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UKRAINE REGIONAL INCLUSIVE EDUCATION WORKSHOPS AGENDA 

Ivano-Frankivsk, November 21-22, 2019 

 

Transfer to Ivano-Frankivsk. Checking in the Nadia hotel. https://www.nadiyahotel.com/ 

 

Regional Workshop on inclusive education 

INCLUSIVE PRACTICES: UKRAINE-US COOPERATION 

Ivano-Frankivsk, November 21-22, 2019 

  

Target group: Ivano-Frankivsk college and university students (Special Education, 
Elementary Education, Preschool Education), graduates-teachers who participated in the 
previous workshops, university lecturers, school teachers and kindergarten educators, 
school psychologists, speech therapists, education administrators. Total 160 participants. 

November 21 

9am – 9.30am Registration, interview 

9.30am – 10 am Plenary presentation 

Inclusive Vector of Ivano-Frankivsk College: Results and Prospects, Svitlana 
Nesterenko, deputy-principal, Ivano-Frankivsk college, Precarpathian national university 

Without Borders: Sustaining and Developing Inclusive Education Community project 
- How It Works, Sergiy Sydoriv, project leader 

Multidisciplinary Approach towards Training Pre-service Kindergarten Teachers to 
Work in Inclusive Environment, Oksana Selepiy, Ivano-Frankivsk college 

Inclusion through the eyes of students, Iryna Skavinska, undergraduate student 

Video show 

10 am – 1 pm REGIONAL TRAINING. Co-presenters: Stephanie Fitzgerald, Joy Lee, Clay 
Keller, Sergiy Sydoriv, Oksana Selepiy, Natalia Bohoslavets, Zoreslava Hretchuk, Lidia 
Sydoriv, Nadia Datsio 

 All Students Means ALL Students, Joy Lee, school administrator, Osseo school district, 
MN. Expertise in teaching & supervising special education services for students birth 
through 21 years of age. 

https://www.nadiyahotel.com/


Participants will be inspired to lead transformational system changes to meet the needs of 
EACH student and understand the customization of education through Universal Design for 
Learning (UDL). 

A Look at Transition in the United States, Stephanie Fitzgerald, special education 
practitioner, Saint Paul, Minnesota.  

Expertise in transition programs, elementary education, teaching of the physically impaired 
and work-based learning. 

The presentation will discuss the transition from school to adulthood for students with 
disabilities and show you what a transition program may look like. There will be a Walk and 
Talk activity at the beginning of this presentation that will help participants get to know one 
another and share their experiences on a number of questions. 

Creating Positive Environments to Support All Students, Clay Keller, special education 
professor and program coordinator at the University of Minnesota, Qatar University and the 
Special Education Division of the Minnesota Department of Education. 

Expertise in academic program development, especially at the graduate level to increase 
the leadership capacity for inclusive education and establish government and university 
partnerships. 

Multi-tiered systems of support provide frameworks that can harness educational practices 
in pursuit of inclusion. The presentation will begin by briefly reviewing such systems of 
support, extending them to inclusive education. It will then describe in more detail Positive 
Behavioral Interventions and Supports, a tiered system that can create positive school and 
classroom environments and promote a preventative approach to classroom management. 

1 pm – 2 pm Lunch 

2 pm – 3.30 pm Four Workshops ART THERAPY AND ART PEDAGOGY IN INCLUSIVE 
SETTINGS 

82 Shevchenko street 

1. Room 16. Game Therapy in Inclusive Education, Oksana Selepiy, Tetyana Daniv, 
Ivano-Frankivsk college 

2.  Room 01. Shadow Play (Theatre ) in Inclusive Education, Natalia Nykorak, Ivano-
Frankivsk college 

3. Room 13. Paint therapy, Kateryna Gotsulyak, Tetyana Stambulska,  Ivano-Frankivsk 
college 

4. Room 13. Storytelling, Olha Sorokalita, Lidia Sydoriv,  Ivano-Frankivsk college 

4 pm – 5 pm Panel discussion 

Speakers: a teacher, a student, a school psychologist, a speech therapist, ESP (preschool). 
ESP (school), a principal, a college teacher, an educator, an inclusion expert, a Department 
of Education officer. 

