
Завершені у 2016/2017 н. р. науково-дослідні та технічні розробки базової 

структури та ТВСП Університету «Україна» що можуть бути 

запропоновані для впровадження 

Інститут соціальних технологій 
Назва розробки Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими 

можливостями здоров’я (докторська дисертація – захист відбувся 

4.07.2015 р.). 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ   № 01100U000020 від 29.12.2012 р. 

Автор розробки Адирхаєв С.Г., директор інституту соціальних технологій, завідувач 

кафедри, доктор педагогічних наук, професор 

 

 

Науково-експериментальне обґрунтування технології фізичного 

виховання студентів з обмеженими  можливостями здоров’я в умовах 

ВНЗ та формування на цій основі напрямів подальшого 

вдосконалення системи фізичного виховання та спортивної діяльності 

(структури та змісту) молоді з різними нозологіями, відповідно до їх 

вад і захворювань, потреб та інтересів, умов майбутньої професійної 

діяльності. 

Анотація Упроваджено в практику фізичного виховання сучасну технологію 

фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями 

здоров’я, що дозволяє в умовах ВНЗ підвищити обсяги рухової 

активності, значно покращити якість фізичного виховання та 

спортивної діяльності впродовж всього періоду навчання і передбачає 

позитивне вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань 

шляхом створення передумов навчання руховим діям і підвищення 

рухової активності студентам з вадами зору, слуху, ОРА та 

наслідками ДЦП, маючих соматичні хвороби та хворих на цукровий 

діабет впродовж всього процесу їх навчання у ВНЗ; розробки 

ефективного змісту занять та методики їх проведення з урахуванням 

нозології студентів та оперативного і поточного станів здоров’я.  

Результати, що можуть бути впроваджені: концептуальні засади побудови системи фізичного виховання та 

спортивної діяльності студентів з різними нозологіями; навчально-методичні матеріали для проведення занять з 

фізичного виховання та спортивного тренування; програми щорічної Спартакіади з окремих видів спорту та 

Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів з обмеженими можливостями здоров’я; навчальна програма 

«Фізичне виховання» студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ; навчально-методичні матеріали в 

систему підготовки спортсменів-інвалідів, у роботу тренерського складу та фахівців галузі «Інваспорт» України.   

Сфера використання Педагогіка, психологія, фізична культура ( адаптивна фізична 

культура, фізична реабілітація, рекреація), спорт, соціальна робота. 

Переваги порівняно з існуючими розробками: вперше досліджено особливості навчання в інтегрованому 

середовищі  студентська молодь (17-26 рр.)  з вадами зору, слуху, ОРА та наслідками ДЦП, маючих соматичні 

хвороби та хворих на цукровий діабет. 

Керівник розробки Адирхаєв С.Г., директор інституту соціальних технологій, завідувач 

кафедри, доктор педагогічних наук, професор. Тел.:  066 744 51 93. 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

 підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному 

контексті 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ(2009 - 2013 рр. номер держреєстрації – 0109U000170) 

Керівник розробки Сердюк Л.З.д.психол.н., доцент, Чепа М.А. к.психол.н., доцентспільно 

зІнститутом психології  ім. Г.С. Костюка НАПН України 

Анотація В результаті розробки теми побудовано системно-синергетична 

концепція розвитку особистості та її складових. Запропоновані нові 

підходи до психічної регуляції та детермінації особистості на засадах 

постнекласичної методології. 

Результати, що можуть бути впроваджені Соціальна сфера освіти і науки 



Інститут комп’ютерних технологій 

Назва розробки 0113U004531 Інформаційно-аналітична система єдиного 

інформаційного простору підприємства з урахуванням подійо - 

керованої архітектури. 

0113U004529 Семантична база даних неструктурованих та 

структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом 

0113U004531 Автоматизація управління перевезенням в 

транспортних логістичних системах. 

0113U004530 Дослідження алгоритмів стиснення даних 

 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Автор розробки Дехтярук Микола Трофимович, к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. 

 

 

Мета розробки  

Анотація  принципи, методи та алгоритми побудови єдиного 

інформаційного простору з урахуванням подійо-керованої 

архітектури; 

 методи та алгоритми по створенню системи 

відслідковування та контролю за обліковими записами 

всіх користувачів. 

 

Результати, що можуть бути впроваджені 

Сфера використання  

Переваги порівняно з існуючими розробками 

Керівник розробки Забара Станіслав Сергійович, доктор технічних наук, професор 

Дехтярук Микола Трофимович, к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. 

 

 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

немає  

Інженерно-технологічний інститут 
Назва розробки Соціально-педагогічні умови формування екологічної 

компетентності 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ    0112U001420, Травень 2016 р 

Керівник розробки Лукашенко Т.Ф., к.п.н., доцент кафедри сучасної інженерії та 

нанотехнологій 

Анотація Узагальнено сучасні закордонні та вітчизняні літературні дані 

щодо стану та перспективнив формування екологічної 

компетентності в різних розділах педагогіки 

Результати, що можуть бути впроваджені     

Назва розробки Розробка пропозицій щодо формування іміджевого простору 

Університету «Україна» 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Керівник розробки Гук Л.Й.,доцент, Дударець В.М.,завідувач кафедрою. професор, 

Ломовський А.І., професор 

Т.4252610,  <kafedra_dizaina@ukr.net> 

Анотація Розроблені ескізи вітражів (16 штук розмірами 1200х900 мм., які 

розміщені в два яруси) для першого поверху університету 

«Україна». Верхній ярус -  напис «Україна» та герб Університету. 

Нижній ярус - віддзеркалення верхнього. Розроблений 

меморіальний елемент «Терновий вінок» - на згадку про студентів 

Університету, які віддали життя за майбутнє України. 



    Розроблені фасадні монументально-декоративні композиції з 

символікою Університету «Україна» 

Результати, що можуть бути 

впроваджені :   

Дизайн проект оформлення рекреаційного простору і фасадів 

Університету 

Назва розробки Розробка пропозицій щодо генерального плану благоустрою 

Університету «Україна» 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

- 

Керівник розробки Дударець В.М.,завідувач кафедрою.професор, Т.4252610,  

<kafedra_dizaina@ukr.net> 

Анотація Розроблений дизайн-проект генерального плану благоустрою 

Університету «Україна» 

 
Результати, що можуть бути впроваджені :  Дизайн-проект генерального плану благоустрою Університету 

«Україна» 
 

Назва розробки Вдосконалення та розробка продуктів харчування сучасного 

асортименту для споживання хворими на целіакію та цукровий 

діабет 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

 0114U001836 від 17.04.2014р. 

