
13 лютого 2015 року викладач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти Т. В. Мельніченко взяла участь в Першій 

міжнародній конференції «Універсальний Дизайн як запорука розвитку 

інклюзивного суспільства». 

Конференція пройшла в рамках реалізації Спільної Програми 

«Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в 

Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН), Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

(ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП) у партнерстві з 

Міністерством соціальної політики України та Національною асамблеєю 

інвалідів України (НАІУ). 

 

 
Кредо проекту «Універсальний дизайн» 

 

З вітальним словом виступили: 

Василь Шевченко, Перший заступник Міністра соціальної політики 

України; Ініта Пауловіча, Заступник Постійного представника ПРООН в 

Україні; Сергій Савчук, національний координатор МОП в Україні; 

Джованна Барбарис, Представник ЮНІСЕФ; Наталія Скрипка, 

Виконавчий директор, Національна асамблея інвалідів України; Крістіна 

Баграмян, менеджер Спільної програми «Сприяння інтеграційній політиці та 

послугам для людей з інвалідністю в Україні». 



 
 

На пленарному засіданні було заслухано доповіді:  

Ейнар Лунд, старший радник департаменту планування Міністерства 

Норвегії з місцевого самоврядування та модернізації (тема виступу: «Досвід 

Норвегії у впровадженні Універсального Дизайну»); 

Миколи Горбахи, директора департаменту безпеки Міністерства 

інфраструктури України (тема виступу: «Реалізація Міністерством 

інфраструктури України державної політики з питань доступності 

транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв’язку для мало 

мобільних груп населення»); 

Катерину Титарчук, менеджера корпоративних курсів, координатор 

політики рівних можливостей Британської Ради в Україні (тема виступу: 

«Політика рівних можливостей в Британській раді в Україні та в світі»); 

Артура Цвинтарного, начальника управління маркетингу та реклами 

АТ «Ощадбанк», Євгенія Дейнеко, рітейл директор компанії IDNT (тема 

виступу: «Банк для кожного»); 

Тамару Левченко, начальника відділу адміністративного обліку 

персоналу, та Констанс Боріс, начальник відділу комунікацій, «Ашан 

Україна (тема виступу: «Інклюзивне працевлаштування: кейс гіпермаркету 

Ашан»); 

Анну Кукурузу, президента Благодійного фонду «Інститут раннього 

втручання» (тема виступу: «Впровадження послуги раннього втручання в 

Україні»); 

Ярослава Грибальського, національного координатора програми 

«Безбар’єрна Україна» ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» (тема 

виступу: «Перший доступний трамвай українського виробництва»); 



Дарину Билим та Анну Бондар, архітекторів Інституту 

«МіськЦивільПроект» (тема виступу: «Довідник з облаштування міського 

простору м. Києва»). 

 

 
Виступ Крістіни Баграмян, менеджера Спільної програми «Сприяння 

інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні» 

 

В рамках конференції також працювали інформаційні секції. 

Секція 1. Універсальний Дизайн в охороні здоров’я.  

Виступаючі: Андрій  Зінчук, асистент кафедри соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров'я, Харківський національний 

медичний університет (тема виступу: «Універсальний Дизайн в медицині»); 

Оксана Самолисова, викладач кафедри української мови, основ психології та 

педагогіки, Харківський національний медичний університет (тема виступу: 

«Етика спілкування з людьми, що мають інвалідність»); Людмила Фоміна, 

завідувач кафедри української мови, основ психології та педагогіки, доцент, 

Харківський національний медичний університет (тема виступу: 
«Психоемоційні особливості надання медичних послуг пацієнтам з 

інвалідністю»). 
Секція 2. Універсальний Дизайн в освіті. 

Виступаючі: Лариса Байда, керівник відділу ВГО «Національна 

Асамблея інвалідів України» (тема виступу: «Інклюзивне навчання: 

теоретичні та практичні аспекти»); Катерина Кольченко, радник з питань 

інклюзії, зав. кафедри соціальної роботи  університету «Україна» (тема 

виступу: «Університет «Україна»: від інтеграції до інклюзії»). 

 



 
 

Секція 3. Універсальний Дизайн в транспорті та архітектурі. 

Виступаючі: Ярослав Грибальський, національний координатор 

програми «Безбар’єрна Україна» ВГО «Національна Асамблея інвалідів 

України» (тема виступу: «Аналіз державних будівельних норм та доступності 

об’єктів в Україні»); Юрій Васильченко, заступник начальника Управління 

ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-

будівельної інспекції (тема виступу: «Аналіз проблем та перспектив 

впровадження Універсального Дизайну в Україні»); Ольга Соловей, директор 

Ukrainian Real Estate Club (тема виступу: «Критерії доступності для об’єктів 

комерційної  нерухомості»); Ярослава Чапко, директор консалтингової 

компанії City Development Solutions (тема виступу: «Критерії доступності для 

об’єктів житлової нерухомості»); Андрій Гарпинюк, заступник директора ДП 

«Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут» 

(тема виступу: «Критерії доступності до автомобільних транспортних 

засобів»); Раїса Панасюк, голова громадської організації «Гармонія» у м. 

Вінниця (тема виступу: «Партнерство громади та влади в реалізації 

принципів універсального дизайну»); Григорій Мельничук, урбаніст, 

громадський активіст, журналіст та блогер (тема виступу: «Вплив 

громадськості на облаштування міст: кейс»). 

Секція 4. Універсальний Дизайн на робочому місці. 

Виступаючі: Вікторія Назаренко, консультант з питань 

працевлаштування та супроводу на робочому місці, представник ВГО 

«Національна Асамблея інвалідів України» (тема виступу: «Представлення 

моделі супроводу на робочому місці»). 

 

Загалом, участь у конференції взяло понад 200 осіб різних верств 

суспільства: представники бізнесу, влади, ЗМІ, негромадських організацій, а 

також архітекторів, урбаністів, активістів, студентів, викладачів. 

 



 


