
 

 

 

Програма  

науково-практичної конференції 

«Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами:  

роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти»,  

29–30 вересня 2016 р.,  м. Львів 

 

29 вересня 2016 р.  

 

7:00 – 9: 00 –  Приїзд та поселення в готель іногородніх учасників конференції 

(вул. Стецька, 3) 

 

9:45 – 13 :00 

    вул. В.  Винниченка, 16, Мала сесійна зала Львівської обласної ради 

9:45 – 10:00 – Реєстрація учасників конференції 

 

10:00 – 10:15 –– Відкриття конференції  

Привітальне слово: 

 Світлана Книшик – заступник директора департаменту освіти і науки 

ЛОДА; 

 Галина Слічна – директор Департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради; 

 Василь Савка – секретар ГО «Справа Кольпінга в Україні»; 

 Тетяна Симоненко – начальник відділу освіти дітей з особливими 

потребами МОН України; 

 Ян Пончек – староста Перемишльського повіту; 

 Бернд Генн – керівник організації «FreiEUkraine  Braunschweig e.V.» 

(Німеччина) 

 

                                        
 

                                       Міністерство освіти і науки України 

                                       Інситуту модернізації змісту освіти МОН України 

                                       Львівська обласна державна адміністрація 

                                       Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

    
 

 

 

 

 

 

Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня 

НРЦ «Довіра» 

ГО «Справа Кольпінга в Україні» 

 

 

    

  



 

 Володимир Вантух - голова постійної комісії   з питань освіти і науки 

Львіської обласної ради; 

 Ярослав Бордіян – директор Львівського обласного центру соціальних 

служб для сім'ї дітей та молоді; 

 Галина Лобайчук – провідний спеціаліст Інституту модернізації змісту 

освіти МОН України; 

 Дмитро Герцюк – декан факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка;  

 Людмила Рижак – декан філософського факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

 

 

 

Пленарне засідання  

10:15–11:00 –– Галина Лобайчук – представник МОН України:  «Концепція 

інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами: реалії та 

перспективи»; 

11:00–11:15 – Наталя Ярмола, головний спеціаліст Інституту модернізації змісту 

освіти МОН України: «Вирішення освітніх питань дітей з обмеженими 

можливостями шляхом науково-експериментальної діяльності»;  

11:15–11:30 – Божена Баран – керівник Осередку психолого-педагогічної 

допомоги Перемишльського повіту, магістр, нейрологопед: «Діти з особливими 

освітніми потребами: правові аспекти інклюзії у Польщі»; 

11:30–11:45 – Ярослав Бордіян, директор Львівського обласного центру 

соціальних служб для сім'ї дітей та молоді: «» 

11:45–12:00 – Катерина Островська, доктор психологічних наук, професор, 

в.о.завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського 

національного університету імені Івана Франка: «Роль експериментальної 

діяльності у формуванні інклюзивної моделі освіти»; 

11:45–12:00 – Оксана Потимко, виконавчий директор Львівського обласного 

осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», радник голови Львівської 

ОДА, кандидат історичних наук «Підвищення кваліфікації педагогів інклюзивних 

шкіл: виклики, перспективи, інновації»; 

12:00–12:15 – Галина Вархолик, секретар комісії з питань освіти і науки 

Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації: «Роль громад 

у формуванні інклюзивного простору Львівської області»; 

12:15–12:30 – Христина Хемптон, арт-терапевт, США, волонтер Товариства 

«Родина Кольпінга»: «Супровід дітей з обмеженими можливостями: досвід 

США»; 

12:30–12:45 – Лариса Рибченко, директор Міжнародної громадської організації 

«Дитина з майбутнім»: «Необхідні умови інклюзивного навчання та корекційної 

роботи  для дітей з аутизмом»; 

12:45–13:00 – Юрій Ковний, доцент доцент кафедри  основ права України 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Правові аспекти 

інклюзії в Україні»; 



13:00–13:15 – Лариса Кальченко, доцент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Місце 

соціального педагога в інклюзивній освіті України»;  

13:15–13:30 – Ольга Ферт, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки 

ЛНУ ім. І. Франка: «Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до 

організації інклюзивного простору»; 

13:30-14:00 – Володимир Лозинський, директор НРЦ «Довіра», ст. викладач 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного 

університету імені Івана Франка: «Навчально-реабілітаційні центри як ресурс 

інклюзивної освіти в Україні». 