 

Керівник розробки Калакура М.М., зав.кафедри технології харчування, професор, 

к.т.н., тел. 2856275, 1tx@ukr.net 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Удосконалення технології продуктів харчування з 

використанням сучасних видів функціональної  сировини 

Сфера використання Заклади ресторанного господарства 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Підвищена біологічна цінність та ресурсоощадна технологія 

Білоцерківський інститут економіки та управління 

Назва розробки Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution 

Номер та дата Держреєстрації в  

УкрІНТЕІ 

Інституціональні основи розвитку фінансового  

сектора в Україні (Державний реєстраційний номер  

0112U003040 від 23.02. 2012,). 

 

Керівник розробки Юхименко П.І., директор, д. е. н., проф. 

 

Анотація 

This is the original two-volume work by the national economic and 

financial scientists on the evolution of the financial science of Ukraine. 

The first volume deals with the theoretical and methodological 

foundations of the financial science. It clears up the genesis issues, the 

rise and development of the financial science since ancient times till our 

days. In the light of the national and world financial thought evolution, a 

great number of items connected with finance and financial science 

development in the historical aspect have been considered. The 

peculiarities of the formation and development of the financial science, 

the institutional foundations of the Ukrainian financial science have been 

cleared up. A considerable attention is given to the modem revival of the 

Ukrainian financial science, research of the Kyiv economic school 

scientific achievements and their influence on the formation of the 

financial scientific institutions in Ukraine nowadays. The authors raise 

the questions of financial theory which have been investigated and 

discussed insufficiently, reveal the conceptual foundations of modem 

world and national financial science and practice, variety of scientific 

schools, approaches and methods. This important work is to a definite 

degree an attestation of the maturity of the national financial science at 

the stage of its revival at the beginning of the third millennium. 



Результати, що можуть бути впроваджені 

Назва розробки 

 

Джегур Г. В. Механізм державного регулювання зайнятості 

населення в Україні : дисертація. – Київ : Науково-дослідний 

економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, 2017 – 212 с. 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Дисертаційна робота пов’язана з виконанням науково-

дослідних робіт у Науково-дослідному економічному інституті на 

тему: «Підготовка методичних рекомендацій з розробки 

альтернативних варіантів прогнозу розвитку економіки України на 

середньостроковий період та розробка на цій основі 

середньострокового прогнозу розвитку економіки на 2010–2015 

роки» (державний реєстраційний номер 0109U005460)  

Автор розробки Джегур Г. В. 

Мета розробки Мета дослідження – обґрунтування основних напрямів 

удосконалення теоретичних положень і методичних рекомендацій 

та розробка прикладних аспектів щодо формування механізму 

державного регулювання зайнятості населення в процесі 

становлення інноваційного розвитку національної економіки 

Анотація Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних й 

прикладних аспектів функціонування механізму державного 

регулювання зайнятості населення в Україні та визначенню 

пріоритетних напрямів його удосконалення.  

Висвітлено результати дослідження генезису механізму 

державного регулювання зайнятості населення залежно від різних 

чинників. 

Узагальнено теоретико-методичні підходи до сутності 

державного регулювання зайнятості населення та принципів його 

формування. Розраховано рівні економічної активності, зайнятості 

та безробіття населення за віковими групами, статтю, освітою та 

місцем проживання. Визначено прогнозні значення стану зайнятості 

населення України. 

Розроблено механізм державного регулювання зайнятості 

населення в Україні, обґрунтовані його функції, принципи та 

пріоритетні напрями підвищення ефективності впливу. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено НДЕІ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України при розробці 

пропозицій щодо удосконалення державного регулювання 

зайнятості населення в умовах циклічного розвитку вітчизняної 

економіки (довідка 2/366 від 27.07.2012 р.); Білоцерківським 

міськрайонним центром зайнятості – при розробці Програми 

зайнятості населення м. Біла Церква на 2013–2017 рр. (довідка № 

3329 від 21.03.2013 р.); Київським національним університетом 

будівництва і архітектури при розробці методичних рекомендацій 

для вивчення економічних дисциплін «Економічна теорія» та 

«Макроекономіка» (довідка № 267 від 16.04.2015 р.); у навчальному 

процесі Білоцерківського національного аграрного університету при 

викладанні таких дисциплін, як «Управління персоналом», 

«Регіональний менеджмент» для студентів економічних 

спеціальностей (довідка № 01-12/1285 від 30.12.2016 р.). 

 

Сфера використання Практичне значення дослідження полягає у тому, що 

підібрано методичні положення та аналітичні матеріали, пропозиції 

щодо вирішення проблем зайнятості використані Міністерством 

соціальної політики України з метою удосконалення механізму 

державного регулювання зайнятості населення, зокрема, в частині 

створення ефективних робочих місць, підвищення якості робочої 

сили під час розробки нової законодавчої ініціативи. 



 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають 

у тому, що:  

- на основі виокремлення пріоритетів інноваційного розвитку 

національної економіки обґрунтовано визначальну роль людського 

капіталу у формуванні ефективного механізму державного 

регулювання зайнятості населення з урахуванням діючої фази 

економічного циклу, що відповідає інституційним вимогам та 

забезпечує умо-ви розширеного відтворення трудового потенціалу; 

- сутнісну характеристику регулювальних функцій держави у 

сфері зайнятості населення як засобу вираження та реалізації 

вітчизняних інтересів щодо збереження та розширеного відтворення 

трудового потенціалу нації, з одного боку, та важливого захисного 

елементу інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин, з іншого, 

при обов’язковому врахуванні фази відтворювального циклу в 

економіці; 

- мотиваційні засади державного регулювання зайнятості 

населення, які ґрунтуються на врахуванні економічних інтересів та 

системно охоплюють різні напрями державної політики 

регулювання зайнятості; 

набули подальшого розвитку: 

- методичні підходи до обґрунтування напрямів державного 

регулювання зайнятості населення, в основу яких покладено 

принцип системності та враховано дію викликів в економічному 

розвитку країни, що дає змогу розробити програми зайнятості 

населення; 

визначення механізму державного регулювання зайнятості 

населення, що, на відміну від існуючих, передбачає узгодженість та 

цілісність його структурних елементів, підвищену гнучкість 

відповідно до ситуаційних змін та ефективність їхньої взаємодії.  

