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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

4 листопада 2015 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 

 

5 листопада 2015 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», 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:  

Макац Володимир Геннадійович, доктор медичних наук, професор, 

експерт вищого рівня НАН України, академік АТН України, член-

кореспондент Російської академії природознавства, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій. 

Чернілевський Дмитро Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальних технологій, президент АМСКП. 

Корчинський Володимир Станіславович, доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри реабілітаційних технологій. 

Яблочніков Сергій Леонтійович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри бізнесу і права 

Чорноусенко Надія Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

соціальних технологій 

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу навчально-методичної роботи 

Хільченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, декан соціально-економічного факультету 

Левчишина Олена Віталіївна, заступник декана соціально-економічного 

факультету, старший викладач кафедри психології 

Ваколюк Сергій Миколайович, доктор філософії у галузі права, завідувач 

кафедри бізнесу і права 

Ликова Лада, студентка 2 курсу, голова ради студентського 

самоврядування Вінницького інституту Університету «Україна» 

Русин Артур, студент 3 курсу, голова СНТ Вінницького інституту 

Університету «Україна». 

 



5 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

4 листопада, початок о 10.00  

(актова зала інституту, вул. Першотравнева, 88а) 

Вітальне слово Давиденко Ганни Віталіївни, к. філол. н, доцента, 

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 

Особливості організації та методики навчання учнів з порушеннями 

інтелекту в інклюзивній школі 

2. Кауффман Лайл, доктор філософії, професор, Канзаська публічна школа 

для нечуючих, США 

Досвід інклюзивного навчання осіб з вадами слуху у США 

3. Вершко Руслана, координатор Швейцарського центру освіти вищої 

школи американістики та міжнародних стосунків у Вінницькій області 

Можливості для фахової підготовки осіб з особливими освітніми 

потребами у Польщі 

4. Роберт Торбус, заступник директора Швейцарського едукаційного 

центру вищої школи американістики та міжнародних стосунків (Польща, 

м. Варшава) 

Перспективи програм подвійного диплому і навчання упродовж усього 

життя 

5. Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 

Житомирського державного університету ім. І. Франка 

Інтегральна модель психологічних феноменів людини як основа 

психокорекції дітей з особливими потребами 

6. Аргіропоулос Дімітріс., доктор філософії, професор Болонського 

Університету (Італія). 

Роль інтеграції у сфері інклюзивної освіти (досвід Італії). 
7. Самойленко Олеся Анатоліївна, президент Благодійної організації 

Благодійний фонд «Центр розвиток» 
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Інклюзивне навчання дітей з важкою формою аутизму у 

загальноосвітніх школах 

7. Саранча Ірина Григорівна, доцент кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна», Голова правління ГО 

«Паросток», кандидат педагогічних наук, заступник директора 

Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» 

Соціально-педагогічна діяльність з розвитку інтелектуальних 

здібностей у дітей з інвалідністю в умовах інтегрованого освітнього 

середовища 

8. Глоба Олександр Петрович, професор кафедри ортопедагогіки та 

реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 

Про національну систему надання корекційно-реабілітаційних послуг в 

Україні 

9. Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства КиМУ 

Інклюзивна освіта в Україні – хронологія впровадження 
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І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та 

основні проблеми» 

4 листопада 2015 р., 13.00  

актова зала Вінницького інституту Університету «Україна» 

вул. Першотравнева, 88а, к. 501 

 

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

економічний інститут Університету «Україна» 

Проблеми інклюзивної освіти в Україні 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі права, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Захист прав дітей з особливими потребами 

Гордійчук О. Є.,, кандидат педагогічних наук, доцент, Чернівецький 

національний університет ім. Юрія Федьковича  

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками 

дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної діяльності 

Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, Вітюк О.О. кандидат 

історичних наук,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Аналіз вітчизняного досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників 

до медико-соціальної роботи 

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

«Україна» 

Набуття ідентичності: досвід інклюзивних груп 

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

«Україна» 

Педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство 

Яблочнікова І.О., кандидат педагогічних наук, докторант, Інститут вищої 

освіти Національної академії педагогічних наук України 

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

соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Підготовка магістрів у галузі фінансів у Південно-європейських країнах в 

умовах інклюзії 

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

«Україна» 

Інклюзивна освіта – основа інтеграції у суспільство людей з особливими 

потребами 
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ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами до 

навчання в умовах інклюзії» 

4 листопада 2015 р., 13.00  

актова зала Вінницького інститут у Університету «Україна» 

вул. Першотравнева, 88, к. 501 

Бойко Г. М., доктор педагогічних наук, професор Полтавський інститут 

економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 

Психореабілітаційний супровід навчання студентів з особливими освітніми 

проблемами 

Войтко В.В., Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського 

Особливості організації особистісно орієнтованого виховання 
Вовченко О. А., кандидат психологічних наук, Інститут спеціальної 

педагогіки НАПН України 

Особливості психологічного супроводу дітей молодшого шкільного віку з 

кохлеарними імплантати 

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

Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

Вивчення окремих аспектів ставлення студентів з типовим розвитком до 

студентів з порушеннями психофізичного розвитку 

Добровольська В.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Психологічні проблеми самореалізації студентів з особливими освітніми 

потребами. 