 

14:00–15:00 - Обід  

 

Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська, 

1; ауд. 301 філософського факультету) 

15:00-15:15 – Лілія Лепеха, ст. викладач кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка: «Організаційні основи створення системи комплексної 

допомоги дітям зі складними порушеннями розвитку»; 

15:15-15:30 – Ірина Хміль, директор ЗСШ «Надія», асистент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана 

Франка: «Неперервність освіти дітей з особливими потребами як чинник 

ефективного інклюзивного процесу»; 

15:30-15:45 – Людмила Кашуба, доцент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка:  
«Формування економічної компетентності молодших школярів із психофізичними 

порушеннями в процесі євроінтеграції»;  

15:45-16:00 – Лариса Малинович, доцент кафедри теоретичної та практичної 

психологіі Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», кандидат психологічних наук, Галина Пастух, магістрантка 

спеціальності «Психологія» ІПП  НУ «Львівська політехніка»: «Сучасні тенденції 

надання психологічного супроводу дітям з особливостями в розвитку при 

підготовці до навчання в школі»; 

16:00-16:15 – Марія Верхоляк, асистент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти, ст. викладач педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка: «Соціальне 

гувернерство як індивідуальна форма домашнього навчання і виховання дітей з 

особливими потребами розвитку»; 

16:15-16:30 – Роксоляна Призванська, ст. викладач кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка: «Методи музичної терапії , їх роль та завдання в 

інклюзивному просторі»; 

16:30-16:45 – Наталя Дрібнюк, ст. викладач кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка: «Музикотерапія, як  інноваційна технологія в інклюзивній 

освіті»; 



16:45-17:00 – Лідія Ядлсь, медичний косультант компанії Алкем: «Медичне 

консультування  з дотриманням юридичних норм дітей  з  особливими потребами 

та іх родин»; 

17:00–18:00 – Обговорення «Напрацювання експерименту навчання дітей з 

обмеженими можливостями в інклюзивному просторі України: розвиток на 

теренах України» (Доповідачі: представники НРЦ з різних областей України); 

 

 

18:00–20:00 – Відвідання Львівської обласної філармонії/оперного театру 

іногородніми учасниками конференції. 

20:00 – Вечеря для іногородніх учасників конференції. 

 

 

30 вересня 2016 р.  

 

10:00 – 13:30  – Робота в секціях 

  

Секція 1       

10:00 – 13:00 Секційне засідання на базі Всеукраїнського експериментального 

навчального закладу Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

«Довіра» (вул. Короленка, 1). 

 

Секція 2  

10:00 – 13:00 Перспективи надання соціальних послуг, обговорення механізму 

«гроші за послугою» (вул. Героїв УПА, 76) 

       

       Секція 3 
10:00 – 13:00 Правові аспекти інклюзії в Україні (вул. Меретина, 3/3) 

 

13:30 – 14:30 – Обід для іногородніх учасників конференції 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. Університетська, 1, ауд. 220 (філософський факультет) 

15:00 – 17:00 – Вівіна Деместер – колишня федеральний секретар з питань 

політики в галузі охорони здоров'я та інвалідності; колишня міністр фінансів та 

бюджету, охорони здоров'я, соціального забезпечення та сімейної політики 

Фландрії, співзасновниця і директор центру соціального обслуговування 

“Монікенхайде”, м.Зорсель, Бельгія. 

17:00-18:00 –    Підведення підсумків та формування резолюції конференції  

Модератор – Катерина Островська, голова ГО Товариства «Родина Кольпінга», 

в. о. завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, професор ЛНУ ім. 

І.Франка.   

 

    Запрошені учасники з Києва, Кривого Рогу, Полтави: учасники всеукраїнського 

експерименту з напрацювання моделі комплексної допомоги людям з аутизмом. 