Умови розповсюдження  

Керівник розробки Лич В. М., д. е. н., проф., заслужений працівник освіти України, 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 

завідувач кафедри економічної теорії 

 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Автореферат дисертації  

Назва розробки 

 

Загурська С. М. Феномен владних комунікацій в гендерному 

контексті: дисертація. – Біла Церква : Білоцерківський інститут 

економіки та управління ВНЗ Університету «Україна» – 178с. 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

«Трансформаційні процеси соціальних комунікацій в Україні в умовах 

євроінтеграції»  

(Державний реєстраційний номер 01120003041,). 

Автор розробки Загурська С.М. – к.ф.н.  

Мета розробки Метою дисертаційного дослідження є визначення сутності 

феномену владних комунікацій у гендерному контексті.  

Анотація Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії. – Київський університет 

імені Бориса Грінченка. – Київ, 2017 

Дисертацію присвячено соціально-філософському аналізу 

теоретичних основ сутності феномену владних комунікацій в 

гендерному контексті. В роботі проведено теоретико-

методологічне дослідження проблем гендерних особливостей 

владних комунікацій, зосереджено увагу на питаннях гендерних 

стереотипів, гендерних ролей та гендерної диференціації 

суспільства, а також взаємовпливі гендерних факторів і 



комунікативних чинників в аспекті соціалізації особистості. 

Зосереджено основну увагу на понятті владних комунікацій, 

визначено їх функціональний зміст, оцінено сутнісний зв'язок 

понять «соціальний статус» та «комунікативний статус» у системі 

владних комунікацій. Досліджено гендерний аспект проблеми 

лідерства; визначені напрямки подолання гендерної асиметрії 

лідерства. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Основні положення розширюють і поглиблюють знання 

про сутність владних комунікацій, їх структурно-функціональні 

особливості, специфіку реалізації владних комунікацій з 

урахуванням гендерного контексту їх соціальної реалізації. 

Отримані наукові результати поглиблюють теоретичні 

дослідження в галузі соціальної філософії та мають науково-

теоретичне і навчально-методичне значення. 

Матеріали наукової роботи можуть бути використані при розробці 

нормативних курсів з дисциплін соціально-філософської 

проблематики.  

Сфера використання Отримані наукові результати поглиблюють теоретичні 

дослідження в галузі соціальної філософії та мають науково-

теоретичне і навчально-методичне значення. 

Матеріали наукової роботи можуть бути використані при 

розробці нормативних курсів з дисциплін соціально-філософської 

проблематики.  

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

одержано вперше: 

– в осмисленні сутності гендеру соціум усвідомлюється як 

інформаційно-комунікаційна система, у межах якої формується 

гендерна ідеологія на основі архетипів суспільної свідомості, 

сформованих у межах конкретної релігійно-культурної традиції; у 

системі владних відносин, що домінує у патріархатних суспільствах, 

забезпечувати реалізацію влади як примусу може лише маскулінний 

тип комунікації, а у суспільствах з егалітарною ідеологією, де у 

системі владних відносин переважає лідерство, – андрогінний тип 

комунікаційної взаємодії; 

– доведено, що гендерні стереотипи патріархатного 

суспільства формуються як на біологічному рівні (як відчуття 

органічної переваги над фізично слабшою статтю) так і соціально – 

як результат архетипів суспільної свідомості, що формуються 

релігійно-культурною традицією суспільства, в результаті переходу 

від етнорелігій до світових релігій, а гендерна ідеологія постає 

системою реалізації влади за допомогою засобів суспільного 

владного впливу – примусу, права, авторитету тощо. 

встановлено та обґрунтовано: 

– владні відносини постають як гендерно марковані не лише 

на міжособистісному рівні, але й у просторі культури конкретного 

соціуму. Утвердження онтологічної відмінності чоловічого і 

жіночого, що найбільш властиве християнській та мусульманській 

традиціям (де проголошується ідея божественного походження 

влади), формує підґрунтя для утвердження патріархатної ідеології та 

домінування маскулінного в культурі;  

– гендерний дискурс влади диктує комунікативні моделі 

поведінки, що репрезентуються за допомогою системи кодів і 

втілюються у вигляді гендерного дисплея, що формується за 

принципом соціальної ідентичності. У результаті суспільної 

міфологізації, що домінує у патріархатній ідеології, жінка втрачає 

право бути суб’єктом комунікації, перетворюючись на її об’єкт, що 

в подальшому визначає систему владних відносин у суспільстві.  

– у формуванні гендерної ідеології епохи глобалізованого 



інформаційного суспільства дискурс мас-медіа виконує дві основні 

функції – орієнтуючу та маніпулятивну, підтримуючи ті гендерні 

стереотипи, які забезпечують адекватне функціонування системи 

владних відносин у конкретному соціально-культурному просторі; 

динаміка інформаційно-комунікаційних процесів зумовлює два 

взаємонаправлені вектори формування гендерних ідеологій: 

міжособистісна та групова комунікація формує підґрунтя для 

утвердження егалітарної ідеології, водночас, масова комунікація 

засобами мас-медіа нав’язує віртуальну реальність з домінуванням 

патріархатної ідеології. 

дістали подальшого розвитку: 

– стратегії трансформації індивідуальної свідомості у масову 

свідомість в аспекті владних комунікацій, в яких за основу береться 

пропагандистське повідомлення, побудоване за маскулінним 

принципом; 

– комунікативні стратегії реалізації «андрогінного» типу 

соціостатевих владних відносин, як найбільш ефективні щодо 

національного контексту гендерних стереотипів, зумовлені оцінкою 

андрогінного типу комунікативної особистості як найбільш стійкого 

до самореалізації.  

