
Успіх за нами! 

 

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Це не свято, а привід для суспільства і 

влади замислитися над тим, як забезпечити виконання своїх обов’язків перед людьми з особливими 

потребами. 

Інвалідність — це не вирок. Студенти і випускники Університету "Україна" щодня доводять, 

що інваліди стають повноцінними членами суспільства, відмінними фахівцями, соціально активними 

і життєствердними людьми, які надихають багатьох, у тому числі й абсолютно здорових 

співгромадян! Ми запускаємо фоторепортаж випускників спеціальності "Cоціальна робота", якими 

пишається не тільки кафедра, інститут, Університет "Україна", а й держава! Беремо приклад з Вас! 

 

Олександр Ворона – випускник Університету "Україна", спеціальність "Соціальна робота". 

Сашко досі тісно співпрацює з Університетом, бере активну участь у різних соціальних заходах на 

рівні України, очолює "Спілка громадських організацій інвалідів Києва". Чудовий сім’янин та вірний 

друг. 

 

 
 

Володимир Азін – випускник Університету "Україна", спеціальність "Соціальна робота". 

Відомий фахівець соціальної сфери, головний спеціаліст "Національної асоціації інвалідів України". 

Відкрита і щира людина! 



 
 

Юлія Миронюк – випускниця Університету "Україна", спеціальність 

"Соціальна робота". Толерантність, чуттєвість, жага знань та краса – риси, якими 

доля нагородила цю дівчину! Юлія працює в багатьох проектах соціальної сфери, 

вивчає міжнародний досвід працевлаштування людей з інвалідністю, бере участь 

у мистецьких та соціальних проектах і завжди посміхається! 

 

 

 
 

Ганна Боровик – випускниця Університету "Україна", спеціальність "Соціальна робота". Ось 

що Ганна пише про себе: "З теплом згадую роки навчання в УУ та висловлюю подяку всім 

викладачам за щирі відкриті серця, що прагнули передати знання і досвід нам – студентам. 

Ще навчаючись на кафедрі соціальної роботи, зацікавилась темою роботи з дітьми з 

особливими потребами. Загалом як тоді, так і тепер тема потребувала достатнього практичного 

представлення в літературі, адже є дуже важливою для розбудови українського суспільства. 

І мені поталанило потрапити до команди спеціалістів, яка розробляє новітній напрямок 

навчання та виховання дітей з особливими потребами. Це команда проекту "Перспектива 21\3" на 

базі спеціальної школи-інтернату № 26. Основою роботи команди є християнські моральні цінності, 

а отже, насамперед, любов та повага до дитини. 



Кожного дня я бачу обличчя щасливих дітей, які ростуть, розвиваються та своїм теплом 

змінюють оточуючий світ на краще! 

Плани на майбутнє: поширення отриманого досвіду серед 

зацікавлених професіоналів". 

Викладачі та студенти захоплюються успіхами Ганни та бажають 

подальшого професійного зростання! 


