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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1 грудня 2016 року 

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників, прес-конференція для ЗМІ 

10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання 

12.00 – 13.00 – перерва на обід 

13.00 – 18.00 – робота в секціях 

18.00 – 22.00 – вечірнє дозвілля 

 

2 грудня 2016 року 

09.30 – 12.00 – робота в секціях 

12.00 – 12.30 – підведення підсумків і закриття конференції 

12.30 – 18.00 – екскурсія історичними місцями 

18.00 – 22.00 – від’їзд учасників 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ : 

 

доповідь на пленарному засіданні  -  15 хв. 

доповідь на секції     -  до 20 хв. 

виступ при обговоренні   -  до  3 хв. 

 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА  

Давиденко Ганна Віталіївна, директор Вінницького інституту 

Університету «Україна», доктор педагогічних наук, кандидат філологічних 

наук, доцент, голова ради ГО «Соціальна перспектива». 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ : 

Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи. 

Омельченко Олена Валеріївна, начальник відділу науки, міжнародної 

діяльності та інклюзивної освіти. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  

Найчук Вікторія Віталіївна, кандидат психологічних наук, декан 

соціально-економічного факультету 

Яблочніков Сергій Леонтійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальних технологій. 

Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій. 

Заброцький Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології 

Ваколюк Сергій Миколайович, доктор філософії у галузі права, завідувач 

кафедри правознавства 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

завідувача кафедри соціальних технологій 

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу навчально-методичної роботи 

Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри психології. 

Азарян Роберт, доктор педагогических наук, профессор, Армянский 

государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна, 

Вірменія. 

Кауффман Лайл, доктор філософії, професор, м. Канзас, США. 

Симхович Валентина Олександрівна, доктор соціологічних наук, 

професор, Білоруський державний економічний університет. 

Ликова Лада, студентка 3 курсу, голова ради студентського 

самоврядування Вінницького інституту Університету «Україна» 

Русин Артур, студент 4 курсу, голова СНТ Вінницького інституту 

Університету «Україна». 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

1 грудня, початок о 10.00  

(419 ауд., вул. Хмельницьке шосе 23А) 

Вітальне слово Давиденко Ганни Віталіївни, доктора педагогічних наук, 

професора, директора Вінницького інституту Університету «Україна», 

голови ради ГО «Соціальна перспектива.»  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

1. Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Розвиток інклюзивної освіти: від Саламанки до України 

2. Кауффман Лайл, доктор філософії, професор, м. Канзас, США 

Перспективи розвитку інклюзивної освіти: американський досвід 

3. Давиденко Ганна Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент,  

директор Вінницького інституту Університету «Україна» 

Загальні особливості реалізації інклюзії у Вінницькому інституті ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

3. Вовченко Ольга Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України 

Архетиповість сучасної спеціальної освіти України 

4. Бондарева Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова 

Інклюзивна складова в навчальному процесі вищої школи 

5. Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Деменція як наслідок зменшення особистісного простору людини 

6. Чайковський Михайло Євгенович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

«Україна». 

Педагогічні технології соціально-педагогічної роботи зі студентами з 
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особливими потребами 

7. Заброцький Михайло Михайлович, кандидат психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Духовність та цілісність психічного простору людини 

8. Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Вища освіта в Україні 

9. Портянко Вікторія Павлівна, методист лабораторії інклюзивної освіти 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

Актуальність використання smart-технологій в інклюзивних класах 

початкової школи 

10. Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту Хмельницького національного університету 

Розвиток інклюзивного освітнього простору вищої школи для реалізації 

концепції Life Long Learning 

11. Супрун Людмила Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри журналістики Національного університету 

«Острозька академія» 

Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з 

населенням 

12. Задорожна Оксана Петрівна, магістрант спеціальності «Психологія», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Психологічна допомога сім’ям у вихованні прийомних дітей 
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І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та 

основні проблеми» 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 419 

 

Керівник секції: к.е.н. Сіташ Тетяна Дмитрівна; 

Секретар: Жукова Ольга Анатоліївна. 

 

Азарян Роберт, доктор педагогических наук, профессор, Армянский 

государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна 

Социальные аспекты формирования инклюзивного общества 

Бохонкова Ю.О., доктор психологічних наук, професор; Федорова О.В., 

кандидат економічних наук, доцент, Східноукраїнський національний 

університет ім. В.Даля 

Інклюзивна освіта як складова гуманізації освітнього процесу 

Коваленок В.М., Соломко О.А., студенти, Білоруський державний 

економічний університет (Білорусь) 

Роль общественных организаций в решении социальных проблем лиц с 

ограниченными возможностями: белорусский опыт. 