Умови розповсюдження  

Керівник розробки доктор філософських наук, професор  

Ломачинська Ірина Миколаївна,  
Київський університет імені Бориса Грінченка, 

завідувач кафедри філософії;  

 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Автореферат дисертації  

Назва розробки 
 

Шахрай В.М. Теоретико-методичні засади формування соціальної 

компетентності учнів основної і старшої школи засобами 

театрального мистецтва: дисертація. – Київ : Інститут проблем 

виховання НАПН України, 2016. – 467 с. 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Дослідження виконувалося згідно з тематичним планом 

науково-дослідної роботи лабораторії естетичного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України і є складником тем 

“Естетизація навчально-виховного процесу в основній і старшій 

школі” (державний реєстраційний номер 0110U001193), 

“Художньо-естетичні технології позакласної виховної роботи в 

основній школі” (державний реєстраційний номер 0113U001208). 

Дослідження здійснено в межах реалізації наукової теми кафедри 

соціальної роботи і психології Білоцерківського інституту 

економіки та управління ВНЗ “Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»” “Соціально-психологічні 

проблеми молоді сучасного українського суспільства” (державний 

реєстраційний номер 0108U009897 від 20.12.2008 р.). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 

проблем виховання НАПН України (протокол № 10 від 30.10.2008 

р.) та Радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології НАПН України (протокол № 10 від 

23.12.2008 р.). 

 

Автор розробки Шахрай Валентина Михайлівна 

 

Мета розробки 

 

Мета дослідження – на основі наукового аналізу поняття 

соціальної компетентності особистості й обґрунтування ролі 

театрального мистецтва в розвитку цього феномену розробити та 

експериментально перевірити модель формування соціальної 



компетентності учнів основної і старшої школи засобами 

театрального мистецтва. 

Анотація У дисертації уточнено сутність поняття соціальної 

компетентності, висвітлено її основні компоненти, з’ясовано 

соціальні та виховні детермінанти формування соціальної 

компетентності учнів основної і старшої школи. 

Розкрито потенціал театрального мистецтва в естетизації 

соціального буття особистості, визначено естетико-педагогічні 

інструменти та механізми театрального мистецтва для формування 

соціальної компетентності учнів основної і старшої школи, 

доведено соціально-терапевтичну спроможність театрально-

мистецьких засобів запобігати соціальній дезадаптації учнів. 

Визначено діагностувальну процедуру (критерії, 

показники, методи) для вимірювання соціальної компетентності та 

схарактеризовано стан її сформованості в учнів основної і старшої 

школи. Здійснено аналіз практики застосування театрально-

ігрових засобів у сучасній школі з метою соціального розвитку 

учнів. 

Запропоновано модель формування соціальної 

компетентності учнів основної і старшої школи засобами 

театрального мистецтва, обґрунтовано відповідні соціально-

педагогічні умови, виокремлено різновиди театрально-

педагогічної роботи зі школярами. 

Розроблено змістово-методичне забезпечення формування 

соціальної компетентності учнів основної і старшої школи 

засобами театрального мистецтва. 

Здійснено експериментальну перевірку моделі формування 

соціальної компетентності учнів основної і старшої школи 

засобами театрального мистецтва, запропоновано шляхи 

підвищення театрально-педагогічної культури працівників 

соціально-виховної сфери з метою удосконалення процесу 

формування соціальної компетентності школярів. 



 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати дослідження упроваджено в соціально-виховний та 

навчальний процес освітніх закладів: Пристромської ЗОШ І–ІІІ ст. 

Переяслав-Хмельницького  

р-ну Київської обл. (довідка № 1 від 23.06.2016 р.), Шпитьківської 

ЗОШ І–ІІІ ст. Києво-Святошинського р-ну Київської обл. (довідка 

№ 35 від 27.05.2016 р.), Горицького НВК Славутського р-ну 

Хмельницької обл. (довідка № 51 від 25.05.2016 р.), НВК 

“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, гімназія № 5” м. Славути 

Хмельницької обл. (довідка № 151 від 18.08.2016 р.), ЗОШ І–ІІІ ст. 

№ 6 м. Здолбунова Рівненської обл. (довідка № 157 від 19.08.2016 

р.), Сальківської ЗОШ І–ІІІ ст. Гайворонського р-ну 

Кіровоградської обл. (довідка № 01-79 від 16.06.2016 р.), 

загальноосвітніх шкіл м. Білої Церкви Київської області (довідка 

№ 32 від 16.06.2016 р.), Центру творчості дітей та юнацтва 

“Соняшник” м. Білої Церкви Київської обл. (довідка № 21 від 

23.06.2016 р.), Білоцерківського інституту економіки та управління 

ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна»” (довідка № 147/08 від 17.08.2016 р.); у результативну 

організацію науково-дослідної роботи учнів НВК “Сквирський 

ліцей – загальноосвітня школа І–ІІ ступенів” (наказ ДОН Київської 

ОДА № 65 від 04.03.2013 р.), членів Сквирського територіального 

відділення МАН (диплом НЦ МАНУ (наказ № 88 від 28.12.2012 

р.), наказ по відділу освіти Сквирської РДА від 26.12.2013 р., наказ 

головного управління освіти і науки Київської ОДА від 21.05.2011 

р.). 

 

Сфера використання 

Практичне значення здобутих результатів полягає у 

розробленні і впровадженні програми “Театр. 8–12 класи” для 

факультативних курсів та курсів за вибором спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл музичного профілю (рекомендовано МОН 

України – лист № 1/11–787 від 18.03.2008), написанні і публікації 

сценаріїв вистав та методичних рекомендацій педагогам для 

роботи з учнями в посібнику для вчителя “Уроки художньо-

естетичного циклу в школі: навчання і виховання” (диплом І 

ступеня АПН України в номінації “За кращу науково-методичну 

роботу, опубліковану в 2006 році”), у монографії “Соціально-

ціннісний аспект діяльності дитячого театру”, розробленні 

програми та впровадження в освітній процес ВНЗ спецкурсу 

“Театральне мистецтво як засіб соціалізації особистості”, 

формулюванні пропозицій щодо способів підвищення театрально-

педагогічної культури працівників соціально-виховної сфери, 

підготовці методичних рекомендацій для студентів з навчальних 

дисциплін “Превентивна педагогіка”, “Соціалізація особистості”, 

“Технології соціальної роботи” (затверджено методичною радою 

Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ 

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна»” (протоколи: № 8/06 від 11.09.2006 р.; № 1/08 від 

14.01.2008 р.; № 01/11 від 11.01.2011 р.). 