5 pm Certificates award session 

5.00 – 22.00 Dinner and walk around Ivano-Frankivsk. Possible short talks with more 
interested people 



November 22 

11 am – 1 pm INCLUSIVE IDEAS CO-WORKING  

Presentations, video filming, poster designing, brainstorming and sharing ideas for practical 
implementing Day 1 ideas. 

Facilitators: Iryna Skavinska,  Lidia Sydoriv, Ivano-Frankivsk college 

2 pm – 6 pm  Workshop ART THERAPY FOR CHILDREN WITH SEN 

1 Bandera street 

Facilitator: Hanna Maksymchuk, Ivano-Frankivsk college. 

6 pm Reflections, certificates award session 

 

Ukrainian 

Регіональний тренінг з інклюзивного навчання 

 «Практики інклюзії: досвід українсько-американської співпраці»  

 Regional Workshop on inclusive education  

Івано-Франківськ, 21-22 листопада 2019 / Ivano-Frankivsk, November 21-22 

Target group: Ivano-Frankivsk college and university students (Special education, Elementary 
Education, Preschool Education), school teachers and kindergarten educators, university 
teachers 

21 листопада, 10.00 – 17.00, аудиторія 25, Шевченка, 57 та аудиторії 16, 01, 13, 12, 
Шевченка 82 

Учасники:викладачі коледжу (25 осіб), студенти 3-4 курс спеціальність «Дошкільна освіта» 

спеціалізація «Корекційна освіта (Логопедія)» (40 осіб), студенти 3 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» спеціалізація «Корекційна освіта» (15 осіб), випускники коледжу, які 

працевлаштовані за фахом та пройшли курс тренінгів за даним проектом (20 осіб), 

працівники освітніх закладів Івано-Франківської області, в яких провадиться інклюзивне 

навчання (керівники, заступники керівників, вчителі, вихователі, асистенти вчителів, 

асистенти вихователів, практичні психологи, логопеди) (20 осіб)… Загальна кількість 160 
осіб.  

9.00 – 9.30.  Реєстрація. Інтерв'ю 

9.30 – 10.00. Знайомство. 

«Інклюзивний вектор Івано-Франківського коледжу: результати і перспективи», Світлана 
Нестеренко, т.в.о. директора Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

«Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти – як це працює», 
Сергій Сидорів, керівник міжнародного проекту співпраці 



«Мультидисциплінарний підхід до підготовки майбутнього педагога-дошкільника до 
роботи в інклюзивному середовищі ЗДО», Оксана Селепій, завідувачка циклової комісії 
фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

«Інклюзія очима студентів», Ірина Скавінська, студентка спеціальності “Дошкільна освіта. 
Логопедія” 

Перегляд відеоматеріалів 

10.00 – 13.00 РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ АУДИТОРІЇ НА 120 ОСІБ. Співдоповідачі: Стефані 
Фіцжеральд, Джой Лі, Клей Келлер, Сергій Сидорів, Оксана Селепій, Зореслава Гретчук, Надія 
Дацьо, Лідія Сидорів. 

  

«Всі учні» означає ВСІ учні / All Students Means ALL Students», Джой Лі, експертка у сфері 
викладання та супервізії надання спеціальних освітніх послуг для дітей від народження до 
21 року життя. 

Учасники отримують стимули для впровадження трансформаційних системних змін для 
задоволення навчальних потреб КОЖНОГО учня та розуміння, як адаптувати навчальний 
процес за допомогою універсального дизайну в навчанні (UDL). 

 «Погляд на транзицію у Сполучених Штатах / A Look at Transition in the United States», 
Стефані Фіцжеральд,  магістр освітніх технологій, ліцензована вчителька початкової 
освіти,експертна сфера: навчання людей з фізичними інвалідностями та навчання під час 
виробничої практики; координаторка з працевлаштування молодих людей з інвалідністю 
для  набуття навичок самостійного незалежного проживання. 