Котик А.І., програміст Microsoft (США) 

Технології «Microsoft» для забезпечення навчального середовища осіб з 

інвалідністю 

Кущ О.П., кандидат філологічних наук, доцент, КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» 

Етнопедагогічні орієнтири сучасної інклюзивної освіти в Україні 

Ляшкова Н.О., Кожухівська Г.Б., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Європейський рівень надання адміністративних послуг як процес 

соціалізації осіб з порушенням слуху 

Охмуш-Ковалевська О.І., Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

Інклюзія як інновація в освіті 

Сіташ Т.Д., кандидат економічних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Інклюзивна освіта в Україні: реалії та альтернативи 
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ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної 

освіти в Україні» 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 308 

 

Керівник секції: д.пед.н., проф., Яблочніков Сергій Леонтійович; 

Секретар: Євась Тетяна Анатоліївна. 

 

Артюхова М., Ваколюк С.М. Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Огляд місця події: співвідношення правового та криміналістичного аспектів 

Баглай Р.О.,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Правові та економічні аспекти організації інклюзивної освіти 

Безносюк А.М., кандидат юридичних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Окремі питання юридичної освіти та правового виховання в контексті 

формування інклюзивного суспільства 

Ваколюк Л.М.,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Правовий захист осіб з інвалідністю – основне завдання правової держави 

Ваколюк С.М.,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Соціально-правовий захист людей з інвалідністю 

Ільницький М.П., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Електронна торгівля як процес альтернативного способу додаткового 

заробітку осіб з інвалідністю 

Куліховський В.М., Ваколюк С.М.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності суб’єктів 

господарювання 

Мамчур О.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Фінансування інклюзивної освіти 

Мисак О.І., Пастух Д.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

До питання важливості інституту громадянства як постійного правового 
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зв’язку особи і держави 

Нагорняк В.Б., Костенко Н.І., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Державні фонди соціального страхування: основи їх функціонування та 

напрямки фінансування 

Наумов Д.І., кандидат соціологічних наук, доцент, Білоруський державний 

економічний університет, Євась Т.В., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Стан фінансового забезпечення освіти в Україні 

Омельченко О.В., Сідорова Р.А., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Проблеми працевлаштування фахівців з інвалідністю 

Польовий А.О.,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Особливості правового регулювання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Приходько В.М., Ваколюк С.М., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Правові аспекти адміністративної відповідальності юридичних осіб за 

правопорушення в галузі будівництва 

Соколовський В.С., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Фінансове забезпечення освіти 

Швед В.В., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна», Закладній О.А., 

Міжрегіональна академія управління персоналом  

Створення тьюторських освітніх центрів: економічні аспекти 
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ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Соціальна та психологічна адаптація осіб з інвалідністю до навчання в 

умовах інклюзії» 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 307 
 

Керівник секції: к.психол.н., доц., Котик Інна Олександрівна; 

Секретар: Оленич Вікторія Петрівна. 
 

Андросов В.П., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Особистісні морально-психологічні детермінанти шахрайства 

Бандик І.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Психопрофілактика суїцидальної поведінки у підлітковому та юнацькому 

віці 

Варваришина Ю.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дослідження деструктивних афектів та їх динаміки у дітей молодшого 

дошкільного віку 

Волш Д.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого 

школяра 

Гончарук К., Джура М., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дослідження готовності молоді до шлюбу 

Живелюк Я.О., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Девіантна поведінка наркозалежної молоді 

Ілініч С. Ю. кандидат педагогічних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Соціалізація студентів з інвалідністю у процесі навчання у вищому 

навчальному закладі: досвід та перспективи 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, професор, Жиленко Т.І., 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Нейроциркуляторна дистонія як патологія сполучної тканини 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, професор, Швидюк І.І., 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Особливості фізичної реабілітації осіб з посттравматичним стресовим 
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розладом 

Ломинга С.І., Куц О.О., Бурдейний С.С., Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Особливості адаптації осіб з порушенням діяльності опорно-рухового 

апарату 

Лящ О.П., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Зв'язок емоційного інтелекту та успішності навчання діяльності студентів 

Мазуркевич О.П., Рудик С.Л., Франчук Д.В., Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Проблеми соціальної професійної адаптації осіб з інвалідністю з числа 

учасників АТО в умовах інклюзивного освітнього середовища 

Назаренко Т.М., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Психологічний супровід вагітних жінок, які пережили досвід довільного 

