
                                                 

      

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Партнерство заради соціальних змін: 20 років досвіду», 

присвяченої 20-й річниці канадсько-українського проекту 

«Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.), 

виконаного на базі Національного університету «Львівська політехніка» 

за фінансової підтримки Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CIDA) 

 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

24-26 жовтня 2019 р. 

 

Організатори-партнери – основний склад: Національний університет 

«Львівська політехніка» (Україна); Манітобський університет (Канада); 

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» 

(МФСА) (Україна); Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина); 

Канадський Центр вивчення інвалідності (Канада); Державні і громадські 

організації осіб з інвалідністю м. Львова (Україна) 

 

Організатори-партнери – розширений склад: представники Мережі 

партнерської взаємодії «Без обмежень» / “No Limits”:  

Заклади освіти – Університет Томпсон Ривез / Thompson Rivers University 

(провінція Британська Колумбія, Канада); Університет Норд / University of 

Nordland) (Норвегія); Академія спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґожевської у 

Варшаві / Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Польща); Оушн 

Каунти Коледж / Ocean County College (штат Нью-Джерси, США); Ерфуртський 

університет / Universität Erfurt (Німеччина); Коїмбрський університет / University of 

Coimbra (Португалія); Латвійська академія спортивної освіти / Latvian Academy of 

Sport Education (Латвія); Інститут соціальної та політичної психології Національної 
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академії педагогічних наук України (м. Київ); Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ); Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького; Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників; Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Луганська область); Львівська середня 

загальноосвітня спеціальна школа-інтернат №100 для незрячих дітей 

Організації соціальної сфери – Європейська Федерація Адаптивної Фізичної 

Активності / EUFAPA; Федеральна Асоціація медіації в справах родини / Bundes-

Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (Німеччина); Польська державна агенція 

профілактики алкогольних проблем / PARPA (м. Варшава, Польща); Товариство 

Альцгеймера провінції Саскачеван / Alzheimer Society of Saskatchewan (Канада); 

Вюрцбурзький Центр професійного зростання для осіб з інвалідністю / 

Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH (Німеччина); Громадська організація 

«Дорогоцінні діти» / NGO “Precious Kids Australia” (Австралія); Фонд 

«ПРАЕСТЕРНО» / Fundacja “PRAESTERNO” (Польща); Департамент соціального 

захисту населення ЛОДА; Львівський обласний центр зайнятості; Львівське 

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів; Навчально-

реабілітаційний центр «Джерело», м. Львів; Львівський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»; Благодійний фонд «Простір без 

конфлікту»; Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ; Поліклінічне 

відділення № 1 (студентська поліклініка) 10-ї міської лікарні; ГО «Нове суспільство 

України»; ГО «Інститут медико-соціальних ініціатив «ЛІДЕР».  

У роботі Ювілейної конференції взяли участь 150 учасників із України, 

Канади, Польщі, Німеччини, до яких 26-27 жовтня 2019 р., на завершення 

Ювілейної конференції та в її продовження у форматі  Міжнародного 

стратегічного симпозіуму з охорони ментального здоров’я «Ментальне здоров’я і 

громада», приєдналися також представники Італії, Австрії та Нідерландів. На 

адресу конференції надійшли вітальні листи та звернення з України, Австралії та 

Канади.  

 

Мета Ювілейної конференції: об’єднати зусилля представників органів 

державної влади, місцевого самоврядування, освітян та фахівців-практиків 

соціальної сфери на шляху розвитку мережі партнерської взаємодії «Без обмежень» 

на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях задля 

позитивних соціальних змін. 

 

За результатами виголошених доповідей, проведених заходів професійного 

зростання та загальної дискусії учасники конференції пропонують:  
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а) дати високу оцінку результатам виконання канадсько-українського 

проекту «Реформування соціальних служб» у допроектний (1994-1999 рр.), 

проектний (1999-2003 рр.) і пост-проектний (2003-2019 рр.) періоди;  

б) врахувати висловлені пропозиції до змін у сфері освіти і науки; у соціальній 

сфері (з погляду забезпечення благополуччя людини); у сфері міжнародної 

співпраці; у сфері «українсько-українського діалогу» в межах країни, а саме: 

- Відмітити першорядну роль канадсько-українського проекту «Реформування 

соціальних служб», виконаного на базі Національного університету «Львівська 

політехніка»  за фінансової підтримки CIDA у 1999-2003 рр. та в період після 

завершення його фінансування (2003-2019 рр.) у формуванні вітчизняної освітньої 

моделі зокрема та системи професійної підготовки соціальних працівників загалом, 

сприянні сталому розвитку фаху та галузі знань «Соціальна робота» в Україні.  

