
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології 

Кафедра спеціальної педагогіки 

Центр комплексної реабілітації для дітей «Нове Дихання» 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичному семінарі «Сфери та 

можливості застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в умовах інклюзивного навчання 

осіб з особливими освітніми потребами», який відбудеться 11 грудня 2019 року 

на базі Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, природничого факультету, кафедри здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології за адресою м. Харків, вул. Валентинівська, 2 

(2-й поверх, аудиторія 221 б ). 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 
 

10.30 – 11.00 – реєстрація учасників семінару 

11.00 – 11.10 – відкриття науково-практичного семінару  

11.10 – 12.00 – круглий стіл, дискусія «Командний підхід як умова реалізації 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами».  

12.00 – 15.00 – тренінг «Сучасні тенденції допомоги дітям з особливими 

потребами. Міжнародна класифікація функціонування для дітей і підлітків (МКФ-

ДП)»: 

 Біопсихосоціальна модель допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 

 Структура МКФ. Коди і кваліфікатори. 

 Створення реабілітаційної програми на основі МКФ (з аналізом прикладів 

реальних життєвих ситуацій). 

15.00 – 15.15 – підведення підсумків науково-практичного семінару 

 

 

 

   



Для того, щоб узяти участь у заході необхідно зареєструватися за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1vaRJ_BWl-huNg6oJUQ_QwZQ5BTQhIEjfxDcOnz2H5Vs/edit 

та заповнити анкету учасника за поданою нижче формою, надіслати її до 

05.12.2019 року на електронну скриньку zd_reab_spps@hnpu.edu.ua 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«Сфера та можливості застосування міжнародної класифікації функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в умовах інклюзивного 

навчання осіб з особливими освітніми потребами» 

 
1 Прізвище, ім’я, по-батькові 

(повністю) 
 

2 Місце роботи або навчання  
3 Посада  
4 Науковий ступінь  
5 Вчене звання - 
6 Контактний телефон  
7 Контактний e-mail  
8 Потреба у видачі сертифіката 

учасника (вартість 30 грн.) 
 

 

 

Контактні особи: 

Пріхода Марина Віталіївна +380500417137 

Коваленко Вікторія Євгенівна +380990546624 
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