Результати дослідження можуть бути використані у 

викладанні курсів теорії і методики виховання, соціальної 

педагогіки та соціальної роботи у вищих навчальних закладах, для 

розроблення спецкурсів з театральної педагогіки, педагогічних 

технологій, розвитку творчої особистості, в арт-терапії. Їх можуть 

застосовувати у своїй професійній діяльності вчителі, соціальні 



педагоги та соціальні працівники, психологи, педагоги 

позашкільних закладів та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді з метою допомоги підліткам і старшокласникам у їх 

соціальному становленні, самореалізації та творчості, фахівці 

післядипломної педагогічної освіти для підвищення театрально-

педагогічної культури працівників соціально-виховної сфери. 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження 

полягають у тому, що:  

вперше обґрунтовано соціально-педагогічні умови 

формування соціальної компетентності школярів засобами 

театрального мистецтва (підвищення рівня театрально-

педагогічної культури колективу школи; технологізація процесу 

використання театрального мистецтва у шкільній практиці; 

співпраця загальноосвітньої школи з іншими інститутами 

соціального виховання та громадою в організації театрально-

ігрової діяльності учнів; поєднання в процесі соціального розвитку 

школярів театрального мистецтва і методів психотерапії); 

схарактеризовано компоненти соціальної компетентності 

особистості (статусно-рольовий, ціннісно-диспозиційний, 

комунікативний); розкрито потенціал театрального мистецтва у 

формуванні соціальної компетентності учнів основної і старшої 

школи та запобіганні їх соціальній дезадаптації; естетико-

педагогічні інструменти театрального мистецтва (театральна гра; 

театральна група (колектив) як педагогічно створене соціальне 

середовище; драматичний складник театральних дійств; 

організаційно-методична система підготовки театральних 

постановок; комплекс різних видів мистецтва, використовуваних у 

театральних спектаклях); канали соціально-терапевтичного впливу 

театрального мистецтва на школярів – катарсичний, рольовий, 

творчий, аналітико-проектувальний, практико-перевірний, 

емоційно-почуттєвий, комунікативно-груповий); визначено 

діагностувальну процедуру для вимірювання сформованості 

соціальної компетентності учнів основної і старшої школи 

(критерії: когнітивний, емоційний, діяльнісний, рефлексивний; 

показники та рівні: соціально творчий, соціально діалогічний, 

соціально адаптаційний, соціально аморфний, соціально 

дезадаптаційний); змодельовано процес формування соціальної 

компетентності учнів основної і старшої школи засобами 

театрального мистецтва; обґрунтовано функціонування шкільного 

соціально-центрованого театру як інноваційного театрального 

різновиду, спрямованого на міжособистісний діалог, проникнення 

учнями в сутність різноманітних міжособистісних та соціальних 

проблем; запропоновано шляхи підвищення театрально-

педагогічної культури працівників соціально-виховної сфери; 

уточнено поняття “соціальна компетентність особистості”, 

яке розглядається як цілісне інтегративне особистісне утворення, 

сукупність соціальних знань, умінь, цінностей, досвіду, що 

забезпечують гармонійну взаємодію людини і суспільства 

(насамперед шляхом засвоєння провідних соціальних ролей, 

ефективного вирішення соціально-проблемних ситуацій), 

самореалізацію та соціальну творчість, відображаючи якісний 

ступінь соціалізованості індивіда; структуру соціальної 

компетентності особистості (статусно-рольовий, ціннісно-

диспозиційний, комунікативний компоненти); зміст головних 

соціальних ролей, що є підґрунтям формування соціальної 

компетентності підлітків і старшокласників (соціальних ролей 

громадянина, трудівника (учня), сім’янина, культурного 



споживача та творця у сфері дозвілля); сутність поняття 

“театрально-педагогічна технологія” як сукупності знань про 

ефективні способи та методи організації театрально-ігрової 

діяльності школярів і саму практику алгоритмічного застосування 

цих знань для вирішення конкретної педагогічної проблеми 

(соціально-педагогічної, виховної, навчальної); 

дістали подальшого розвитку поняття “механізми 

соціалізації” в контексті формування соціальної компетентності 

учнів засобами театрального мистецтва; педагогічні підходи до 

формування соціальної компетентності учнів основної і старшої 

школи в сучасних умовах українського суспільства; зміст, форми, 

методи формування соціальної компетентності учнів основної і 

старшої школи засобами театрального мистецтва. 

Умови розповсюдження  

Консультант розробки Доктор педагогічних наук, професор Миропольська Н. Є., Інститут 

проблем виховання НАПН України, 

головний науковий співробітник лабораторії естетичного 

виховання та мистецької освіти.  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Автореферат дисертації  

Назва розробки 

 

Хомчук О. П. Особистісні детермінанти розвитку впевненості у 

собі в підлітків : дисертація. – Київ ДПУ ім. М.П. Драгоманова. -  

244 с. 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тема дисертації входить до плану наукових досліджень 

кафедри соціальної психології та психотерапії факультету 

соціально-психологічних наук та управління Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, затверджена 

Вченою радою університету (протокол № 7 від 23.02.2012 р.) та 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогічних і психологічних наук АПН України (протокол № 6 

від 19.06.2012 р.). 

Автор розробки Хомчук О.П. 

Мета розробки Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та 

експериментально дослідити особистісні детермінанти та вікові, 

гендерні особливості розвитку впевненості у собі в учнів 

підліткового віку; визначити умови та засоби актуалізації 

особистісних детермінант розвитку впевненості у собі в цей 

віковий період; розробити психологічні рекомендації для 

цілеспрямованого формування у підлітків впевненості у собі. 

