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2) Зареєструватися за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1UngbrqMDwcjaokUfuRCxptwfawi8DHTxBqcl
0FW8OzA/edit 

 На електронну адресу kongres0520@gmail.com  надіслати листа, в темі 

вказати «Прізвище учасника_Конгрес 2020»: 

3.1) Скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску, 

вказавши файлове ім’я  «Прізвище учасника_Оргвнесок» (наприклад, 

«Петренко_Оргвнесок»). 

3.2) За бажанням тези доповіді, що оформлено відповідно до вимог: 

1. Назва файлу відповідає прізвищу автора (наприклад, 

«Петренко_Тези.doc»). 

2. Обсяг тез до 5 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок). 

Гарнітура: Times New Roman. Кегль: 14 пунктів. Інтервал: 1,5. Поля: по 

2 см. 

3. Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи (навчання), місто, держава. Шрифт напівжирний, 

вирівнювання по правому краю.  

4. Другий рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими літерами), напівжирний шрифт, 

вирівнювання по центру. 

5. З третього рядка – текст тез. 

6. Список літературних джерел (до 6 позицій). Оформлення відповідно до 

ДСТУ 8302:2015. 
 

ІІ. Дистанційна участь: 
До 20 вересня 2020 року (включно): 

1) Сплатити організаційний внесок за публікацію тез доповіді у розмірі 

200 грн (додатково оплачується комісія банку). 

Якщо участь БЕЗ публікації тез доповіді, організаційний внесок становить 

80 грн (програма та сертифікат учасника). 

В квитанції про оплату організаційного внеску обов’язково вказується 

прізвище учасника. 

Реквізити для оплати організаційного внеску:  
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради 

р/р UA858201720314241002201042167 

МФО 820172 

ОКПО 22133718 
Оплата організаційного внеску 

ПІБ _____________ 

2) На електронну адресу kongres0520@gmail.com надіслати листа, в темі 

вказати «Прізвище учасника_Конгрес 2020»: 

2.1) Скановану копію квитанції про сплату друку тез, що підписано 

«Прізвище учасника_Оргвнесок_Тези» (наприклад, 

«Петренко_Оргвнесок_Тези»). 

2.2) Тези доповіді, що оформлено відповідно до вимог: 
1. Назва файлу відповідає прізвищу автора (наприклад, «Петренко_Тези.doc»). 

2. Обсяг тез до 5 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок). Гарнітура: Times New 

Roman. Кегль: 14 пунктів. Інтервал: 1,5. Поля: по 2 см. 

3. Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи 

(навчання), місто, держава. Шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.  

4. Другий рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими літерами), напівжирний шрифт, вирівнювання по 

центру. 

5. З третього рядка – текст тез. 

6. Список літературних джерел (до 6 позицій). Оформлення відповідно до ДСТУ 8302:2015. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають 

вищезазначеним вимогам, тематиці Конгресу і не містять наукової новизни. За 

достовірність фактів, дат, назв і правильність цитування відповідає автор. 

 
За результатами проведення Конгресу буде надруковано спеціальний 

https://docs.google.com/forms/d/1UngbrqMDwcjaokUfuRCxptwfawi8DHTxBqcl0FW8OzA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UngbrqMDwcjaokUfuRCxptwfawi8DHTxBqcl0FW8OzA/edit
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Максима Танка 
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ТОВ «Університет 
Кутаїсі» (Грузія) 

 

 
Український вільний 

університет 
(Німеччина) 

випуск наукового видання «Науковий журнал Хортицької національної 

академії». Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 

Статті приймаються до 30 жовтня 2020 року. 

Стаття має містити такі елементи:  

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями; 

- аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми;  

- формулювання мети статті;  

- висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або 

експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; 

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

- висновки і перспективи подальших наукових розвідок. 

Текст статті має бути відредагований автором. Стаття, не оформлена 

відповідно до вимог до друку не приймається. 

Рекомендації для авторів щодо оформлення, процедури подання та 

рецензування рукописів розміщені на сайті видання 

https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA 

 

Детальніше інформація за електронною адресою: ScientificJournal.hna@gmail 

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на Конгресі (проїзд, проживання 

тощо) сплачуються учасниками або за рахунок сторони, що відряджає 

(вартість проживання у гуртожитку – 150 грн, харчування – 150 грн, 

екскурсійне обслуговування – 100 грн). 

 

Контакти:  
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради: 

Гордієнко Наталія - тел. +38(096) 233-88-32 e-mail: kongres0520@gmail.com 

Галієва Ольга Михайлівна +38 (066) 443-42-23 e-mail: kongres0520@gmail.com 

Кудінова Маргарита +38 (050) 750-87-14 e-mail: kongres0520@gmail.com 

Сташук Ольга +38 (067) 810-80-33 e-mail: kongres0520@gmail.com 

Лазарєва Любов (завідувач гуртожитку) - тел. +38(097)270-13-56  
e-mail: lasareva.lyubov@gmail.com 
 
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України   

Баташева Наталія - тел. +38(097)-197-28-82; e-mail: kongres0520@gmail.com 

Бабяк Ольга - тел. +38(099)-443-27-67; тел. +38(097)-549-25-14; e-mail: 
kongres0520@gmail.com 

Ярмола Наталія - тел. +38(067)-762-88-38; e-mail: kongres0520@gmail.com 

Бужинецька Ксенія - +38(073)-050-28-309; e-mail: kongres0520@gmail.com 

 

Додаткова інформація: 
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради  

http://khnnra.edu.ua 

http://chnpu.edu.ua 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
http://ispukr.org.ua/ 

ФБ Конгресу: https://www.facebook.com/events/796476870883964?active_tab=about 

Е-mail: kongres0520@gmail.com 

 

Щиро запрошуємо до участі у Конгресі! 
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