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10 30 – 1100  Реєстрація учасників конференції 

11 00 – 1500   Відкриття конференції. Пленарне засідання.  

15 00 – 1510   On-line екскурсія навчальним закладом  

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Вітальне слово – 3-5 хв. 

Доповідь на пленарному засіданні – 8-10 хв.  

 

Модератор конференції: Гуменюк Ірина Леонтіївна, кандидат економічних 

наук, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності. 

 

Технічний модератор конференції: Шевчук Олександр Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри економічної кібернетики, 

інформаційної та соціокультурної діяльності.  

Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович Шевчук 

 

 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnp

KZz09  

Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 

Код доступу: 6GmtfQ 

 

 

 

Науковий захід зареєстровано в Укр ІНТЕІ (посвідчення № 142, від 29.01.2021р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09


ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

 

Мар’ян Тріпак – організатор та голова оргкомітету конференції, кандидат 

економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, директор 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу  

Андрій Шевцов – співорганізатор та голова оргкомітету конференції, 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

заслужений працівник освіти України.  

Петро Саблук – доктор економічних наук, професор, академік НААН 

України, Академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства 

НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Герой України.   

Юрій Лупенко – доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук, директор Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки», дійсний академік національної академії 

аграрних наук, академії економічних наук України та Міжнародної кадрової 

академії. 

д-р Світлана Кашуба – директор Інституту європейського WSG, 

Університету економіки в Бидгощі (м. Бидгощ, Польща). 

Ірина Вахович – доктор економічних наук, професор, ректор Луцького 

національного технічного університету. 

Ірина Іващук – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної 

економіки, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. 

Б.Д.Гаврилишина Західноукраїнського національного університету.  

Сергій Кваша – доктор економічних наук, професор, академік НААН 

України, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, 

проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку НУБІП.  

Олена Якимович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української філології, Придністровський державний університет         

ім. Т. Г. Шевченка (Тирасполь, Молдова). 

Сергій Шандрук – доктор психологічних наук, професор кафедри 

психології та  соціальної роботи, начальник відділу моніторингу якості освіти 

та методичної роботи Західноукраїнського національного університету, 

академік соціальних наук України, Заслужений працівник України. 

Марія Шеремет – доктор педагогічних наук, професор, почесний академік 

НАПН України, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 Анетта Зелінська – доктор габілітована., професор Економічного 

університету у Вроцлаві 

Олександр Кукса – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана 

факультету гірництва та інженерної екології Білоруського національного 

технічного університету (Білорусь). 

         

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
       д-р. Магдалена Бергманн - директор Центру східного партнерства WSG 

(Університет економіки в Бидгощі). Тема доповіді: «ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ - ДОСВІД 

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ В БИДГОЩІ» 

       Юрій Лупенко – доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук, директор Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки», дійсний академік національної 

академії аграрних наук, академії економічних наук України та Міжнародної 

кадрової академії. Тема доповіді: «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

АПК». 

         Оксана Куртева - доктор педагогічних наук, конференціар університар, 

завідувач кафедри педагогіки і психології Комратського державного 

університету (Респу́бліка Молдо́ва). Тема доповіді: «ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В 

ВИЩІЙ ШКОЛІ» («ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СРЕДСТВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»).  

Сергій Кваша – доктор економічних наук, професор, академік НААН 

України, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, 

проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку НУБІП, м. Київ. Тема 

доповіді: «КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

ІНДИФІКАТОРАХ ВИМІРУ». 

Світлана Лучик - доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри 

обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торгівельно-економічного університету. Тема 

доповіді: «ЦИФРОВІЗАЦІЯ І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА». 

         Руслан Буряк -  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Тема доповіді: «КОРПОРАТИВНА 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ 

КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ». 

Наталія Хансен (Natallia Bahdanovich Hanssen) - доктор, PhD зі 

спеціальної педагогіки, керівник навчальної програми «Майстер логопедії» 

Університету Норд (Норвегія). Тема доповіді: «ПІВНІЧНА ЄВРОПА: 

ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ (КЕЙС НОРВЕГІЇ)». 

Світлана Миронова - доктор педагогічних наук, завідувач, професор 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. Тема доповіді: «СПІВПРАЦЯ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РІЗНОГО РІВНЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ». 

Ніна Тверезовська - доктор педагогічних наук, професор кафедри 

соціальної роботи та реабілітації Національного університету  біоресурсів і 

природокористування, м. Київ. Тема доповіді: «ПІДГОТОВКА 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВІД 



НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ». 

