Представники 17 ВНЗ України відвідали Університет "УКРАЇНА"
22 березня 2016 року

22 березня 2016 року в Університеті «Україна» відбулася підсумкова науково-практична
конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» в рамках Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р.
Уже вп’яте в Україні проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної
освіти».
Упродовж 17 років колектив Університету «Україна» накопичив унікальний досвід щодо
організації навчально-виховного процесу в інтегрованому освітньому середовищі й послідовно
впроваджує елементи інклюзивного навчання студентів з інвалідністю. В університеті реалізується
Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю, удосконалюється та впроваджується система
супроводу їхнього навчання.
Але життя, виходячи із українських реалій, висуває нові виклики, ставить перед колективом
університету нові завдання,. І співробітники університету готові разом з науково-освітянською
спільнотою до пошуку та впровадження нових ідей, форм роботи, обміну практичним досвідом для
розбудови інклюзивного суспільства в Україні.
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Для участі у ІІ турі Конкурсу галузева конкурсна комісія відібрала 25 найкращих конкурсних
робіт. Серед них конкурсні роботи студентів з 17 провідних вищих навчальних закладів України, де
навчаються студенти з інвалідністю. Це: Університет «Україна», Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова, Львівський національний університет ім. Івана Франка,
Херсонський державний університет, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.
Довженка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Дрогобицький

державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Миколаївський національний університет ім.
В.О. Сухомлинського, Бердянський державний педагогічний університет, Національний авіаційний
університет, Київський університет ім. Бориса Грінченка, Київський національний лінгвістичний
університет, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Харківський
національний університет радіоелектроніки, Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія».
Визначали переможців конкурсу члени галузевої конкурсної комісії, знані фахівці в
царині інклюзивної освіти:
Колупаєва Алла Анатоліївна – д. пед. н., професор, заступник директора Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України;
Яковлева Світлана Дмитрівна – д. психолог. н., доцент, завідувач кафедри корекційної освіти
Херсонського державного університету;
Коротєєва Антоніна Вікторонва, к. е. н., професор, проректор Університету «Україна» з
навчально-виховної роботи;
Нікуліна Ганна Федорівна – к. т. н., доцент, начальник науково-дослідної частини Університету
«Україна».
У роботі конференції взяла участь Михайленко Наталія Петрівна − відповідальний секретар
Оргкомітету;
За підсумками науково-практичної конференції дипломами нагородили:
Дипломом І ступеня
• Нікітіна Тетяна Володимирівна, Університет «Україна»;
Дипломами ІІ ступеня:
• Кобилка Світлана Григорівна, Херсонський державний університет;
• Курило Мирослава Богданівна, Дрогобицький державний педуніверситет ім. І. Франка;
Дипломами ІІІ ступеня:
• Губчук Ірина Мирославівна, Львівський національний університет ім. І. Франка;
• Груленко Євгенія Володимирівна, Національний педуніверситет ім. М. П. Драгоманова;
• Чумак Тетяна Олегівна, Бердянський державний педагогічний університет;
Галузева конкурсна комісія відзначила заохочувальними дипломами студентів:
• Бєляєву Марію Сергіївну, студентку Київського університету іміні Бориса Грінченка;
• Гутник Ксенію Юріївну, студентку Київського національного лінгвістичного університету;
• Кияшка Кирила Юрійовича, студента Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна»;
• Кулик Оксану Петрівну, студентку Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка.
• Макаренко Світлану Дмитрівну, студентку Хортицької національної навчальнореабілітаційної академії;
• Мажару Аліну Юріївну, студентку Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
• Онищенка Богдана Валерійовича, студента Харківського національного університету
радіоелектроніки;
• Познякова Сергія Георгійовича, студента Харківського національного університету
радіоелектроніки;
• Полоз Олену Олександрівну, студентку Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка;
• Самойленко Вікторію Павлівну, студентку Хортицької національної навчальнореабілітаційної академії;
• Світличну Олесю Володимирівну, студентку Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка.
Всі учасники підсумкової конференції в рамках ІІ туру Конкурсу за напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти» отримали сертифікати та книги з організації інклюзивного навчання.
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