
У 2016 р. викладачі інституту та коледжу удосконалили навчально-

методичні матеріали для студентів-інвалідів з вадами слуху (галузь знань: 

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини» напряму підготовки: 

6.010203 «Здоров`я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр та 

магістр). З кожної дисципліни, названих спеціальностей є конспекти лекцій 

та методичні рекомендації в рукописних та електронних варіантах. Видані 

паперові науково-методичні посібники, є методичні посібники та 

рекомендації, які експериментально застосовуються у навчальному процесі 

студентів з інвалідністю різних нозологій, зокрема особливий акцент у 

підготовці навчально-методичної літератури робився на посібниках, 

спрямованих на допомогу студентам з інвалідністю в організації самостійної 

роботи. Для студентів з порушенням слуху професор Макац В.Г. спільно з 

перекладачами Ляшковою Н.О., Осійською В.В. та Якобчук Л.М. розробив 

жестівники та методичні рекомендації до лекцій. Доцент Колосов А.Б. та 

викладач Яремчук В.О., які викладали дисципліни психологічного циклу для 

студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», розробили 

методичні вказівки для самостійного вивчення курсів «Педагогічна 

майстерність», «Психологія спорту» та «Психологія здоров’я і здорового 

способу життя». За період 2016 р. викладачі Вінницького інституту та 

коледжу Університету «Україна» підготували 1 монографію, 2 навчально-

методичних посібники, 1 збірник наукових праць з питань роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі, було опубліковано понад 100 статей, 

зокрема 10 фахових, та 46 тез доповідей на конференціях різного рівня, а 

також видрукували понад 120 одиниць іншої навчально-методичної продукції 

у складі НМКД дисциплін для потреб студентів з різними нозологіями. 

З січня 2014 р. до грудня 2017 р. в інституті виконується інтегративна 

тема наукового дослідження, що об’єднує роботу всіх кафедр інституту – 

«Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого 

навчального закладу» (0114U001028, керівник – Давиденко Г.В., д.пед.н., 

доцент, директор інституту). У звітному періоді тривала робота з реалізації 

основних завдань цієї теми, зокрема за її результатами було видано 1 

колективну монографію та 1 навчальний посібник для студентів з 

інвалідністю. У рамках реалізації теми було проведено ІІІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Інклюзивна освіта: досвіт і перспективи» 

(1-2 грудня 2016 р., м. Вінниця) та 1 регіональну науково-практичну 

конференцію «Психологія розвитку особистості: теорія і практика» (19 

травня 2016 р., м. Вінниця). За матеріалами конференцій видано 2 збірники 

наукових праць, зокрема 51 стаття та 54 тези доповідей.  

Безпосередньо з інклюзивної тематики у рамках виконання 

дослідження було опубліковано 5 статей в українських виданнях, 2 статті у 

міжнародних та 18 студентських публікацій в українських виданнях різного 

рівня. Також, у рамках роботи над темою викладачі інституту та коледжу 

безпосередньо взяли участь у тематичних конференціях: 



1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

української ідентичності в сучасному освітньому просторі», 25 квітня 2016 р., 

м. Вінниця, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

2. ІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та 

реабілітології: «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до 

інклюзії», Вінниця, 27-28 жовтня 2016 р. 

3. Обласний науково-практичний семінар, присвячений 120 річниці з 

дня народження М.О. Бернштейна, «Антропологічні та системні аспекти 

збереження здоров’я в освіті», м. Вінниця, 7 червня 2016 р. 

4. Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції», Міністерство оборони України, 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ, 2016. 

У рамках виконання науково-дослідної теми було підготовлено 3 

наукових роботи з відповідної тематики на конкурси студентських наукових 

робіт: 

1. Університетський конкурс студентських наукових робіт за тематикою 

наукових досліджень навчально-виховних підрозділів університету та з 

нагоди святкування Дня науки в Україні:  

Заремблюк В.І. (СР-41-12), «Специфіка роботи реабілітаційних центрів 

для інвалідів», науковий керівник – д.п.н., проф. Яблочніков С.Л., відзначено 

подякою; 

Гроза А.О. (Ср-41-13), «Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю», 

науковий керівник – ст. викладач Ляшкова Н.О.; 

Заремблюк В.І. (СР-11-16м), «Проблема соціалізації дітей з 

обмеженими розумовими можливостями», науковий керівник – д.політ.н., 

к.філол.н., проф. Давиденко В.В.; 

Жукова О.А. (СР-51-15), «Фінансове забезпечення як необхідний 

інструмент реалізації соціальної політики», науковий керівник – д.п.н., проф. 