У презентації розглядаються характеристики та особливості переходу (транзиції) від школи 
до дорослого самостійного життя для учнів з інвалідністю. На початку  тренінгу проводиться 
вправа "Йдемо та говоримо" для знайомства та обміну досвідом учасників стосовно 
визначених питань. 

Вправа "Йдемо та говоримо". Учасники рухаються аудиторією. При команді ведучого 
«Стоп!», обговорюють питання з 5-6 учасниками довкола на протязі 6 хвилин. Важливо, щоб 
кожен мав змогу висловити свою думку, не допускаючи домінування у розмові однієї 
людини. 

"Створення позитивного середовища для підтримки всіх учнів"/ Creating Positive 
Environments to Support All Students, Клей Келлер, викладач спеціальної освіти та 
програмний координатор в Університеті Міннесоти (США)  та Катарському університеті 
(Близький Схід), співробітник відділу спеціальної освіти Департаменту освіти штату 
Міннесота. 

Багаторівневі системи підтримки (супроводу) учня забезпечують структуру для ефективного 
використання освітніх інклюзивних практик. Презентація розпочинається стислим оглядом 
таких систем підтримки в інклюзивному навчанні. Будуть детально описані «позитивні 
поведінкові втручання та супровід» – багаторівневі системи  для створення позитивного 
середовища в школі та класі, запобігання поганій поведінці та сприяння профілактичному 
підходу до керуванням класом. 



  

13:00 – 14:00   Ланч 

14:00 – 15:30  Майстерки «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ТА АРТ-ПЕДАГОГІКИ В 
РАМКАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ» – 
проводяться одночасно в 4 аудиторіях (Шевченка 82). 

1. Аудиторія 16.  «Ігротерапія в інклюзивному навчанні», Оксана Селепій, викладач-
методист та Тетяна Данів, викладач фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» 
Івано-Франківського коледжу. 

Педагоги-дошкільники впроваджують в освітній процес методики як традиційні, так і новітні: 
дидактична лялька, лялька як персона, логопедична лялька. Які ці іграшки, чим схожі та чим 
відрізняються? Навіщо запрошувати їх в гості до дошкільників? Яке їх значення для розвитку 
дітей (загально типових та дітей з ООП)?  

На даному майстер-класі учасники познайомляться з різновидом та методикою використання 
іграшок-ляльок. Запропонуємо впровадження методики «Ляльки-персони», яка   забезпечить 
особистісно-орієнтовану стратегію та індивідуально-диференційований підхід до кожного 
вихованця. Учасники спробують себе в організації нетрадиційної логопедичної допомоги 
засобами використання логопедичної ляльки. Поглиблять свої знання про те, яку роль відіграє 
іграшка в житті дитини (за традиційною методикою використання дидактичної ляльки). І на 
завершення майстер-класу вправляться у виготовленні емоційної іграшки-забавки. 

Сподіваємося, що проведений захід викличе в педагогів інтерес і зацікавленість 
використовувати ці іграшки в освітньому процесі  з дітьми в інклюзивних групах та класах. 

2. Аудиторія 01. «Театральна педагогіка в інклюзивному навчанні», Наталія Никорак, 

викладач Івано-Франківського коледжу 

Театр має велику силу впливу на емоційний та інтелектуальний світ дитини. Заняття 

драматичною діяльністю надають їй можливість проявити себе як особистість, розкритися для 

спілкування та співтворчості, поділитися своїми переживаннями та страхами, стати 

комунікабельною, емоційно здоровою та духовно міцною людиною. Велике значення це має 

для дітей з особливими освітніми потребами. Тому театр можна розглядати як інструмент для 

адаптації навчальних підходів до їхніх особливостей та універсальну платформу для усунення 

багатьох бар'єрів. 

Учасникам майстер-класу пропонується наживо створити таку інклюзивну модель, за якої ті, 

хто в ній бере участь, сприйматимуть інакшість партнерів не зосереджуючись на ній. У 

запропонованому майстер-класі інтегрування осіб із змодельованими особливими освітніми 

потребами у міні-групи спонукатиме учасників покинути зону педагогічного комфорту й 

опанувати нові незнайомі для них методики. Оволодіння допоміжними навчальними 

стратегіями, які викристалізуються у ході практичної театральної діяльності, безумовно 

сприятиме підвищенню їхнього фахового рівня. 