- Відзначити фундаментальну роль Національної академії педагогічних наук 

(НАПН) України у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та 

формуванні науково-дослідницького потенціалу фаху та галузі знань «Соціальна 

робота» в Україні.  

- Звернутися до НАПН України з пропозицією сприяти залученню передового 

досвіду у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих до збагачення 

інтелектуального потенціалу вітчизняних фахівців соціальної сфери і з цією метою 

укласти Угоду про співпрацю між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України та Інститутом гуманітарних і соціальних наук Національного 

університету «Львівська політехніка.   

- Розширювати мережу міжнародної партнерської співпраці з закордонними 

університетами та соціальними організаціями, а також з  провідними закладами 

вищої освіти та соціальними організаціями України. 

- Орієнтувати організацію навчального процесу відповідно до засад студенто-

центрованого, компетентнісного, мультидисциплінарного підходів, із урахуванням 

прогресивних напрацювань міжнародного досвіду і кращих зразків освітньої 

практики зарубіжних партнерів у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери. 

- Сприяти заповненню фаховими соціальними працівниками ніші соціальних 

послуг, пов’язаних із реабілітацією, ресоціалізацією представників вразливих груп 

населення (учасників бойових дій та членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених 

осіб, узалежнених, осіб з розладами психічного здоров’я  тощо), їх інтеграцією у 

суспільство та соціальною інклюзією.  

- Підтримати ініціативу кафедри соціології та соціальної роботи з відкриття 

спеціалізації «Соціальна робота у сфері збереження метального здоров’я» як 

частини магістерської програми підготовки соціальних працівників і активізувати з 

цією метою процес підготовки та ліцензування відповідної освітньої програми.  



- Рекомендувати кафедрі соціології та соціальної роботи врахувати пропозицію 

учасників конференції готувати фахівців соціальної роботи до професійної 

діяльності у сфері охорони здоров’я на засадах міжгалузевої взаємодії у складі 

мультидисциплінарних команд фахівців для надання інтегрованих соціальних 

послуг у громадах.  

- У зазначеному контексті сприяти організації співпраці і стажування студентів 

кафедри соціології та соціальної роботи за визначеним профілем діяльності у 

закордонних соціальних агенціях, а також навчання за програмами академічної 

мобільності студентів у зарубіжних закладах вищої освіти. 

- Активізувати співпрацю кафедри соціології та соціальної роботи,  

Міжнародного центру професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ» Національного 

університету «Львівська політехніка» з недержавними організаціями для залучення 

студентів до планування, реалізації та оцінювання соціальних проектів. 

- Сприяти реалізації ідеї формування Здорового Університету, впровадження 

«здорової політики» в усі сфери функціонування Львівської політехніки та 

розширення сфери впливу зазначеної ідеології в громаді міста і в суспільстві. 

- Сприяти промоції здорового способу життя, формуванню та посиленню 

інтересу громадськості до здоров’я шляхом проведення досліджень та організації 

навчальних, просвітницьких заходів, комунікативних кампаній, конференцій тощо 

у сфері здоров’єзбереження на рівні Університету, громади міста і регіону, в країні.  

- Орієнтуватись на екосистемний підхід у врегулюванні соціальних проблем та 

пошуку шляхів їх вирішення з опорою на оцінювання потреб клієнтів соціальної 

роботи. 

- Бути активними учасниками процесів інтеграції теорії і практики у сфері 

інклюзивної освіти та імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі.  

- Оптимізувати діяльність консультаційно-координаційної служби «Клініка 

здоров’я громади Львівської політехніки» на засадах соціальної інклюзії та 

розширити сфери її впливу на громаду м. Львова.  

- Здійснити низку заходів для формування здорового, доступного, 

інклюзивного освітнього середовища в Університеті для усіх студентів. 

- Сприяти формуванню мережі співпраці між викладачами, студентами, 

адміністрацією з метою «почути голос кожного», а також залученню різних 

зацікавлених груп до реалізації інклюзивної освітньої політики в умовах 

Університету;  

- Активізувати залучення до адаптивної фізичної активності (АФА) студентів, 

викладачів і адміністрації Університету задля покращення і розвитку психічного 

здоров’я як ключової складової цілісного здоров’я і особистісного розвитку 

кожного учасника освітнього процесу;  



- Втілювати в щоденну практику діяльності академічної спільноти, Служби 

доступності Міжнародного центру професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ» 

зокрема, модель індивідуального супроводу осіб з особливими освітніми потребами 

та осіб у складних життєвих обставинах в умовах закладу вищої освіти на базі 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Впроваджувати і надалі активну позицію Університету стосовно 

професійного навчання військовослужбовців, учасників АТО (ООС) та членів їхніх 

сімей з урахуванням життєво важливих потреб окремої людини, включно з її 

освітніми потребами.   