Яблочніков С.Л. 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р.: 

Пономарьова О.А. (СР-51-14м(з)), «Особливості соціальної реабілітації 

осіб з особливими потребами в умовах сучасного вищого навчального 

закладу», науковий керівник – к.п.н., доц. Костенко Н.І., відзначено подякою. 

Студенти з інвалідністю також беруть активну участь у науково-

дослідній роботі інституту. Так, у 2016 р. наукові роботи 5 студентів з 

інвалідністю стали переможцями на перших етапах та були відзначені у 

фінальному підсумку університетських конкурсів студентських наукових 

робіт: 

1. Університетський конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю за 

тематикою ХVІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегральному освітньому 



середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів»: 

Пастух Д.Ю. (ПЗ-31-13), «Конституційно-правове регулювання 

інституту громадянства України», науковий керівник – ст. викл. Мисак О. І.; 

Куліховський В.М. (ПЗ-21-15), «Адміністративна відповідальність 

суб’єктів господарювання», науковий керівник – доктор філософії в галузі 

права Ваколюк С.М.; 

Яремчук О.Ф. (ПС-11-16), «Соціально-психологічні умови подолання 

відчуття самотності здобувачів вищої освіти», науковий керівник – 

д.психол.н., проф. Волобуєва О.Ф.; 

Шафар В.В. (ФБС-11-16м), «Аналіз активів підприємства», науковий 

керівник – д.е.н., доц. Балахонова О.В.; 

Гроза А.О. (Ср-41-13), «Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю», 

науковий керівник – ст. викладач Ляшкова Н.О.; 

На реалізацію принципів інклюзивної освіти та з метою забезпечення 

соціальної адаптації студентів з особливими освітніми потребами спрямована 

і грантова діяльність інституту та коледжу. Так, упродовж 2016 р. було 

реалізовано такі грантові проекти: 

1. «Покращення навиків працівників суду щодо спілкування з 

людьми з інвалідністю», дата подання – серпень 2015 р., термін реалізації 

проекту: жовтень 2015 – травень 2016 р.; проект передбачав низку тренінгів у 

Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Львівській 

областях з метою проінформувати працівників судової системи України про 

особливості роботи з людьми з інвалідністю та підготувати з їхнього числа 

тренерів для подальшого впровадження програми по всій Україні (У 

партнерстві з БФ « Право і демократія», за підтримки USAID). 

2. «Українська мережа блогерів з питань інвалідності та ВІЛ/СНІД», 

дата подання – 21 червня 2015 р., термін реалізації: вересень 2015 р. – 

березень 2016 р.; метою проекту було створення української мережі блогерів 

з питань інвалдіності та ВІЛ/СНІД, у рамках проекту викладачі інституту 

провели 9 тренінгів у м. Вінниці, м. Хмельницьку та м. Житомирі, 

реалізовано спільно з ГО « Паросток» за підтримки Посольства США. 

3. «Соціальні послуги доступності для осіб з інвалідністю з 

сільської місцевості», дата подання – серпень 2015 р., термін реалізації: 

жовтень 2015 – лютий 2016 р., реалізовано спільно з ГО «Паросток» за 

підтримки БФ «Дністер». 

4. У рамках Програми Фулбрайта в Україні, у продовження ініціатив 

попереднього навчального року в інституті удосконалював знання нечуючих 

студентів з англійської жестової мови проф. Лайл Кайффман (США, Канзас). 

5. «Українська жестова мова для працівників прозорих офісів» 

Програма передбачала 3-місячні курси української жестової мови для 

працівників прозорих офісів держадміністрацій м. Вінниці; Дата подання – 

лютий 2016 р. як ініціатива міського депутата, директора інституту 

Давиденко Г. В. Термін реалізації: 16.06 – 30.09.2016 р. Грантодавцем 



виступив Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА. 

Проект реалізовувався спільно ГО «Гармонія». 

