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1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський університет імені Бориса Грінченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02136554
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 18/2, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442721920
Телефон: 380442721902
E-mail: kubg@kubg.edu.ua
WWW: http://kubg.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський університет імені Бориса Грінченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02136554
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 18/2, м. Київ, 04053, Україна
Телефон: 380442721920
Телефон: 380442721902
E-mail: kubg@kubg.edu.ua
WWW: http://kubg.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти

Назва роботи (англ)
Professional profile of a special education teacher in the context of ensuring the quality of inclusive education

Мета роботи (укр)
Мета дослідження полягає у створенні передумов якісного інклюзивного навчання, що передбачає розроблення: 1)
професійного профілю спеціального педагога як координатора освітнього процесу для дітей з особливими освітніми
потребами; 2) критеріїв якості діяльності спеціального педагога в інклюзивному освітньому просторі; 3) шляхів реалізації
діяльності спеціального педагога як експерта з інклюзивного навчання у системі підготовки майбутніх фахівців зі
спеціальної освіти у закладі вищої освіти.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to create the preconditions for quality inclusive education, which involves the development of: 1)
professional profile of a special education teacher as a coordinator of the educational process for children with special
educational needs; 2) quality criteria for the activities of a special education teacher in an inclusive educational environment; 3)
ways to implement the activities of a special education teacher as an expert on inclusive education in the system of training
future specialists in special education at a higher education institution.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Освіта, психологія.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

08.2021

08.2026

Остаточний звіт

Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення
якості інклюзивної освіти.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 15.41.21
Індекс УДК: 316.37, 376.091.12-057.86

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Огнев'юк Віктор Олександрович (д.філос.н., професор)
Керівники роботи:
Мартинчук Олена Валеріївна (д. пед. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Карпенко А.С. (Тел.: +38 (044) 234-41-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