Анотація Дисертація присвячена дослідженню сутності, ролі, вікових 

особливостей та особистісних детермінант розвитку впевненості у 

собі, її структури, критеріїв, показників вимірювання, визначенню 

умов, шляхів та засобів впливу на підвищення її інтенсивності. У 

роботі представлений аналіз науково-теоретичних концепцій та 

підходів до вивчення проблеми впевненості у собі у зарубіжній, 

радянській та вітчизняній психології, розкриті вікові особливості її 

вияву. Визначено структуру (мотиваційний, емоційний, 

когнітивний, поведінковий компоненти) впевненості у собі, 

критерії і показники її діагностування (самоствердження: 

адекватність, конструктивність; аутосимпатія: самоприйняття, 



переживання симпатії до себе; саморозуміння: самоусвідомлення, 

самопізнання; спонтанність: саморозкриття, автентичність, 

самостійність), особистісні детермінанти цього психічного 

утворення (мотивація досягнення, автономність, рефлексивність, 

копінг-стратегія), описана їх структура та рівні вияву. 

Обґрунтовано, розроблено, апробовано психокорекційну 

програму роботи з розвитку впевненості у собі в підлітковому віці 

шляхом впливу як на її структурні компоненти, так і на особистісні 

детермінанти активними соціально-психологічними методами 

навчання. Доводиться ефективність включення даної програми в 

навчально-виховний процес як чинника особистісного зростання у 

підлітковому віці. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в 

навчально-виховний процес у 8 і 9 класах приватного навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 

дитячий садок «Міцва - 613» (довідка № 81 від 15.12.2015 року), 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 

(довідка №24 від 24.12.2015 року), Маловільшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 (довідка №30 від 

22.12.2015 року) в Київській області, Франківського навчально-

виховного комплексу Чорнобаївського району Черкаської області 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» (довідка №51 від 18.12.2015 року), Красенівського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (довідка №47 від 15. 12. 

2015) Чорнобаївського району Черкаської області. 

Сфера використання Практичне значення дослідження полягає у тому, що підібрано 

батарею методик з вивчення особистісних детермінант розвитку 

впевненості у собі в підлітків, які можуть бути використані 

практичними психологами, дослідниками при вивченні цих 

феноменів у підлітковому віці. Розроблена і експериментально 

перевірена психокорекційна система роботи з підвищення 

розвитку впевненості у собі в цьому віці, а також можуть бути 

використані практичні рекомендації та система психокорекційних 

заходів з розвитку впевненості у собі практичними психологами, 

вчителями. Виявлені психологічні особливості розвитку 

впевненості у собі, комплексне дослідження особистісних 

детермінант вияву цього особистісного утворення у підлітків 

можуть бути використані викладачами психології у лекційних 

курсах: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія» 

під час вивчення тем: «Особистість», «Психологія підліткового 

віку», «Психологія виховання». 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження 

полягають у тому, що:  

– вперше були вивчені вікові особливості розвитку 

впевненості у собі в підлітковому віці; визначені критерії 

(самоствердження, саморозуміння, аутосимпатія, спонтанність) і 

показники (адекватність, конструктивність самоствердження; 

самоприйняття, переживання симпатії до себе; самоусвідомлення, 

самопізнання; саморозкриття, автентичність, самостійність), рівні 

(високий, середній, низький), особистісні детермінанти (мотивація 

досягнень, автономність, рефлективність, копінг-стратегія) 

розвитку впевненості у собі в підлітковому віці; розроблено 

структурно-динамічну модель особистісних детермінант розвитку 

впевненості у собі в підлітків; 

– теоретично обґрунтована та експериментально апробована 

психокорекційна система роботи з підвищення розвитку 



впевненості у собі в учнів підліткового віку; 

– розширено, уточнено та доповнено вивчення наступних 

особистісних утворень: мотивації досягнень, автономності, 

рефлективності, копінг-стратегії, самоствердження, 

саморозуміння, аутосимпатії, спонтанності, які розглядаються, 

перш за все, у контексті вивчення впевненості у собі як 

психологічної якості особистості; 

набуло подальшого розвитку використання як діагностичних, 

так і психокорекційних засобів у підлітковому віці. 

Умови розповсюдження  

Керівник розробки Доктор психологічних наук, професор Зелінська Т.М., Інститут 

соціології, психології та соціальних комунікацій Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор 

кафедри соціальної психології та психотерапії. 
Наявність рекламної продукції для 

впровадження 
Автореферат дисертації  

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

Назва розробки Наукове обґрунтування та проект створення вольєрного 

господарства(підрозділу) 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Керівник розробки Лисенко Валерій Іванович, доктор біол..наук, професор, тел.-факс 

06129-44-43-12  vilysenk@rambler.ru 

Мета розробки Обґрунтування можливостей напіввільного утримання та 

розведення звірів і птахів, в тому числі рідкісних та зникаючих  

Анотація Подається технологія утримання та розведення звірів і птахів в 

штучному утворенні – вольєрі. Відповідно до конкретних умов та 

розмірів вольєру надається обґрунтування можливостей 

розведення та утримання відповідних видів тварин, проект вольєру 

та попередній кошторис для його створення.  

Результати, що можуть бути впроваджені 

Сфера використання Напіввільне утримання та розведення тварин може 

використовуватись в мисливських господарствах, 

природоохоронних установах, в діяльності приватних підприємців. 

Переваги порівняно з існуючими розробками Зараз ця форма діяльності почала розповсюджуватись в Україні, 

але  наукових установ, спроможних зробити  відповідні документи, практично немає. 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
Назва розробки Меліх Тарас Григорійович Механізми формування та 

використання виробничого потенціалу підприємств харчової 

промисловості 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ «Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення 

діяльності підприємства в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки України» (ДР 0113U007065) 

«Вивчення і прогнозування впливу факторів, обумовлених зміною клімату на економічну діяльність 

підприємств харчової промисловості» (ДР 0109U007995) «Формування механізму ефективного регулювання та 

управління економічною діяльністю підприємств(ДР0113U007514) 

Керівник розробки Скупський Руслан Миколайович, завідувач кафедри економіки та 

управління Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», д.е.н., доцент 

Анотація Обґрунтовано теоретико-методичні засади і практичні 

рекомендацій з розробки організаційно-економічних механізмів 

формування та використання виробничого потенціалу підприємств 

харчової промисловості. 

