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Резолюція 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна освіта та занятість осіб з 

особливими потребами: інноваційні підходи», 21-22 листопада 2018 р., м. Львів 

 

21-22 листопада на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка за 

підтримки ГО «Справа Кольпінга в Україні» відбулася всеукраїнська науково-практична 

конференція «Професійна освіта та занятість осіб з особливими потребами: інноваційні 

підходи». До участі в конференції долучились кращі освітяни Львівщини, Волині, 

Рівненщини, Івано-Франківщини у галузі професійної та спеціальної освіти.  

Учасниками відзначено, що за підсумками виконання проекту «Удосконалення 
підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving 
teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми 
Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the 
Field of Higher Education  (2016-2018 рр.): 

У жовтні 2018 р. прийнятий Закон "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг", який передбачає 

уведення в систему інклюзивної профтехосвіти посад “асистента майстра виробничого 

навчання, асистента викладача".  

 З вересня 2018 р. на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ ім. І.Франка 

розпочали навчання студенти спеціальності «Спеціальна освіта» за спеціалізацією «Асистент 

майстра виробничого навчання». Однак попереду ще наступні інноваційні кроки – 

визначення функціональних обов’язків асистента в закладі професійно-технічної освіти, 

лобіювання уведення такої посади у класифікатор професій. 

В результаті дискусій учасники конференції визначили основні проблемні моменти 

інклюзивної освіти у загальноосвітній школі, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, виокремили ресурси, які можна використати для удосконалення процесу навчання 

учнів та студентів з особливими потребами, визначили напрямки посилення профорієнтації 

вихованців спеціальних шкіл. 

Організація професійної орієнтації учнів в системі спеціальної школи: 

Проблеми: 

 недостатня матеріальна база, брак фінансування; 

 недостатня кваліфікація спеціалістів; 

 недосконала програма формування професійних та життєвих компетентностей; 

 відсутність широкого впровадження діагностики професійних здібностей учнів. 



Ресурси: 

 уведення програми мотивації підлітків з особливими потребами до професійної діяльності; 

 профорієнтація у початковій школі; 

 впровадження діагностики професійних здібностей учнів; 

 розширення профілів трудового навчання відповідно до потреб ринку праці та здібностей 

учнів; 

 забезпечення супроводу учнів під час уроків трудового навчання (асистент вчителя, асистент 

дитини); 

 розробка критеріїв оцінювання успіху учнів; 

 проведення тренінгів для спеціалістів; 

для покращення матеріальної бази: 

– залучення благодійників, спонсорів, громадських організацій, Церкви; 

– залучення батьків; 

– залучення політичних партій; 

– поширення інформації про потреби через ЗМІ. 

 самофінансування (самостійне виготовлення ресурсів). 

 

Організація інклюзивної освіти в ЗОШ 

Проблеми: 

 недостатня матеріальна база (пандуси, туалети тощо); 

 недостатня кваліфікація спеціалістів, брак асистентів вчителів, психологів, соціальних 

педагогів; 

 неготовність освітнього середовища (вчителі, здорові ровесники, їх батьки); 

 недостатнє медичне забезпечення у сільській місцевості (персонал, медикаменти, 

медапаратура); 

 недостатня фізична реабілітація (сенсорні кімнати, реабілітолог, інструктор з фізичної 

культури); 

 слабкий соціально-психологічний супровід (системна робота психолога, відхід від теорії, 

паперової роботи, перехід до практики, психотерапії); 

 відсутність кабінету психолога, кабінету розвантаження; 

 брак компетентностей у створенні ІПР дітей з порушеннями розвитку; 

 недостатня робота з батьками; 

 слабке формування соціальних навичок; 

 перебої програми «Шкільний автобус» у сільській місцевості; 

 відсутність гуртків, факультативів для профорієнтації учнів. 

Ресурси: 

- тісна співпраця з інклюзивними ресурсними центрами; 

- громадські проекти; 

- співпраця з центрами соціальних служб сім’ї, дітей та молоді; 

- уведення спецкурсу для навчання соціальним навичкам; 

- виїзні семінари, запрошення тренерів, провідних спеціалістів, майстрів; 

- проведення уроків толерантності; 

- уведення обов’язкового курсу «Психологія» у старші класи ЗОШ для вивчення 

індивідуальних особливостей дітей, формування мотивації до навчання і подальшої 

професійної кар’єри.  

 

Інклюзивне навчання учнів з особливими потребами в системі професійно-технічної 

освіти 

Бракує: 

- матеріальних ресурсів; 

- архітектурної доступності; 

- досвіду викладачів; 



- фахівців, що забезпечують корекційну складову навчального процесу  (корекційних 

педагогів, асистентів викладача, асистентів майстра виробничого навчання); 

- інноваційних альтернативних методів навчання; 

- індивідуального змісту навчання і методичного забезпечення; 

- співпраці з роботодавцями; 

- транспортного сполучення; 

- соціально-психологічних тренінгів для учнів та батьків; 

- просвітницької роботи. 

Ресурси: 

- створення соціальних підприємств на базі професійно-технічних закладів; 

- співпраця з перевізниками щодо транспортного сполучення між корпусами та гуртожитками; 

- організація просвітницької діяльності (залучення медіа); 

- залучення до навчального процесу малого та середнього бізнесу (дуальна освіта); 

- співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами; 

- підготовка проектів і участь у громадських проектах міста, району, ОТГ; 

- співпраця з Вишами щодо методичного супроводу; 

- співпраця з вищими професійними школами закордоном, обмін досвідом та впровадження 

інновацій. 
 

Інклюзивне навчання студентів з особливими потребами у  ВНЗ 

- внести зміни у правила вступу та зміни у роботу інституту довузівської підготовки  щодо 

полегшення/підготовку до вступу осіб з особливими потребами 3-ьої групи інвалідності;  

- забезпечити доступність корпусів та гуртожитків вузів (архітектура, пандуси, ліфти, 

транспорт, санітарні умови, туалети тощо); 

- створити інклюзивні ресурсні центри у ВНЗ для забезпечення соціально-психологічного 

супроводу навчання студентів з особливими потребами; 

- проводити адаптаційні тренінги для студентів-першокурсників з особливими потребами 

(перегляд фільмів, обговорення); 

- розробити навчально-методичні основи та впровадити  технологізацію навчального процесу 

та позааудиторної роботи студентів з особливими потребами (допоміжні засоби навчання, 

наявність інвалідних візків для супроводу тощо); 

- внести у навчальні плани усіх спеціальностей ВНЗ курс за вибором студентів про зміст, 

технологію, специфіку навчання студентів з особливими потребами в інклюзивному 

просторі; 

- впровадити тьюторську складову в магістерській асистентській практиці для студентів 1-их 

курсів (старшокурсники на асистентській практиці є наставниками, порадниками для 

першокурсників, діляться власним досвідом про специфіку інклюзивного навчання). 

- стимулювати проектну діяльність студентів щодо розвитку інклюзивного середовища у ВНЗ; 

- ініціювати укладання міжнародних договорів, грантів з закордонними університетами щодо 

впровадження інклюзії студентів з особливими потребами. 

 

 

Від імені учасників 

 

Голова товариства «Родина Кольпінга»                                                      Катерина Островська 

доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри корекційної  

педагогіки та інклюзії 

Львівського національного 

університету ім. І.Франка 

Тел. 032 2644755, моб. тел. 0992286263 

e-mail: katerynaostrova@gmail.com 
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