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 «Практичні комунікаційні кейси  
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

30 листопада – 1 грудня 2020 року  
Формат проведення – онлайн-конференція 

 
 
 

Робоча мова конференції - українська  
Реєстрація учасників –30 листопада 2020 р., 9.50-10.00 

 
Оргкомітет конференції: 
Голова - Масімова Л.Г. доцент, завідувач кафедри видавничої справи Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 
Коваль Т. М. - заступник генерального директора з наукової роботи Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського  
Іващенко В. Л., професор кафедри видавничої справи, заступник директора 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 
Шпак В.І. - професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Осмоловська О.А. видавець, директор ТОВ «Інклюзивна література» 
Шпак В. І. професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
 
РЕГЛАМЕНТ: 
вітальні слова — 5 хв; 
пленарна доповідь — 15 хв; 
доповідь — 10 хв; 
виступ у дискусіях — 3–5 хв. 
 
 



 
 

ПОНЕДІЛОК, 30 листопада 2020 р. 
 

9.50-10.00 Під’єднання учасників, реєстрація  

 10.00-10.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.15-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
Посилання на зустріч: https://meet.google.com/itn-hidq-nbw 

 
 

Модератори: Масімова Л.Г., Осмоловська О.А. 
Координатор: Півовар Олександра 
 

Відкриття конференції. 
                                                       Вітальні слова 
Масімова Лариса Гагіківна – доцент, завідувач кафедри видавничої справи 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Коваль Тетяна Миколаївна - заступник генерального директора з наукової роботи 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  
 
Осмоловська Олена Анатоліївна – видавець, директор ТОВ «Інклюзивна 
література» 
 
                                                      Пленарне засідання 
 
Шпак Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка  
Тема виступу: «Інклюзивна література: погляд видавця» 
 
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
с.н.с., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка,  
Сошинська Вікторія Євгенівна доцент кафедри бібліотекознавства та 
інформології Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій. 
Тема виступу: «Питання інклюзії у підготовці фахівців інформаційно-бібліотечної 
сфери» 
 
Іващенко Вікторія Людвігівна, професор кафедри видавничої справи, заступник 
директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 
Тема виступу: «Інклюзивна лексикографія: запити сьогодення»  
 
Осмоловська Олена Анатоліївна, доцент кафедри видавничої справи Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, директор ТОВ 
«Інклюзивна література».  
Тема виступу: «Грантові можливості для інклюзивних комунікаційних проєктів» 

https://meet.google.com/itn-hidq-nbw


 
 
 

 
 
 

 11.30-11.50 
 
 

11.50 -12.00 
 
 

12.00 -18-00 
 
 
 
 
 
 
 

Земляна Олександра Володимирівна, провідна перекладачка, аспірантка 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  
Тема виступу: «Рекомендації Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ifla) та 
Cenl (конференція директорів європейських національних бібліотек) для надання 
послуг слабозорим користувачам» 
   
                                        Обговорення доповідей 
 
 

Перерва 
 

 
Круглий стіл 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 
 
Козинець Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри логопедії та логопсихології, факультет спеціальної та інклюзивної освіти  
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  
Тема виступу: «Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі» 
 
Гордійчук Оксана Євгенівна, доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича   
Тема виступу: «Студія віртуального інклюзивного простору: від точок дотику до 
точок сталого розвитку різнопрофільних фахівців». 
 
Федорчук Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління 
навчальним закладом Кам'янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
Тема виступу: «Психолого-педагогічні засади забезпечення ефективної взаємодії 
учасників освітнього процесу в умовах інклюзії» 
 
Масімова Лариса Гагіківна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 
завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського 
університету імені Бориса Грінченка  
Тема виступу: «Актуальність викладання дисциплін на інклюзивну тематику для 
студентів журналістських спеціальностей» 
 
Хомінський Cергій Йосипович,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Тема виступу: «Особливості проведення практичних занять під час вивчення курсу 
"Інклюзивний медіапростір: європейський досвід" 
 
Сошинська Вікторія Євгенівна, доцент кафедри бібліотекознавства та 
інформології Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.  
 Тема виступу: "Формування цифрової інклюзії у студентів спеціальності 029 
"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".  
 



Аніщенко Алла Петрівна, доцент Харківської державної академії культури,  
Яріко Мирослава Олексіївна, старший викладач Харківської державної академії 
культури 
Тема виступу: «Принципи універсального дизайну у застосуванні до екскурсійної 
діяльності» 
 
Єжижанська Тетяна Сергіївна, старший викладач, координатор з навчально-
методичної роботи кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Тема виступу: "Практичні підходи до промоції книг і читання в інклюзивному 
освітньому середовищі європейських країн" 
 
Тищенко Вікторія, студентка ІV курсу кафедри видавничої справи Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 
Тема виступу: "Інклюзивна література в освітньому процесі" 
 
