Інформація щодо можливостей для навчання осіб з особливими потребами у
Національному університеті «Львівська політехніка»
1. Навчання осіб з особливими потребами тісно пов’язане з процесом їх
соціалізації упродовж усього життя, тому навчання дітей та молоді з інвалідністю
спільно з іншими людьми має значний вплив на їх подальшу соціальну активність
та інтеграцію у суспільство. Проте лише вступ людей з інвалідністю до освітніх
закладів не гарантує їм рівного доступу до якісного навчання, оскільки у деяких із
них можуть бути специфічні освітні потреби, що не завжди задовольняються у
навчальному закладі. Для задоволення цих потреб на всіх освітніх рівнях
впроваджується інклюзивна освіта.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – це позитивне реагування на багатоманітність
студентського контингенту та ставлення до індивідуальних відмінностей не як до
проблем, а як до можливостей для збагачення навчального процесу. Інклюзивна
освіта впроваджується в контексті інклюзивної політики.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА – це цілеспрямована діяльність на
міжнародному, національному та регіональному рівнях, пов’язана з прийняттям
відповідальних рішень – законів, постанов, наказів, процедур у сфері інклюзивної
освіти.
Можливості для навчання осіб з особливими потребами:
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА:
 ЗАБЕЗПЕЧЕНО АРХІТЕКТУРНУ ДОСТУПНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО
КОРПУСУ №1;
 РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГУРТОЖИТКУ №6;
 ПРОВОДИТЬСЯ
ПОСТІЙНИЙ
МОНІТОРИНГ
ДОСТУПНОСТІ
ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ.
РОЗВИТОК ТА ВЗАЄМОДІЯ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ТА НАВЧАЛЬНОНАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ:
 РОЗРОБЛЕНО МОДЕЛЬ НАДАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ;
 ПРАЦЮЄ
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ
ПОЛІТЕХНІКИ;
 ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ДОСТУПНОСТІ
ДО МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;
 СФОРМОВАНО МЕРЕЖУ ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДИ
МІСТА ЛЬВОВА ТА ОБЛАСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ СТУДЕНТАМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ: НАПРАЦЮВАННЯ НОВІТНІХ
СТРАТЕГІЙ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДОСВІДУ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
ІАРХ:
НАВЧАЛЬНІ
СЕМІНАРИ
НА
ТЕМУ
«БЕЗБАР’ЄРНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН»; КУРСОВІ РОБОТИ,
БАКАЛАВРСЬКІ, МАГІСТЕРСЬКІ ТА PHD КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ,
СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА.

ІГСН: НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ - «ПИТАННЯ
НЕПОВНОСПРАВНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»; КУРСОВІ РОБОТИ,
СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ, БАКАЛАВРСЬКІ, МАГІСТЕРСЬКІ ТА PHD
КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ.
2. Інклюзивна освітня політика у системі університетської освіти
формується на основі міжнародних правових документів, що проголошують
право на освіту кожного на підставі рівних можливостей без дискримінації на всіх
рівнях навчання протягом усього життя, зокрема, Конвенцій ООН «Про права
дитини» та «Про права людей з інвалідністю». Ці та інші міжнародні правові
документи висувають вимоги до кожної держави, зокрема України, стосовно
приведення національного законодавства у відповідність до зазначених
міжнародно-правових документів.
Ст. 53 Конституції України проголошує право на освіту для кожного. Це
право закріплено також низкою законів України, в тому числі законами «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до деяких законів України про
освіту щодо організації інклюзивного навчання» тощо, а також відповідними
наказами МОН України. Визначається, що основою набуття вищої освіти є
державні освітні стандарти, обов’язкові для всіх студентів, незалежно від стану їх
здоров’я.
3. У відповідь на виклики часу та потреби українського суспільства, зокрема
на потреби викладачів та студентів з інвалідністю, на базі Національного
університету «Львівська політехніка» формується система надання інклюзивних
освітніх послуг. Основу цієї системи складає Служба доступності до можливостей
навчання «Без обмежень»/ “No Limits”.
4. Служба «Без обмежень»/ “No Limits” ставить за мету забезпечення
постійного супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю, які
потребують спеціальних умов для одержання освітніх послуг, формування
інклюзивної свідомості, зокрема розуміння проблемності існування людей з
інвалідністю в освітньому середовищі.
Система надання інклюзивних освітніх послуг:
- робота в Громаді (Дорадчий комітет. Залучення фахівців НДО та ДО.
Самоврядування для виконання «Дорожньої карти» в сферах: соціального
забезпечення, охорони здоров’я, правової підтримки, реабілітації, спорту,
рекреації, дозвілля тощо).
- послуги для студентів та викладачів з інвалідністю («Дорожня освітня
карта». Оцінювання потреб та визначення ресурсів. Наставництво . Супровід.
Моніторинг. Корекція. Завершення. Підготовка до працевлаштування).
- трансформація навчального середовища (Архітектурна доступність та
універсальний дизайн. Удосконалення матеріально-технічної бази. Створення
«Банку» технічних засобів. Використання інклюзивних технологій (спорт та ін),
засобів, методик для студентів з інвалідністю).
- підвищення кваліфікації викладачів (Оцінка готовності викладачів та
персоналу до навчання
студентів з
інвалідністю. Оволодівання новими

методиками освіти студентів з інвалідністю відповідно до нозології. Робота в
мультидисциплінарній команді).
5. Основними завданнями Служби «Без обмежень» на шляху досягнення
зазначеної мети визначено такі: поступово трансформувати Національний
університет «Львівська політехніка» у безбар’єрний навчальний простір з
реальним доступом до можливостей навчання для осіб з інвалідністю;
активізувати науково-дослідницьку діяльність, спрямовану на забезпечення
потреб осіб з інвалідністю; здійснювати супровід студентів з інвалідністю;
виявити та оцінити ресурси університету, на регулярній основі забезпечувати
зв’язок із зовнішнім оточенням (у тому числі з роботодавцями); налагодити та
підтримувати тісні партнерські зв’язки з державними та громадськими
організаціями, об’єднаннями, фондами та представництвами, зокрема
міжнародними, які вивчають, застосовують та поширюють передовий зарубіжний
досвід професійно-практичної діяльності у сфері інклюзивної освіти; поширювати
інформацію про можливості отримання вищої освіти для людей з інвалідністю,
наявні ресурси та послуги, що розвиваються в університеті, залучати громаду до
вирішення проблем кожного студента з інвалідністю.
6. МІСІЯ СЛУЖБИ: Забезпечення реального доступу до можливостей
навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» на засадах
визнання невід’ємної цінності і гідності кожної людини в суспільстві незалежно
від її особливостей; дотримання прав особи з інвалідністю, її рівного доступу до
можливостей здобуття вищої освіти, сприяння її максимальній функціональній
незалежності та успіху в житті; застосування передових технологій інтеграції,
інклюзії та здоров’я збереження, у тому числі спорту.
Служба «Без обмежень» здійснює діяльність у сфері інклюзивної освіти
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки Університету.
Телефони для довідок:
(032) 258 22 65
(032) 258 25 37.