Наталія Бахмат – доктор педагогічних наук, професор, Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa. Тема доповіді: 

«ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS». 

Оксана Бялковська - доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту публічного управління та адміністрування, завідувач 

аспірантури, докторантури Подільського державного аграрно-технічного 

університету, Член незалежної, розширеної делегації українських жінок в ООН 

(CSW65-2021). Тема доповіді: «ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ». 

Наталія Гоцуляк - кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології, заступник декана з міжнародної 

діяльності факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології  

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

керівник Кам’янець-Подільського відділення Української асоціації сімейних 

психологів. Тема доповіді: «ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ». 

        Володимир Шевченко – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник  відділу осіб з порушеннями слуху Інституту спеціальної 

педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Тема доповіді: 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ». 

        Олександр Лаврук - доктор наук з державного управління, заступник 

директора з питань ліцензування та акредитації Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Тема доповіді: 

«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

 

СЕКЦІЯ І «Парадигма реабілітації в системі економіки країни» 

 

1. Тріпак Мар’ян,  Топорівська Ярослава  

Парадигма реалізації соціальної інклюзії країн пострадянського простору 

 

2. Eric Robins 

Іnternational experience of implementation - public-private partnerships (PPPs) 

 

3. Zhijiang Yu and Viktoriia Medvid 

Research on the development paths of China’s sports industry from the perspective of 

geo-economy: taking the Bely and Road initiative as an example 

 

4. Вольська Ангелія 

До питання проблематики імплементації заходів по забезпечення трудової 

зайнятості осіб з інвалідністю 

 

5. Гавриш Марина 

Сучасність інклюзивного розвитку в період цифрової економіки 

 

6. Гарбарець Ірина 

Елементи фінансової інклюзії в сучасних умовах господарювання суб’єктів 

соціуму 

 

7. Герасимова Тамара 

Економічна політика держави, як основний фактор інклюзивного розвитку 

регіонів 

 

8. Гнатишин Людмила 

Інтеграція людей з обмеженими фізичними можливостями у професійну 

бухгалтерську діяльність 

 

9. Годнюк Ірина 

Земельна реформа як важливий фактор інклюзивного розвитку 

 

10. Годованюк Альона 

Особливості підходу щодо реалізації інклюзивної економіки 

 

11.  Грицина Оксана, Шолудько Ольга 

Парадигма реабілітації в системі економіки країни 

 

12.  Кофанова Олена 

Прогнозування потенційного ризику для здоров’я людей за комплексним 

показником техногенного навантаження на довкілля 

 



13.  Кошкалда Ірина 

Інклюзивний розвиток національної економіки: світовий досвід 

 

14.  Крупіна Наталія 

Формування фінансової бази органів місцевого самоврядування в умовах 

бюджетної децентралізації 

 

15.  Лаврук Наталія 

Ринок страхових послуг в контексті фінансової інклюзії 

 

16.  Лега Ольга, Прийдак Тетяна, Яловега Людмила 

Переваги професії «бухгалтер» для сучасної молодої людини з фізичними 

обмеженими можливостями 

 

17.  Лучик Василь 

Загрози розвитку цифрової економіки 

 

18.  Коваль Л., Маркевич Людмила 

Особливості організації робочого процесу бухгалтера з фізично обмеженими 

можливостями 

 

19.  Мех Ярослав, Пещанюк Надія 

Витоки методології і сучасне поняття актуарного обліку   в умовах  інклюзії 

між вченими різних країн 

 

20.  Місько Алла 

Сутність та зміст поняття «фінансова безпека підприємства» 

 

21.  Пилипенко Катерина, Змієвська Альбіна 

Особливості  ведення обліку малими підприємствами 

 

22.  Пилипенко Катерина,  Сацька Катерина 

Особливості обліку оподаткування діяльності фермерських господарств 

 

23.  Прокопишин Оксана, Крупа Оксана 

Міграція в Україні: проблеми та наслідки 

 

24.  Рубанова Світлана 

Інклюзивний розвиток України у міжнародному просторі 

 

25.  Слободян Володимир 

Організаційні аспекти облікової політики підприємства в діяльності сучасної 

молодої людини з фізичними обмеженими можливостями 

 

26.  Сушарник Ярослав 

Сучасні підходи до визначення сутності поняття рентабельності 

підприємства 



 

27.  Сушик Олександр, Сушик Ірина 

Кластерний підхід до реформування професійної освіти як форма соціального 

партнерства 

 