3. Аудиторія 13. «Малюнкова терапія – вплив засобами образотворчого мистецтва», 
Катерина Гоцуляк, к.п.н. Тетяна Стамбульська, к.п.н., викладачі Івано-Франківського 
коледжу фахових дисциплін спеціальності «Початкова освіта» 

Арт-терапія та малюнкова терапія зокрема, як метод впливу на емоційну сферу особистості, 
дає можливість відкрити найпотаємніші куточки душі особистості. Малюнкова терапія полягає 
в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання 
та сприяє розвитку творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами. 



Ми пропонуємо майстер-клас, який допоможе дитині розкритися, виразити свої емоції на 
папері. Педагог сам пропонує тему малюнка і разом з вихованцями визначає за допомогою 
якої техніки він буде виконаний. Надалі дітям надається повна свобода дій. Враховуючи, що 
метою заняття є досягнення певного терапевтичного ефекту, варто відмовитися від багатьох 
традиційних прийомів роботи, що зазвичай використовуються на заняттях; це чудова 
можливість особливій дитині відкрити свої проблеми, контактуючи з малюнком. Ми 
вважаємо, що якщо спершу мистецтво буде для дитини терапією, то згодом воно може 
перерости у захоплення. 

4. Аудиторія 12. «Казкотерапія», Ольга Сороколіта, Лідія Сидорів, викладачі Івано-
Франківського коледжу фахових дисциплін спеціальності «Початкова освіта» 

Казка... Її можливості великі. Для дітей – це не тільки захоплююча подорож у світ вигаданих 
персонажів. Через казки вони отримують свої перші знання про життя. У казках 
відображаються усі аспекти людського буття: проектуються моделі стосунків, визначаються 
цінності та ідеали, що сприяють формуванню духовно здорової, компетентної особистості. 

Казкотерапія є одним з найефективніших психологічних методів у роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами. Казки здатні лікувати, зцілювати та наповнювати внутрішній 
світ гармонією. 

Учасники тренінгового заняття не тільки ознайомляться з видами терапевтичних казок та 
алгоритмом їх створення, а й з комплексом певних методик – малювання малюнка, ліплення 
фігурок, складання пазлів, робота з казковими картами, театралізація. Обговорять ігрові 
методи виховання і навчання засобами казки, які допоможуть педагогам сформувати у дітей 
неординарне мислення, цікавість і бажання творити, розбудять фантазію, сприятимуть 
розвитку їх творчості й розумових здібностей. 

16.00 – 17.00 Панельна дискусія. (Шевченка 57, ауд.25). 

Учасники: викладач, студент, практичний психолог, логопед, асистент вихователя, 

асистент вчителя, керівник освітнього закладу, вчитель, вихователь, працівник ІРЦ, 

працівник департаменту освіти. 

17.00 Вручення сертифікатів 

17.00 – 21.00 Відвідини інклюзивних локацій, вечеря та екскурсія вечірнім Івано-
Франківськом. 

  

22 листопада м. Івано-Франківськ 

11.00 – 13.00 «Коворкінг інклюзивних ідей» 

Цільова група: студенти третього курсу відділень дошкільної освіти (спеціалізації 
Логопедія та Англійська мова) і початкової освіти (спеціалізація Корекційна освіта). 
Фасилітатори: Лідія Сидорів, Ірина Скавінська 

14.00 – 18.00 Майстерка «Види арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами» (403 аудиторія, вул. С.Бандери, 1) 

Проводить викладач психології, практикуючий психолог, арт-терапевт, тренер особистісного 
розвитку, кандидат педагогічних наук Ганна Миколаївна Максимчук. 



Цільова група: студенти III курсу спеціальності «Початкова освіта» спеціалізації «Корекційна 
освіта» та  викладачі циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 
спеціальності «Початкова освіта» 

18.00 Вручення сертифікатів 