Євась Т.В., Жукова О.А.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Проблеми фінансового забезпечення інклюзивної освіти в Україні 

Ілініч С.Ю. кандидат філологічних наук, Швед В.В. кандидат економічних 

наук, доцент, Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Соціальна відповідальність: проблематика виховання та сприйняття 

Литвин І.М., кандидат педагогічних наук, Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників 

Фасилітація як професійно-важлива якість у роботі соціального педагога з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

Ляшкова Н.О., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Методичні засоби соціальної адаптації студентів з вадами слуху у ВНЗ 
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Лящ О.П., кандидат психологічних наук, доцент, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Емоційний інтелект: розуміння його семантики та значення 

Омельчук Я.В.,  Луцький інститут розвитку людини Університету 

«Україна» 

Реабілітація та профілактика сколіозу дітей шкільного віку 

Столяренко Е.В., кандидат педагогічних наук, доцент,  Столяренко О.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний 

університет ім. М. Коцюбинського 

Важность формирования у учащихся толерантного сознания и воспитание 

гуманности 

Сьомкіна І.С., кандидат педагогічних наук, доцент, Луганський 

національний університет ім. Т. Шевченка 

Соціалізація дітей з обмеженими функціональними можливостями: 

сутність та особливості 

Ткачук О. М., доктор економічних наук, професор, Вінницький 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

З практики духовного виховання української молоді 

Чорноусенко Н.С., кандидат психологічних наук, доцент Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Вплив батьківського ставлення на взаємини молодої сім’ї  

Швед В.В., кандидат економічних наук, доцент, Омельченко О.В., 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Проблеми розвитку інклюзивної освіти: економічні аспекти 

 

ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Актуальні проблеми навчання та виховання осіб з особливими 

потребами» 

5 листопада 2015 р., 10.00  

актова зала Вінницького інститут у Університету «Україна» 

вул. Першотравнева, 88, к. 501 

 

Бараболя В.В., Ваколюк С.М.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дозвілля осіб з обмеженими можливостями: проблеми правового 

регулювання 

Бірюкова Н.В., Саранча І.Г.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Розвиток благодійності в Україні як напрямку соціальної роботи 
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Бондар О.П., Чорноусенко Н.С.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Соціальна відповідальність як типова лідерська якість сучасної молоді 

Вітько К.В.,  Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

Проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації інвалідів АТО в 

умовах інклюзивного освітнього середовища 

Глушко Л.О., Побережна А.І.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Волонтерство як один із напрямків соціальної роботи 

Пацюк О.О., Давиденко Г.В.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Проблема емоційного «вигорання» у професійній діяльності соціального 

працівника 

Демедюк В.,  Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Вплив акцентуацій характеру на прояв деструктивних психічних станів 

старшокласників 

Загрія О.А., Саранча І.Г.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Особливості міграційних процесів в Україні та їх вплив на методи 

соціальної роботи 

Задорожний О.М., Саранча І.Г.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Формування державної молодіжної політики в Україні з урахуванням 

проблем Європейської інтеграції 

Заремблюк В.І., Омельченко О.В.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Оцінювання соціальних працівників у соціальних службах 

Ковальова А.О., Чорноусенко Н.С.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Міжнаціональні стереотипи в країнах та інтеркультурна робота як засіб 

для їх подолання 

Коваленок В.М., Соломко О.А.,  студенти Білоруського державного 

економічного університету (Білорусія) 

Роль общественных организаций в решении социальных проблем лиц с 

ограниченными возможностями: белорусский опыт. 

Коломійчук І.В., Давиденко Г.В.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 
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Проблема соціальних стереотипів старості у сучасному українському 

суспільстві 

Косицький В.Р., Давиденко В.В.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Лавроненко А.Г., Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

Емоційний стан інвалідів с соціальному середовищі 
Лось О.П., Чорноусенко Н.С.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Формування готовності до професійної діяльності людей з обмеженими 

можливостями в центрах професійної реабілітації 

Наум П.М., Кожухівська Г.Б., Шенеленко Д.О.,  Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Особливості інклюзивного навчання осіб з вадами слуху у ВНЗ 

Пономарьова О.А., Давиденко Г.В.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Моделі соціальної політики країн Європейського Союзу 

Почтарук, Чорноусенко Н.С.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Детермінанти прояву агресивності особистості 

Снарський О.В.,  студент Білоруського державного економічного 

університету (Білорусія) 

Развитие инклюзивного образования в сфере высшего педагогического 

образования Беларуси. 

Сулімова А., Колосов А.Б.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Вплив сім’ї на емоційну сферу підлітка 

Тищук О.О., Хільченко С.В.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Виробниче право для людей з обмеженими можливостями 

Харченко А.Є.,  студент Білоруського державного економічного 

університету (Білорусія). 

Дистанційне навчання в системі інклюзивної освіти Білоруського 

державного університету інформатики і радіотехніки 

Цісар Н.І., Давиденко Г.В.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Соціально-психологічна реабілітація як засіб адаптації учасників АТО 
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Цявлюк А.З., Давиденко Г.В.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Молодь як об’єкт соціальної роботи 

Чорноус Н.С., Ляшкова Н.О.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Волонтерська діяльність як вияв соціальної активності студентів ВНЗ 

Штогрин Р. Л., директор Вінницького міжрегіонального центру 

професійної реабілітації інвалідів «Поділля» 

Робота з людьми з особливими освітніми потребами в умовах 

реабілітаційного центру 

Щербацький А.О., Мисак О.І.,  Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Проблемні питання застосування принципу доступності для людей з 

обмеженими можливостями: юридичний аспект 

Юдіна І.В., Саранча І.Г.,  Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Соціальний захист людей похилого віку в Україні 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ 

4 листопада 2015 року, 13.00 

Вінницького інститут у Університету «Україна» 

вул. Першотравнева, 88 а 

5 листопада 2014 року    

13.00-14.00 

ауд. 107 

«Експрес-курс жестової мови» 
Ляшкова Наталія Олександрівна 

13.00 – 14.00 

ауд. 103 

«Реабілітаційний масаж» 

Куц Олександра Олександрівна та студенти Вінницького 

соціально-економічного інституту Університету «Україна» 

 