Розроблено концепцію й організаційно-економічний механізм 

управління виробничою активністю харчового підприємства на 

основі збалансованого виробничого потенціалу, складовими якого 

є: аналітичний підхід до планування росту й рівня використання 



виробничого потенціалу за критеріями збалансованого розвитку; 

модель збалансованого розвитку виробничого потенціалу; система 

управління виробничим потенціалом за критерієм стабільності. 

Удосконалено науково-методичні засади економічної оцінки 

виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості.  

Обґрунтовано методичний інструментарій визначення й 

досягнення необхідного рівня виробничого потенціалу 

інтегрованих підприємств харчової промисловості. Запропоновано 

підхід до оцінки амортизованих активів виробничого призначення 

підприємств харчової промисловості. 

Результати, що можуть бути впроваджені Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій з розробки організаційно-

економічних механізмів формування та використання виробничого потенціалу підприємств харчової 

промисловості органами влади різних рівнів при розробці державних і галузевих стратегічних програмних 

документів, у діяльності підприємств і організацій харчової промисловості, у процесі підготовки фахівців з 

виробничого менеджменту. 

Назва розробки Замазєєва Ганна Володимирівна Удосконалення інструментарію 

підвищення інвестиційної привабливості регіональної економічної 

системи 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ » «Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення 

діяльності підприємства в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки України» (ДР 0113U007065); 

«Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств (ДР 

0113U007514) 

 

Керівник розробки Мірошниченко Олексій Володимирович, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.е.н. 

Анотація Обґрунтовано теоретико-методичні засади та розроблені практичні 

рекомендацій з формування організаційно-управлінського 

інструментарію підвищення інвестиційної привабливості 

регіональної економічної системи. 

Сформульоване розширене трактування поняття «інвестиційна 

привабливість регіону» і розроблена концепція формування 

системи проектного управління інвестиційними процесами в 

регіоні на засадах пріоритетів регіонального розвитку. 

Розроблено організаційно-функціональний механізм формування й 

реалізації політики забезпечення інвестиційної привабливості 

регіону, заснований на інтеграції системного, процесного й 

програмно-цільового підходів. 

Удосконалено методичні засади оцінки інвестиційної 

привабливості регіону на основі концепції збалансованої системи 

показників. Розроблено методичний інструментарій підвищення 

інвестиційної привабливості регіону.  

Сформовано модель комплексної оцінки інвестиційного ризику 

регіону, що базується на ідеї поєднання ідентифікаційних і 

кількісних процедур оцінки ризику й підтримки прийняття рішень. 

Результати, що можуть бути впроваджені Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

отримані теоретичні висновки і розроблені методичні підходи, що містяться в розробці, можуть бути 

використані органами регулювання економіки різних рівнів при розробці стратегічних програмних документів 

соціально-економічного розвитку, при розробці регіональних програм розвитку інвестиційної діяльності.  

Рівненський інститут 

Назва розробки Управлінська діяльність керівників аграрних підприємств 

(гендерний аспект), Монографія 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 



Керівник розробки Козакевич Антоніна Станіславівна, в.о. завідувача кафедри 

економіки та економічної теорії,  кандидат економічних наук, 

доцент, моб.: 0981015817, e-mail: kas-59@ukr.net 

Мета розробки  
Результати, що можуть бути впроваджені: Запропоновано методологічні підходи щодо оптимізації керівної 

діяльності жінок з урахуванням їх біологічних та поведінкових потреб, що систематизувало гендерні відносини 

в управлінській діяльності сільськогосподарських підприємств. Розроблено модель поведінки і діяльності жінок 

у сфері менеджменту, в основу якої покладено раціональну структуру лідерства, стратегічну орієнтацію, стадії 

та життєві цикли розвитку організації, що забезпечить ширше і глибше вивчення їх діяльності, попередню 

оцінку якості і повноти, організацію і планування подальшого удосконалення. 

Сфера використання сфера менеджменту 

Переваги порівняно з існуючими розробками 

Назва розробки Психодіагностика та психорегуляція емоційних станів 

людини: практикум,  Посібник 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Керівник розробки Юрченко Валентина Миколаївна,. завідувача кафедри 

психології,  доктор психологічних наук, професор, тел.: 

(0362)63-80-09, e-mail: 1908wgl@gmail.com 

Мета розробки Дослідження методів психодіагностики та психорегуляції 

емоційних станів людини. 
Результати, що можуть бути впроваджені:  Методи психодіагностики та психорегуляції емоційних станів 

людини можуть бути використані в роботі практичних психологів та психотерапевтів 

Сфера використання сфера практичної психології та психотерапії 

Переваги порівняно з існуючими розробками 

Назва розробки Зерна памяті. Історія церкви євангельських християн-

баптистів м. Рівного (з нагоди 100-річчя) / Л.Бородинська, 

Л.Шевчук, О.Крещук та ін. /Упорядник Л.Шевчук. - Рівне : 

М.Дятлик., 2016. - 424 с. 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Керівник розробки Бородинська Ліна Іллівна, доцент кафедри соціальної роботи 

та гуманітарно-соціальних дисциплін,  кандидат історичних 

наук, (0362)63-80-09, e-mail: pavellina@meta.ua 

Мета розробки Прослідкувати внутрішній розвиток релігійної спільноти, її 

взаємозвязок із протестанстькими цертрами та лідерами 

України, Європи та Америки, структуризацію, що дать 

можливість простежити тенеднції розвитку 

історії церкви в цілому. 
Результати, що можуть бути впроваджені: Може лягти в основу дальшого дослідження історії релігійних 

спільнот, що буде цінним як для церкви, так і для науки. 

Сфера використання  для дослідників, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією релігії і церкви. 

Переваги порівняно з існуючими розробками  Книга стала переможцем у конкурсі «Краща книга 

Рівненщини - 2017» у номінації «Краще видання до відзначення в Україні 500-річчя Реформації». 

Кіровоградський інститут розвитку людини 

Назва розробки 
Організаційно-економічні засади формування стратегії розвитку 

підприємств на сучасному етапі 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

- 

Автор розробки 
Гуцалюк Олексій Миколайович 

Мета розробки Дослідження сутнісних положень системного підходу в 

управлінні та процесу адаптації промислових підприємств до умов 

не детермінованості ринкових відносин. 