6. «Підготовка сервісних груп допомоги та супроводу людей з 

функціональними обмеженнями «Ми – поруч». Мета програми: сприяти 

забезпеченню доступу людей з інвалідністю до нових індивідуальних,  

якісних сервісних послуг супроводу та допомоги; підвищувати 

поінформованість студентської молоді щодо потреб та можливостей людей з 

інвалідністю, розвитку духу толерантності, волонтерства та доброчинності. 

Програма триватиме з 1 липня по 30 грудня 2016 року. Грантодавцем 

виступив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Вінницької ОДА. Проект реалізується спільно з Вінницькоою 

обласною громадською організацією «Асоціація захисту та допомоги 

інвалідам «Відкриті серця», Комунальним закладом «Вінницький обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Обрій», Вінницьким національним 

медичним університетом імені М. Пирогова, Вінницьким державним 

педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. 

Студенти з інвалідністю беруть активну участь у культурному житті 

університету та коледжу, міста та країни загалом, так, у звітному році 

студенти інституту та коледжу взяли участь у низці культурних заходів та 

конкурсів, найбільші результати досягнуто у таких номінаціях: 

Фестиваль – конкурс «Золотий птах» (м. Вінниця – 26-27 травня 

2016 р.). Гран-прі «Золотий голос Вінниччини» – Камара Маріам. 

Упродовж року силами викладачів та студентів інституту та коледжу 

була проведена низка заходів у рамках популяризації в регіоні питань 

інклюзивної освіти: 

26.03.2016 р. «Фіолетовий день» – всесвітній день підтримки людей з 

епілепсією; 

14.05.2016 р. відвідування студентами-волонтерами Немирівської  

загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату для дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

21.05.2016 р. Проведення благодійного фестивалю практичної 

психології (збір коштів для реабілітації поранених бійців АТО); 

20.10.2016 р. студенти з інвалідністю та перекладачі-дактилологи 

долучились до організації загальноміського заходу «INFEST 2016», 

неординарним заходом стало «Світове кафе з жестовою мовою». 

24.11.2016 у Вінницькому інституті проведено круглий стіл на тему 

«Життя без насилля». 

24.11.2016 студенти Вінницького інституту Університету «Україна» 1 

курсу пройшли навчання з надання допомоги та супроводу в повсякденному 

житті людям з важкими формами інвалідності і в подальшому для участі в 

роботі сервісних груп.  Студенти під час тренінгів отримали теоретичні 

знання в галузі «Інвалідність та суспільство». Організатором навчання 

виступила Асоціація «Відкриті серця» в соціальному партнерстві з 

комунальним закладом «Вінницький обласний центр соціально – 



психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Обрій» за фінансової підтримки Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 

29.11.2016 студенти Вінницького інституту Університету «Україна» 

Гоша Архиповський та Сергій Козаченко виступили організаторами  

практичного семінару «Працевлаштування осіб з інвалідністю – 

конкурентоспроможність на ринку праці». 

З 28.11.2016 р. по 02.11.2016 у Вінницькому соціально-економічному 

інституті Університету «Україна» проведено тиждень, присвячений 

Міжнародному дню осіб з інвалідністю. В рамках тижня відбулось декілька 

заходів: 

• 29.11.2016-30.11.2016 – функціонувало кафе жестової мови 

«Поспілкуйся зі мною за чашечкою чаю»; 

• 30.11.2016 – науково-методичний семінар для викладачів «Абетка 

толерантності»; 

• 01.12.2016 – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»; 

• 02.12.2016 – концертна програма за участю студентів Вінницького 

інституту Університету «Україна». 

08.12.2016 студенти спеціальності «Психологія» на чолі з директором 

інституту взяли участь у круглому столі «Підготовка сервісних груп 

допомоги та супроводу людей з функціональними обмеженнями «Ми – 

поруч», що традиційно проводиться до Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю. Організатором заходу виступили ГО «Відкриті серця» та 

«Обрій». 

Студенти та викладачі інституту та коледжу беруть активну участь у всіх 

заходах міста та області, що стосуються питань інклюзивної освіти, детальні 

звіти про всі події публікуються на офіційному сайті інституту, а також на 

офіційній сторінці інституту в соціальних мережах. 