переривання вагітності 

Овдієнко О.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Емоційно-особистісні особливості дітей з різним ступенем схильності до 

обману 

Оленич В.П., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Дослідження соціально-психологічних особливостей адаптації 

першокурсників у ВНЗ 

Придатченко Ю.С., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Вплив індивідуально-психологічних властивостей на схильність до ризику в 

управлінській діяльності 

Романюк І.Ю., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Вдосконалення статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем 

інтелектуального розвитку 

Саранча І.Г., кандидат педагогічних наук, заступник директора 

Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» 

Міністерства соціальної політики України  

Соціальна інклюзія – шлях до рівності 

Сільченко С.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Психокорекція проявів ризикової поведінки підлітків 
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Сидоренко Д., Давиденко Г.В., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Діти групи ризику як об’єкт соціальної роботи 

Фуштей О.В., кандидат педагогічних наук, Вінницький державний 

педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, магістрант, 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації 

Харчук Р.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Фізична реабілітація при травмах 

Яремчук В.О., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Психологічні особливості самореалізації здобувачів вищої освіти з 

інвалідністю 

Яремчук Н.Ю., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Психологічні умови переживання самотності студентами з інвалідністю 
 

ІV СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Актуальні проблеми навчання та виховання осіб з інвалідністю» 

2 грудня 2016 р., 10.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 308 
 

Керівник секції: доктор філ. в гал. права, Ваколюк Сергій Миколайович; 

Секретар: Мисак Олена Ігорівна. 
 

Балахонова О.В., доктор економічних наук, доцент, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Удосконалення мотиваційних педагогічних технологій 

Дмітрієва О.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Кам`янець-

Подільський національний університет ім. І. Огієнка 

Дослідження проблеми ставлення корекційних педагогів до інклюзивної 

освіти осіб з порушенням слуху 

Осійський Ю.О., доктор богослов’я, Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Проблема співвідношення освіти та працевлаштування осіб з інвалідністю 

в сучасній Україні 

Яблочніков С.Л., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький інститут 

Університету «Україна» 

Формування психологічної складової безпеки системи освіти 
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V СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та 

новаторство» 

2 грудня 2016 р., 10.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 307 

 

Керівник секції: к.пед.н., Костенко Наталія Іванівна; 

Секретар: Ляшкова Наталія Олександрівна. 

 

Іваницька Н.Л., доктор філологічних наук, професор, Вінницький 

державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

Соціалізація студентів з різними формами інвалідності в процесі вивчення 

мовних дисциплін у вищому навчальному закладі 

Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Гуманістичні пріоритети соціально-педагогічної роботи  

Ленів З.П., кандидат педагогічних наук, Вінницький державний 

педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

Метод нелінійного діалогу в процесі навчання студентів з особливими 

потребами 

Мелевська Т.М., перекладач-дактилолог, Державний вищий навчальний 

заклад «Чернівецький політехнічний коледж» 

Покращення результативності навчання нечуючих студентів 

Мельник О.А., Вінницький коледж Університету «Україна» 

Методи навчання рідної мови в умовах інклюзивного освітнього простору 

Нестеренко Г.О., доктор філософських наук, професор, Національний 

педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

Система підготовки педагогів до інклюзивної освіти на курсах підвищення 

кваліфікації в НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Олійник О.М., Вінницький коледж Університету «Україна» 

Методи навчання суспільних дисциплін студентів з особливими потребами 

Сергієні О.В., доктор медичних наук, професор, Лавроненко А.Г., 

Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна»  

Психолого-педагогічні підходи до організації навчання дітей-інвалідів 

Симхович В.А., доктор соціологічних наук, професор, Білоруський 

державний економічний університет, Жукова О.А., Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Використання інноваційних технологій щодо надання освітніх послуг 
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студентам з особливими потребами 

Супрун В.М., кандидат філологічних наук, доцент, Національний 

університет «Острозька академія» 

Специфіка навчання й викладання української філології в умовах інклюзивної 

освіти 

Хіля Анна Вікторівна, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

Арт-терапія, як засіб підготовки дітей з функціональними обмеженнями 

до самостійного життя 

 

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

2 грудня 2016 року, 13.00 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

вул. Хмельницьке шосе 23А 

2 грудня 2016 року    

13.00-14.00 

ауд. 412 

«Експрес-курс жестової мови» 
Ляшкова Наталія Олександрівна 

13.00 – 14.00 

ауд. 415 

«Реабілітаційний масаж» 

Куц Олександра Олександрівна та студенти Вінницького 

соціально-економічного інституту Університету «Україна» 

 


