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                                     Міністерство освіти і науки України 

                                        

                              Львівська обласна державна адміністрація 

 

                    Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

    
 

 
 

 

 

 

 

     ГО «Справа Кольпінга в Україні» 

 

                                        
 



15 жовтня 2019 р.  

 

 Приїзд та поселення в готель іногородніх учасників конференції (вул. Стецька, 3) 

 

 

16 жовтня 2019 р.  

 

Департамент освіти і науки Львівської обласної держадміністрації (актова 

зала,  вул. Просвіти, 4а) 

 

     

9:45 – 10:00 – Реєстрація учасників конференції 

 

10:00 – 10:15 –– Відкриття конференції  

 

    Привітальне слово 

Ігор Гайдук - директор Департаменту освіти і науки Львівської обласної 

держадміністрації 

 

Тетяна Медвідь – начальник Управління соціального обслуговування та захисту 

населення ЛОДА 

 

Дмитро Герцюк – декан факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

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

 

 

Пленарне засідання (актова зала Департаменту освіти і науки Львівської 

обласної держадміністрації,  вул. Просвіти, 4а) 

 

10:15. – 14:00  

 

- Тетяна Симоненко – начальник відділу освіти дітей з особливими 

потребами МОН України:  «Концепція інклюзивної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами: реалії та перспективи»; 

- Тетяна Пятничук – заступник начальника відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», кандидат педагогічних наук: «Вирішення освітніх питань учнів з 

особливими потребами в системі профтехосвіти»;  

- Маріанна Дмітрієва, начальник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

 



- Галина Яворовська - начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної 

роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки «Інклюзія у 

закладах професійно-технічної освіти: досвід Львівщини»; 

- Марія Васюник – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи 

«Неперервність інклюзивної освіти»; 

 Катерина Островська – голова Товариства  «Родина Кольпінга» у Львові, 

завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи, професор ЛНУ ім. 

І.Франка: «Профорієнтація та професійна зайнятість осіб з особливими 

потребами в ГО «Справа Кольпінга в Україні»; 

 Ольга Ферт, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ 

ім. І. Франка: «Організація інклюзивного освітнього простору. Аналіз досвіду та 

перспективи»; 

 Юрій Ковний,  доцент кафедри  спеціальної освіти та соціальної роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Правові аспекти 

інклюзії в Україні»; 

 Ігор Островський, член Правління ГО «Справа Кольпінга в Україні», 

професор ЛНУ ім. І.Франка: «Впровадження інклюзивної моделі в систему 

профтехосвіти: підготовка асистента майстра виробничого навчання»; 

 Ярослав Бордіян, директор Львівського обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді: «Діяльність Львівського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: соціальна робота з дітьми та 

молоддю з особливими потребами»; 

 Віра Корнят, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка: «Професійна 

орієнтація осіб  з ососбливими освітніми потребами як соціальна та 

педагогічна проблема»; 

 Лариса Кальченко, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної 

роботи Львівського національного університету імені Івана Франка: «Місце 

соціального педагога в інклюзивній освіті України»; 

 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»; 

 Ірина Бурак, директор Державного навчального закладу «Ставропігійське 

вище професійне училище міста Львова» : «Досвід закладу»; 

 Роман Федчишин, кандидат технічних наук, директор Львівського вищого 

професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва: «Досвід 

закладу». 

http://osvitportal.lviv.ua/upload/users_files/1/upload/departament_osvity_i_nauky/Posadovi/polozhennya%20viddil_compressed.pdf
http://osvitportal.lviv.ua/upload/users_files/1/upload/departament_osvity_i_nauky/Posadovi/polozhennya%20viddil_compressed.pdf


 

14:00 – 15:00 – Перерва на обід  

 

Львівський національний університет імені Івана Франка (факультет 

педагогічної освіти, вул. Туган-Барановського,7) 

15:00 – 18:00 – Обговорення «Напрацювання експерименту навчання дітей з 

обмеженими можливостями в інклюзивному просторі України: розвиток на 

теренах України»  

 

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

іногородніми учасниками конференції 

 

20:00 – Вечеря для іногородніх учасників конференції  

 

 

17 жовтня 2019 р.  

 

10:00 – 13:30  

Факультет педагогічної освіти, вул. Туган-Барановського, 7, ауд 50 

 

Засідання круглого столу на тему: «Інклюзія осіб з особливими потребами в 

закладах  профтехосвіти», підведення підсумків та формування резолюції 

конференції  

Модератор – Ігор Островський, член Правління ГО «Справа Кольпінга в 

Україні», професор ЛНУ ім. І.Франка.   

 

  

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

 

   

 


