
 



 

 

Інформаційно-наукове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнського Форуму з міжнародною участю 

“ДОСТУП ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ (ГЛУХИХ І СЛАБКОЧУЮЧИХ) 

ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ” 

 

 

2-3 листопада 2017 року 

ВНЗ «Український католицький університет» 

м. Львів, вул. Хуторівка, 35, 

Конференцзал 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет Форуму: 

Ігор Кобель, голова комітету, PhD, канд. пед. наук,  

керівник сектору супроводу студентів із особливими потребами УКУ, 

доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ 

 

Кокоячук Юлія, канд. техн. наук, викладач кафедри загальної та 

соціальної педагогіки УКУ, керівник бакалаврської програми «Соціальна педагогіка» 

 

Криницька Ірина, канд. соціол. наук, доцент кафедри загальної та соціальної 

педагогіки УКУ, в.о. завідувача кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ 

 

Тетяна Розвадовська, методист кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ 

 



 

 

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

MACEWAN UNIVERSITY 

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ 

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнського Форуму з міжнародною участю 

“ДОСТУП ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ (ГЛУХИХ І СЛАБКОЧУЮЧИХ) 

ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ”, 

 

2-3 листопада 2017 року 
ВНЗ «Український католицький університет» 

м. Львів, вул. Хуторівка, 35, конференцзал 

 

2 листопада 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.20 Відкриття Форуму 

Вітальне слово від ректорату УКУ (о. Б. Прах), УТОГ,ООН, Львівської 

міської ради (Андрій Павлів) 

10.20-12.00 Пленарне засідання: 

 

«Проблемні аспекти отримання вищої освіти жестомовними 

глухими студентами» 

Наталія Адамюк, канд. пед. наук, старший науковий співробітник 

Лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України 

 

«Організаційно-методичні умови супроводу навчання студентів 

із порушеннями слуху у вищій школі» 

Світлана Літовченко, канд. пед. наук, завідувач Лабораторії 

сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України 

 

«Діяльність Українського товариства глухих (УТОГ) у 

питаннях освіти нечуючих» 

Ірина Чепчина, голова Центрального правління Українського 

товариства глухих 

 

 

 



 

 

 

 

«Спеціальні умови вступу до ВНЗ студентів із інвалідністю» 

Ірина Криницька, канд. соц. наук, відповідальний секретар 

приймальної комісії УКУ, доцент кафедри загальної та соціальної 

педагогіки 

 

«Отримання безповоротної фінансової допомоги ВНЗ шляхом 

відшкодування витрат за освітні послуги» 

Галина Мисаковець, директор Львівського обласного відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів 

 

12.00-12.20 Перерва на каву 

12.20-14.00 Пленарне засідання: 

 

«Академічна підтримка глухих студентів в Університеті 

MacEwan (Канада)” 

Абігайль Перриш-Крейг, керівник центру підтримки (SSD) 

 

“Організація доступного освітнього сeрeдовища для осіб із 

порушеннями слуху (на досвіді профeсійно-тeхнічного 

навчального закладу)” 

Анна Замша, канд. псих. наук, завідувач лабораторії жeстової 

мови Інституту спеціальної пeдагогіки НАПН України; Оксана 

Фeдорeнко, канд. пeд. наук, старший науковий співробітник 

Інституту спеціальної пeдагогіки НАПН України  

 

«Центр соціальної інклюзії як суб’єкт забезпечення 

інклюзивного освітнього простору ВНЗ” 

Михайло Чайковський, док. пед. наук, професор, директор 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

“Україна” 

 

«Проблемні питання навчання студентів з порушеннями слуху 

в Херсонському базовому медичному коледжі» 

Олена Тищенко, заступник директора із навчальної роботи; 

Тетяна Руденко, заступник директора із виховної роботи 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Диференційований підхід до підготовки студентів з вадами 

слуху у ВНКЗ ЛОР "Львівський інститут медсестринства та 

лабораторної медицини імені Андрея Крупинського" 

Наталія Дуб, в.о. канд. наук з державного управління, декана 

медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету  

 

"Навчання осіб з вадами слуху в школі та у ВУЗі: проблеми і 

перспективи".  

Портей Тетяна, Томашевський Владислав, Матвійчук 

Вікторія, глухі студенти ВНКЗ ЛОР "Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея 

Крупинського 

 

«Вимоги до організації навчально-виховної роботи із 

студентами з порушеннями слуху в умовах вищої школи» 

Оксана Терещенко, Державний вищий навчальний заклад 

ʺКиївський коледж легкої промисловостіʺ  

 

14.00-15.00 Перерва 
 

15.00-16.30 Пленарне засідання: 

«Освітній перекладач: Хто він?» 

Ігор Бондаренко, голова РПЖМ, регіональний представник 

WASLI в країнах Східної Європи та Середньої Азії,  перекладач 

жестової мови вищої категорії 

 

 «Практичний досвід супроводу нечуючих студентів в 

Національній металургійній академії України: презентація 

роботи Регіонального центру освіти інвалідів з організації 

навчання, психологічної реабілітації, соціальної адаптації 

студентів з вадами слуху» 

Ольга Гришина, директор, Зінаїда Виродова, перекладач-

дактилолог 

 

Технічне і технологічне забезпечення процесу навчання глухих 

та слабочуючих студентів в умовах вищої школи 

Олександр Савченко, канд. пед. наук, завідуючий відділом 

Центру слухової реабілітації «Аврора» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Актуальні проблеми організації навчальної діяльності 

студентів із порушеннями слуху» 

Оксана Дмітрієва, канд. пед. наук, доцент кафедри колекційної 

педагогіки і колекційної освіти Кам’янець-Подільського 

національного педагогічного університету ім. І. Огієнка 

 

«Навчальна програма школи для глухих і вимоги ЗНО для 

вступників». 

Богдана Бачун, в. о. директора Львівської загальноосвітньої школи 

Марії Покрови для глухих дітей 

 

«Перспективи вступу у ВНЗ випускників шкіл для глухих та 

слабкочуючих: реалії і надії  

Савчук Олена, директор Чернівецького обласного навчально-

реабілітаційного центру №1» 

 

«Міжнародна асоціація католицьких університетів про 

забезпечення права осіб із інвалідністю на навчання в 

католицьких ВНЗ» 

Ігор Кобель, PhD, канд. пед. наук, керівник сектору супроводу 

студентів із особливими потребами УКУ, доцент кафедри загальної та 

соціальної педагогіки 

 

16.45-17.00 Перерва  

17.00-18.00 Дискусія-обговорення проблемних питань 

 

3 листопада 2017 року 

 

10.00-12.00 Презентація Абігайль Перриш-Крейг для університетської спільноти 

та учасників Форуму на тему: 

«Концепція інвалідності. Діяльність Служби підтримки студентів 

із інвалідністю в Університеті MacEwan (Едмонтон-Канада)» 

 

12.00-13.00 Підведення підсумків, прийняття ухвали 

 

 

Модератор: Ігор Кобель, PhD, канд. пед. наук, керівник сектору супроводу 

                         студентів із особливими потребами УКУ, 

                         доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79011, м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17, 

кафедра загальної та соціальної педагогіки, 

Вищий навчальний заклад 

«Український католицький університет» 

Тел.: (032) 240-99-40 

pedagogy.ucu.edu.ua 

 