28.  Тимків Андрій 

Кредитна підтримка розвитку інклюзивного суспільства 

 

29.  Шевчук Наталія 

Інтегрована звітність в управлінні природним ресурсами підприємства 

 

 

СЕКЦІЯ ІІ «Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії» 

 

30.  Mariola Drozda 

Кształcenie zawodowe a organizacja egzaminów zawodowych dla zdających z 

niepełnosprawnością 

 

31.  Zielińska Anetta, Drozda Mariola 

Rozważania nad systemami kształcenia zawodowego w  Polsce a na Ukrainie 

 

32.  Humeniuk Iryna, Shevchuk Alexander 

Тhe role of heuristic learning in the formation of creative personality in the 

conditions of inclusive learning 

 

33.  Афузова Ганна 

Інклюзивна освіта у закладі вищої освіти: досвід Чехії 

 

34.  Бачинська Марина  

Формування навичок самостійності студентів в умовах інклюзивного 

освітнього процесу 

 

35.  Бачинська Олена 

Академічна мобільність молоді з інвалідністю  

 

36.  Бернацька Юлія, Коломійченко Олег 

Сучасні підходи організації освітнього процесу для дітей з особливими 

потребами 

 

37.  Боровисюк Таїса 

Технологія розвитку критичного мислення: метод «Сенкан» 

 

38.  Буйняк Мар'яна 

До проблеми формування готовності до партнерської взаємодії майбутніх 

корекційних педагогів 

 

39.  Гаяш Оксана 



Сутність процесів адаптації та модифікації для ефективності навчання учнів 

з особливими освітніми потребами 

 

40.  Динич Альона 

Інклюзивне навчання математики як потреба сьогодення 

 

41.  Дмітрієва Оксана 

Дослідження труднощів, що виникають у  студентів з порушеннями слуху в 

процесі навчання у закладі вищої освіти 

 

42.  Докучина Тетяна 

Інклюзивна культура майбутніх фахівців спеціальної освіти 

 

43.  Дудченко  Володимир, Іванюк Інна 

Правосвідомість і духовні цінності в умовах інклюзії 

 

44.  Дужева Олена, Пещанюк Надія 

Забезпечення прав дітей з інвалідністю через інклюзивне навчання 

 

45.  Загалевич Валентина 

Переваги та недоліки тестування здобувачів передвищої фахової освіти в 

інклюзивному середовищі 

 

46.  Заміщак Марія 

Особливості взаємодії вчителя та учнів з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання 

 

47.  Киселюк Максим 

Створення і просування освітніх каналів відеохостингу в умовах пандемії 

 

48.  Колісник Марина 

Організація дистанційного навчання студентів з порушеннями 

інтелектуального розвитку в умовах карантинних обмежень 

 

49.  Коркушко Олег 

Дистанційна освіта: виклики сьогодення 

 

50.  Кульбіда Світлана 

Система лінгводидактичного забезпечення комунікативної діяльності 

нечуючих учнів при вивченні мови 

 

51.  Курліщук Інна, Інна Ковальова 

Особливості організації уроків фізичної культури на основі особистісного 

підходу в інклюзивному класі 

 

52.  Кушнір Людмила, Кушнір Тетяна 

Компетенції викладача інклюзивної системи крізь призму діджиталізації 



 

53.  Лаврук Олександр 

Інноваційні процеси в сфері інклюзивної освіти 

 

54.  Лукачович Галина 

Можливості використання інтернет інструментів для дистанційної роботи з 

дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами 

 

55.  Лучик Світлана, Лучик Маргарита 

Цифровізація і інклюзивна освіта 

 

56.  Марчак Тетяна, Якимович Олена. 

Психолінгвістика і ціннісні орієнтації особистості 

 

57.  Мелихова Татьяна, Великоборец Наталья (Белорусь) 

Особенности инклюзивного образования в Украине и Республике Беларусь 

 

58.  Миронова Світлана 

Взаємодія закладів вищої та загальної освіти у формуванні інклюзивної 

компетентності педагогів 

 

59.  Михайлова Інна 

Прикладна спрямованість теми «Текстовий процесор» на оформлення 

здобувачами освіти курсових та бакалаврських робіт 

 

60.  Михальська Світлана 

Становлення самосвідомості практичних психологів у процесі підготовки до 

роботи в умовах інклюзії 

 

61.  Михальська Юлія 

Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес в умовах 

інклюзії 

 

62.  Палилюлько Оксана 

Інклюзивна освіта  -  пріоритет державної освітньої політики України 

 