Анотація Під час наукового дослідження вивчено: 

- сутнісні положення системного підходу в управлінні; 

- процес адаптації промислових підприємств до умов 

недетермінованості ринкових відносин; 

- зміст перетворюючих чинників управління виробничим 

процесом; 

- процес ухвалення й реалізації управлінських рішень в 

умовах системних перетворень; 

- фактори управління, методи управління за процесами та за 

платформами у системі мереженої організації. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Під час наукового дослідження розроблено: 

- механізм інтеграційного розвитку системного управління; 

- модель формалізованих станів оптимізаційної системи 

загального управління. 

Сфера використання Розробка може бути застосована на машинобудівних 

підприємствах. 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Переваги перед існуючими аналогами полягають у реалізації 

методологічних і методичних положень комплексного управління 

на машинобудівних підприємствах; забезпеченні стійкої 

виробничої діяльності; досягненні конкурентних переваг вищого 

порядку, пов’язаних з інноваційністю і підвищенням якості 

продукції. 

Умови розповсюдження Розробка може бути застосована на машинобудівних 

підприємствах. 

Керівник розробки Гуцалюк Олексій Миколайович, кандидат економічних наук, 

завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

 

Назва розробки 
Інклюзивна освіта та шляхи її реалізації у середніх та 

вищих навчальних закладах 

 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

- 

Автор розробки 
Осадчий Олександр Юрійович, канд. наук з фізичної реабілітації, 

завідувач кафедри «Здоров’я людини» 

Мета розробки Уточнити сутність понять «життєві стратегії» і «особа з 

функціональними обмеженнями здоров’я», виявити їхній зв’язок з 

іншими категоріями – «соціальна адаптація», «адаптація», 

«адаптація молоді з функціональними обмеженнями» – в контексті 

змін суспільних цінностей, пов’язаних із системними соціальними 

трансформаціями; 

- визначити фактори, що розкривають життєві стратегії молоді з 

функціональними обмеженнями, а також взаємозв’язок внутрішніх і 

зовнішніх чинників у їхньому конструюванні та реалізації; 

- дослідити специфіку впливу соціокультурних перетворень на 

процеси адаптації та дезадаптації у суспільство молоді з 

функціональними обмеженнями здоров’я засобами освіти;  

- виявити можливості інклюзії в адаптаційному процесі 

студентської молоді з фізичними обмеженнями у здорове соціальне 

середовище; 

- визначити особливості регулювання процесів професійного 

самовизначення осіб із особливими потребами. 

 

Анотація Успішність здійснення процесу адаптації студентської молоді з 



фізичними обмеженнями здоров’я на основі формування життєвих 

стратегій з урахуванням особливих потреб осіб з інвалідністю буде 

значною мірою визначати подальший розвиток суспільства. 

Необхідно створити сприятливі умови для адаптації, самореалізації 

та інтеграції молоді з функціональними обмеженнями здоров’я у 

суспільстві таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї категорії 

молоді, підвищити її самооцінку та суб’єктність у вирішенні 

завдань індивідуального та соціального характеру. Проте, на шляху 

реалізації цих завдань постає ряд проблем, пов’язаних з наявними у 

суспільстві стереотипами ставлення до осіб із вадами здоров’я та 

психологічними бар’єрами у свідомості молодих людей з 

інвалідністю, яких необхідно переконати в тому, що вони здатні 

реалізувати себе у соціальному просторі. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

У розробці виконано наступне: 

- обґрунтовано професійно-орієнтовану життєву стратегію 

студентської молоді з функціональними обмеженнями здоров’я і 

визначено фактори, що її зумовлюють; 

- виявлено дискримінаційний характер соціокоду особи з 

інвалідністю як структурного компоненту формування її життєвих 

стратегій з урахуванням обмежених можливостей в процесі 

реалізації її особливих потреб. 

Отже, результатом є навчально-методичні рекомендації щодо 

методики роботи із дітьми із фізичними обмеженнями у середніх та 

вищих навчальних закладах. У методичній розробці висвітлено 

також методологію реабілітації таких осіб. 

Сфера використання Розробка може бути застосована у діяльності закладів вищої та 

середньої професійної освіти. 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Переваги перед існуючими аналогами полягають у відсутності як 

теоретичних досліджень із питань інклюзії в освіті, так і 

практичних напрацювань у цій сфері. 

Умови розповсюдження Механізми розповсюдження та фінансового забезпечення 

впровадження розробки перебувають на стадії дослідження 

Керівник розробки Осадчий Олександр Юрійович, канд.. наук з фізичної реабілітації, 

доцент кафедри «Здоров’я людини, фізичного виховання та спорту» 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Новокаховський гуманітарний інститут 

Назва розробки Правове регулювання недержавного пенсійного  

забезпечення в системі соціальної політики держави 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

Керівник розробки Андрійчук О.В., к.ю.н., доцент кафедри права 

Анотація Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю  12.00.05  –  трудове право; право 

соціального забезпечення.   

Дисертацію присвячено  системному та ґрунтовному аналізу  

правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення в 

системі соціальної політики держави.  

З’ясовано  правовий статус недержавних пенсійних фондів, 

вкладників та учасників пенсійних фондів, роботодавців-платників 

корпоративних пенсійних фондів, органів державного нагляду і 

контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення та інших 

суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. 

Встановлено особливості реформування недержавного пенсійного 

забезпечення в умовах євроінтеграції, виокремлено  проблеми  

участі громадян в недержавному пенсійному забезпеченні та 

шляхи їх подолання 



Результати, що можуть бути 

впроваджені 

– у науково-дослідній сфері  –  для подальшого дослідження 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної 

політики держави; 

– у правотворчості –  для розробки нових та внесення змін і 

доповнень у діючі нормативно-правові акти, зокрема КЗпП 

України, Трудовий кодекс України; 

– у правозастосовній  діяльності  –  з метою вдосконалення 

практики використання положень трудового та соціального 

законодавства у сфері правового регулювання недержавного 

пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави; 

– у навчальному процесі  –  для проведення  наукових конференцій 

та диспутів, вивчення таких дисциплін «Трудове право», 

«Порівняльне правознавство», «Право соціального забезпечення» 

у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

семінарських занять,  у науково-дослідній роботі студентів, 

слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури 

 


