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План наукової діяльності кафедри cпеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

у 2017/2018 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1. Тема «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України». 

Реєстраційний номер: 0116U002960 (термін виконання: 2016-2021 н.р.) 
 ІЛ 

О.В. Безпалько  

2. Тема «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими 

освітніми потребами у соціальне середовище» 

 ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти  

К.В. Луцько,  

О.В. Мартинчук,  

Т.В. Скрипник 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ НАУКОВОЇ ТЕМИ (ЗГІДНО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ). 

2.1 Тема «Формування передумов навчання і розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами» 

1. Круглий стіл «Презентація теоретичних засад дослідження». 

2. Розроблення та проведення діагностики розвитку дітей з ООП. 

3. Розроблення методики «Цілісний розвиток дитини з аутизмом» та її презентація на 

методологічному семінарі кафедри. 

4. Проведення формувального експерименту для дітей дошкільного та мол. шкільного 

віку з аутизмом:  

 нормалізація тонічної регуляції; інтеграція гравітаційних та пропріоцептивних 

відчуттів;  

 формування адекватного і відповідного чуттєвого досвіду; 

 становлення базового відчуття безпеки і довіри до людини. 

5. Виявлення стану сформованості передумов навчання і розвитку дітей з аутизмом. 

6. Узагальнення результатів дослідження, підготовка і презентація навчально-

методичного посібника для вищих навчальних закладів (на конференціях, на сайті 

Інституту людини). 

вересень 2017 р. – 

червень 2018р. 

Скрипник Т.В., Супрун Г.В. 
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2.2 Тема «Становлення особистості дитини з ООП: соціально-психологічні ресурси» 

1. Виокремлення складників соціально-психологічних ресурсів в науково-методичній 

літературі. Розроблення і презентація на методологічному семінарі кафедри моделі 

взаємозв’язку складників системи розвитку соціально-психологічних ресурсів та 

особистісних характеристик.  

2. Розроблення і презентація навчальної програми для педагогів освітніх закладів 

«Становлення особистості дитини з ООП: соціально-психологічні ресурси» (на 

конференціях, на сайті Інституту). 

4.Розроблення методики обстеження педагогічного колективу за матеріалами ISSA. 

5. Модифікація методики обстеження учнів початкової школи. 

6. Проведення анкетування педагогів за матеріалами ІSSA. 

7. Здійснення аналізу результатів дослідження на основі анкетування педагогів та їх 

презентація на засіданні наукового гуртка «Інклюзивний клуб». 

8. Проведення тренінгових занять з педагогічними колективами закладів освіти, які 

братимуть участь в експерименті. 

вересень 2017 р. – 

червень 2018р. 

Скрипник Т.В., 

Мартинчук О.В., Супрун Г.В. 

 

 Тема «Методика формування складоритмічної структури мовлення» 

1. Розроблення теоретичних засади методики та їх презентація на методологічному 

семінарі кафедри. 

2. Розроблення методики діагностики стану сформованості складоритмічної 

структури мовлення та її презентація на круглому столі в рамках Дня кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, приуроченому до 

Міжнародного дня  логопеда.  

3. Розроблення технології проведення діагностики стану сформованості 

складоритмічної структури мовлення у дітей з особливими освітніми потребами та її 

презентація на засіданні Наукового гуртка «Студія дослідження складоритму». 

4. Здійснення діагностики стану сформованості складоритмічної структури мовлення 

у дітей з особливими освітніми потребами. 

5. Аналіз отриманих даних, оформлення висновків та їх презентація на засіданні 

Наукового гуртка «Студія дослідження складоритму».  

6. Розроблення методики «Формувальне навчання складоритмічної структури 

мовлення» та її презентація на спільному засіданні кафедри та засіданні Наукового 

гуртка «Студія дослідження складоритму». 

вересень 2017 р. – 

червень 2018р. 

Луцько К.В., Бабич Н.М., 

Супрун Г. В., Таран О. П., 

Мартинчук О. В., 

Мельніченко Т. В., 

Кібальна К. О. 

 Тема: «Методика формування полімодального сприймання як підґрунтя 

навчання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами». 

січень 2018 р. – 

червень 2018р. 

Луцько К. В., 

Мартинчук  О.В., Бабич Н. М., 
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1. Розроблення теоретичних засад методики та їх презентація на методологічному 

семінарі кафедри. 

2. Розроблення методики діагностики стану сформованості полімодального 

сприймання у дітей з особливими потребами та її презентація на засіданні Наукового 

гуртка «Студія дослідження складоритму».  

3. Розроблення технології проведення діагностики стану сформованості 

полімодального сприймання та її презентація на засіданні Наукового гуртка «Студія 

дослідження складоритму».  

4. Здійснення експериментальної перевірки методики діагностики стану 

сформованості полімодального сприймання у дітей з особливими освітніми 

потребами, її ефективність. 

5. Проведення функціональної діагностики мозкової активності дітей з ООП при 

сенсорному навантаженні. 

 Мельніченко  Т. В., Таран О. 

П., Супрун  Г.В., 

Кібальна К. О. 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

 Участь у соціальній програмі голови Благодійного Фонду Порошенка, Марини 

Порошенко  «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».  

 ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В. 

Найда Ю.М. 

 Проект «Реформа освіти: оцінка якості у міжнародному контексті» на підтримку 

ініціативи МОН України  «Нова українська школа», навчання вчителів початкової 

школи. 

 

 ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Найда Ю.М. 

 Реалізація громадського проекту Київміськради «Фізична реабілітація як передумова 

освіти дітей з особливими потребами. 

 ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В. 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

ІІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.) 