63.  Поліщук Світлана 

Основні течії навчання і виховання учнівської та студентської молоді на 

рубежі ХХ століття в контексті вчень зарубіжних педагогів-реформаторів 

 

64.  Потапюк Лілія 

Інклюзивний підхід як забезпечення соціальної адаптації особистості в 

суспільстві 

 

65.  Присакар Володимир 

Формування професійно-етичної культури у майбутніх соціальних працівників 

 



66.  Савицька Ольга 

Інклюзивна компетентність як складова професійної компетентності 

майбутнього психолога 

 

67.  Свирида Ольга 

Бінарне заняття  як форма інтегрованого навчання в  інклюзивному 

освітньому середовищі 

 

68.  Сидорук Людмила 

Використання онлайн-ресурсу QUIZLET в умовах дистанційного навчання 

 

69.  Скрипник Анатолій 

До проблеми профорієнтації молодих людей з особливими потребами 

 

70.  Супрун Дар’я 

Перспективи професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в умовах 

інклюзії 

 

71.  Удич Зоряна 

Складові інклюзивного середовища закладу освіти 

 

72.  Білик О., Фаїн Альбіна  

Інтерактивний метод навчання: кроссенс 

 

73.  Федорчук Віктор, Cторожук Наталія 

Готовність педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

 

74.  Чопік Олена 

Ставлення учнів з типовим розвитком до ровесників з РСА 

 

75.  Шевеленко Таїсія 

Універсальний дизайн - найважливіший чинник інклюзивної форми освіти 

 

76.  Шевченко Володимир 

Актуальні питання системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі 

 

77.  Шевченко Марія   

Особливості залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами в 

освітній процес закладу дошкільної освіти 

 

78.  Шевчук Іванна 

Робота практичного психолога в закладі загальної середньої освіти  у системі 

інклюзивного навчання 

 

 

 



СЕКЦІЯ ІІІ «Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи 

розвитку» 

 

79.  Алєксєєв Олександр, Куліш Н. 

Особливості фізичного виховання дітей з обмеженими можливостями 

 

80.  Волощук Марина 

Роль метакогнітивного підходу до організації навчальної діяльності студентів 

в закладі інклюзивного напряму 

 

81.  Глов’юк Оксана 

Інтеграція та формування комунікативної компетентності в умовах інклюзії 

 

82.  Гуменюк Інна 

Особливості  соціалізації  молоді з особливими освітніми потребами   у 

сучасному українському суспільстві 

 

83.  Дідик Наталія 

Реабілітаційна підтримка сім’ї, яка виховує дитину  з особливими освітніми 

потребами 

 

84.  Жиляк Наталія 

Професійна самоідентифікація як умова психологічної безпеки особистості 

студента з особливими потребами 

 

85.  Зеленська Катерина, Мозгова Тетяна, Гайчук Лариса,  

Перепьолкіна Катерина 

Соціальна робота – невід’ємна складова існування країни, що розвивається 

 

86.  Кожина Ганна, Тєрьошина Ірина, Могилка Олександр, Толстая 

Тетяна 

Рекреаційна соціальна реабілітація як невід’ємна складова соціальної роботи з 

дітьми з груп ризику 

 

87.  Комарніцька Людмила 

Казкотерапія як здоров’язберігаюча освітня технологія 

 

88.  Кравченко Оксана 

Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді як завдання закладу 

освіти 

 

89.  Кучеров Геннадій 

Інклюзивний туризм – важливий фактор соціалізації особистості 

 

90.  Марціновська Ірина 

Формування стресостійкості у підлітків та молоді  з психофізичними 

порушеннями 



91.  Молоченко Інна 

Організація та проведення інклюзивних турів для людей з інвалідністю 

 

92.  Савельєв Михайло 

Фізична реабілітація хворих з травмами хребта гравітаційними 

навантаженнями 

 

93.  Соколова Ганна, Пеньковська Надія 

Правові аспекти створення інклюзивного освітнього середовища закладів 

фахової передвищої  освіти та закладів вищої освіти 

 

94.  Складанівський Олег 

Практика застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час 

викладання навчального предмета «Захист України» для молоді з особливими 

потребами 

 

95.  Співак Любов 

Мотивація досягнення у студентів закладів вищої освіти з особливими 

освітніми потребами 

 

96.  Тараненко Людмила 

Окремі аспекти юридичного супроводу у сфері соціального забезпечення 

 

 

 

 

 

 