Учасники круглого столу:  
Байбух Наталія Володимирівна, вчитель-дефектолог ІРЦ 
Беземенна Людмила Петрівна, практичний психолог, Інклюзивно-ресурсний 
центр 
Буйняк Мар’яна Геннадіївна, викладач кафедри корекційної педагогіки та 
інклюзивної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка 
Бурлака Маргарита Миколаївна, асистент вчителя, Гімназія біотехнологій №177 
Бухал Наталія Іванівна, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, Комунальна 
установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Тетіївської міської ради 
Весніна Надія Володимирівна, директор, КЗ "ІРЦ Покровської селищної ради" 
Володченко Жанна Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи, Ніжинський державний університет 
Єремчук Наталія Василівна, вихователь-методист, Хмельницький дошкільний 
навчальний заклад № 36 "Вербиченька" 
Журбенко Ірина Олександрівна, директор, Доманівський інклюзивно-ресурсний 
центр 
Задорожна Ольга Євгеніївна, вчитель-логопед, Комунальна установа 
"Інклюзивно-ресурсний центр" Тетіївської ради" 
Змійчук Лілія Степанівна, вчитель, НВК2 
Кириченко Наталія Василівна, практичний психолог, Богодуховський ІРЦ 
Манзенюк Світлана Анатоліївна, практичний психолог, Інклюзивно-ресурсний 
центр Красилівської міської ради Хмельницької області 
Маєр Євгенія Василівна, практичний психолог, Інклюзивно-ресурсний центр 
Мельничук Лідія Іванівна, вчитель-реабілітолог, Інклюзивно-ресурсний центр 
Вижницької районної ради 
Мусійко Михайло Віталійович, вчитель-реабілітолог, КУ "Богодухівський 
інклюзивно-ресурсний центр" 
Місецька Олена Володимирівна, вихователь, ХДНЗ № 43 "Горобинка" 
Непорада Ірина Олексіївна, директор, КУ "Карлівський ІРЦ" 
Потійчук Наталія Іванівна, асистент вихователя, ХДНЗ № 43 "Горобинка" 
Присяжнюк Юлія Миколаївна, директор Комунальної установи "Інклюзивно-



ресурсний центр" Тетіївської міської ради Київської області 
Прус Катерина Богданівна, директор, Комунальний заклад Пустомитівської 
районної ради "Інклюзивно-ресурсний центр" 
Скидан Світлана Павлівна, асистент вчителя, керівник МК асистентів, вихователь 
ГПД, Молочанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Смаль Богдана Вікторівна, практичний психолог, Інклюзивно-ресурсний центр 
Іваничівської селищної ради 
Співачук Валентина Олександрівна, вчитель, Хмельницький ліцей 15 імені 
Олександра Співачука 
Столяр Олександр Іванович, директор, Любарський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Сіра Аліна Сергіївна, вчитель ЗОШ 
Трубачова Катерина Михайлівна, директор, Комунальний заклад "Інклюзивно - 
ресурсний центр Соледарської міської ради Донецької області" 
Туркот Алла Вікторівна, вихователь-методист, ХДНЗ № 43 "Горобинка" 
Успенська Людмила Іванівна, практичний психолог, Хмельницький приватний 
ліцей «Мої обрії» 
Філіпчук Любов Олександрівна, завідуюча, Хмельницький дошкільний 
навчальний заклад №36 "Вербиченька" 
Церковнюк Наталія Григорівна, вчитель-логопед, КУ "ІРЦ" Вижницької 
районної ради 
Шевчук Ірина Віталіївна, асистент вихователя, Хмельницький дошкільний 
навчальний заклад № 36 "Вербиченька" 
Шевчук Руслана Вікторівна, асистент вихователя, ХДНЗ № 43 "Горобинка" 
Яворська Галина Валентинівна, директор Комунальної установи "Інклюзивно-
ресурсний центр міста Трускавець" 
 

18.00-18.30 Обговорення доповідей 
 

12.00-13.00 

 
МАЙСТЕР-КЛАСИ    

(за посиланням згідно реєстрації) 
 Альтернативна і додаткова комунікація - принципи і практика доступного 
спілкування в інклюзивному середовищі 
 
    ТРЕНЕР  
Ганна Усатенко,  
психолог, аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ, 
видавець, керівник соціального підприємства "ДивоГра" 
 

13.00 –14.00 

Ейдетика та інклюзивні тексти: уявити, щоб зрозуміти 
 

ТРЕНЕР  
Мар’яна Лелик, письменниця, редакторка, тренерка з ейдетики та мнемотехніки, 
володарка Спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія» Міжнародного 
літературного конкурсу «Коронація слова» 



14.00–15.00 

Формування ефективної команди в інклюзивному середовищі: практичні 
кейси 

 
    ТРЕНЕР  
Олена Вишинська, викладачка кафедри видавничої справи Університету 
Грінченка, директорка концертної агенції «Stand up production» 
 

15.00-16.00 

 
Сенсотека -  інклюзивний простір спільного зростання. 
 
    ТРЕНЕР  
Христина Івасівка, бібліотекарка, івент-менеджерка бібліотечного простору 
«Сенсотека» 
 

 
ВІВТОРОК, 1 грудня 2020 р. 

16.00-18.00 
 

Підсумкове засідання 

 
                                            
 
 

  КОНТАКТИ 
               Координатор конференції Олександра Півовар 

Контактний телефон:  380967873023 
E-mail: olexandrapivovar@gmail.com 