1. Наукова цукерня Інституту людини 14 травня 

 

Інститут людини 

Т.Л. Лях, заступник директора 

з НР 

1.1.  Презентаційний тренінг «Формування емоційного інтелекту у дітей з з особливими 

освітніми потребами» 

 Мартинчук О.В. 

1.2.  Семінар «Формування полімодального сприймання у дітей з ООП: алгоритм та зміст»  Луцько К.В.  

1.3.  Майстер-клас «Асорті: методи з науково-доказовою ефективністю для дітей з 

аутизмом»  

 Скрипник Т.В. 

1.4.  Тренінг «Формування спонтанності в творчій діяльності майбутнього фахівця з 

спеціальної освіти» 

 Таран О.П.  

1.5.  Ворк-шоп «Як презентувати наукові родзинки?»  Мельніченко Т.В., Кібальна 

К.О. 

1.6.  Майстер-клас «Універсальний дизайн в освіті»  Найда Ю.М. 

1.7.  Майстер-клас «Тримай баланс: вправи на дошці Белгау як компонент сенсорної 

інтеграції дітей з порушеннями мовлення » 

 Супрун Г.В. 

1.8.  Майстер-клас «Карамельна фагофонетика  в логопедичній практиці»  Бабич Н.М. 

2.1. День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, 

приурочений до Міжнародного дня  логопеда.  

Логопедичний марафон. 

14.11.2017р.  Мартинчук О.В., Бабич Н.М. 

2.1. 1 Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між командами спеціальності «Корекційна 

освіта (логопедія)» Київського університету імені Бориса Грінченка та Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. 

 Бабич Н.М., Кібальна К.О., 

Мельнічено Т.В., Супрун Г.В. 

2.1. 2. Майстер-класи провідних фахівців у галузі логопедії.   Мельніченко Т.В., Кібальна 

К.О. 

2.1.3. Круглий стіл. Презентація комплексної методики «Формування складоритмічної 

структури мовлення як основи інтелектуально-мовленнєвого розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами» 

 Луцько К.В., Бабич Н.М. 

2.1.4. Тьютер-технологія у формуванні логокорекційної компетентності «Міогімнастика»  Бабич Н.М, Кібальна К.О. 

2.2. День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, 02.04.2018р. Мартинчук О.В., Скрипник 
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приурочений до Всесвітнього Дня розповсюдження знань про аутизм. Т.В. 

2.2. 1. Семінар «Професійний полігон з підготовки аутизмопедагогів»  Скрипник Т.В.  

3. Заходи до Грінченківської декади 1-9 грудня  

3.1 Літературне читання уривку казки «Сірко» для дітей, що відвідують ДЛЦ 

«Логотренажер» (на основі авторської методики складоритму К.В. Луцько) 

 Кібальна К.О. 

4. Захід (оди) до Дня Європи 

 

  

4.1. Телеміст «Спеціальна освіта в Європі» з Воронько Валерією, випускницею 

Університету Грінченка за спеціальністю «Корекційна освіта (Логопедія)»  ОКР 

«бакалавр»,  та  студентами спеціальності «Спеціальна освіта» Педагогічного 

університету народної освіти імені Комісії в м. Кракові (Польща) 

20 травня Кібальна К.О., Бабич Н.М. 

5.  III Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології 

«Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення» (спільно з Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПН України) 

10 листопада  

2017 р. 

Мартинчук О.В. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в 

умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» 

Секція «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими 

освітніми потребами у соціальне середовище» 

 

14 грудня ІЛ 

О.В. Мартинчук 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1. Студентська наукова робота 

    

 Секція 2 «Актуальні проблеми спеціальної освіти»  21 травня 

 

Таран О.П., доцент кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

    

 Презентація студентського наукового гуртка «Інклюзивний клуб»  для студентів 

спеціальності «Спеціальна освіта»  

18 вересня Мартинчук О.В., Найда Ю.М., 

кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти  

 Презентація студентського наукового гуртка «Логопсихологічна майстерня»  для 

студентів спеціальності «Спеціальна освіта» 

18 вересня Таран О.П. 

Супрун Г.В., кафедра 

спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

 Презентація студентського наукового гуртка «Студія досліджень полімодального 

сприймання»  для студентів спеціальності «Спеціальна освіта» 

  

18 вересня Луцько К.В., кафедра 

спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

 Презентація студентського наукового гуртка «Студія дослідження складоритму»  для 

студентів спеціальності «Спеціальна освіта» 

 

18 вересня Бабич Н.М., кафедра 

спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

 Презентація студентського наукового гуртка «Логодидактична студія»  для студентів 

спеціальності «Спеціальна освіта» 

 Мельніченко Т.В., Кібальна 

К.О., кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 Презентація студентського наукового гуртка «Студія РАС: розлади аутистичного  Скрипник Т.В., кафедра 
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спектра»  для студентів спеціальності «Спеціальна освіта» спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 Заповнюють заступники та відповідальні з наукової роботи по роботі наукових 

товариств своїх структурних підрозділах 

Куцик Р.Р. заповнює по роботі НТ Університету 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ – вказати найважливіші наукові видання та періодичні видання  

 Приклад 

Видання книг багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка «Етнографічна 

спадщина» (книга 2, 3), «Фольклористична спадщина» (книга 1) 

грудень  

 

НДЛ грінченкознавства 

НМЦ ВД 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

VI. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА 

1.  Приклад 

Круглий стіл для вчителів та методистів м. Києва «Сутність Української революції та 

її осмислення сучасною молоддю» (до 100 річниці Української революції) 

09 вересня 

 

ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

О.М. Лозова 

 

 

 

 

О.В. Безпалько, проректор з наукової роботи ____________________________________________________________________ 