- Визначити Національний університет «Львівська політехніка» як центр 

порозуміння, примирення всіх, координації взаємодії і розвитку дружніх стосунків 

між усіма ветеранськими організаціями та ветеранськими просторами області, як 

майданчик для обміну досвідом і наукового обґрунтування усіх інновацій у сфері 

професійної перепідготовки та соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей 

у м. Львові і Львівській області.   

- Вивчати світовий досвід у сфері ветеранської роботи з метою удосконалення 

цієї роботи в Україні на основі українських цінностей та особливостей культури, з 

урахуванням політичних процесів усередині країни.  

- Ініціювати розширення Норвезько-Українського університетського альянсу 

(NUUA) шляхом приєднання до нього Манітобського університету та інших 

класичних університетів Канади з метою налагодження всебічної співпраці, у 

вивченні досвіду адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей зокрема.  

- Вивчити можливість розроблення проектної пропозиції та впровадження 

канадсько-українського проекту «Професійна та соціально-психологічна адаптація 

ветеранів та членів їхніх сімей» на державному рівні.  

- Рекомендувати Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України активно залучати університети, 

які входять до Норвезько-Українського університетського альянсу (NUUA), до 

впровадження заходів соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників 

Революції Гідності. 

- Ініціювати перед Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб розроблення законопроекту про 

здобуття другої та третьої освіти ветеранами АТО (ООС). 



- Проводити активну політику стосовно активізації роботи Ветеранської 

служби у Львівській політехніці як з надання послуг ветеранам та членам їхніх 

сімей,  так і з залучення додаткової фінансової підтримки. 

- Акцентувати увагу на сприянні у працевлаштуванні ветеранів АТО (ООС) як 

заходу, який психологічно стабілізує людину, формуючи усвідомлення того, що у 

неї є майбутнє і це майбутнє є сталим. 

- У співпраці з мережею громадських організацій, які опікуються ветеранами, 

міською і регіональною владою впроваджувати заходи щодо створення мобільних 

бригад для надання допомоги ветеранам і членам їхніх сімей у малих містах і селах. 

- Підтримувати і розвивати публічний канал для інформування учасників АТО 

(ООС) Львівщини про новини у ветеранській сфері, актуальні державні та обласні 

програми підтримки, зміни у законодавстві, гранти та анонси заходів: 
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- Активізувати взаємодію з Департаментом соціального захисту ЛОДА та 

Львівським обласним центром зайнятості з питань професійної та соціально- 

психологічної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей. 

- Вивчити можливість створення умов для тимчасового проживання ветеранів 

АТО (ООС) та членів їхніх сімей у м. Львові під час їхнього навчання в 

Університеті. 

- Узагальнити досвід роботи організацій Львівщини щодо професійної, 

соціально-психологічної адаптації та фізичної реабілітації ветеранів АТО (ООС) з 

метою розповсюдження цього досвіду в інших регіонах України. 

- Сприяти розвитку культури толерантності та гуманізації свідомості 

громадськості, відкриттю «людського в людині». 

- Транслювати загальнолюдські цінності, які є фундаментом соціальної роботи, 

на локальному (у громаді Університету і м. Львова), регіональному, державному і 

міжнародному рівнях.   

- Досліджувати та застосовувати потенціал соціальної роботи у налагодженні 

внутрішнього діалогу всередині суспільства між різними сегментами, групами 

громадян із врахуванням культурних, ідеологічних, ментальних та інших 

відмінностей задля позитивних змін у країні.  

- Обговорити спільно з представниками мистецьких кіл і громадськості – 

членами руху Посланців толерантності ПРООН – шляхи співпраці із соціальною 

роботою у формуванні стратегії налагодження порозуміння і розвитку «українсько-

українського діалогу» в країні.  

- Обговорити спільно з фахівцями сфери громадського здоров’я шляхи 

співпраці із соціальною роботою у формуванні стратегії розвитку інтегрованих 

соціальних послуг у громаді, спираючись на діяльність консультаційно-
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координаційної  служби «Клініка здоров’я громади Львівської політехніки» та з 

подальшою перспективою поширення набутого досвіду на рівень громади 

м. Львова і області, регіону і держави.  

- Підготувати добірку пропозицій для органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних інституцій, закладів вищої освіти, громадських 

соціальних організацій з метою впровадження змін у діяльність структур, 

відповідальних за функціонування сфери освіти і науки, соціальної сфери (з 

погляду забезпечення благополуччя людини), міжнародної співпраці та для 

забезпечення «українсько-українського діалогу» в межах країни.  

- Дати високу оцінку стану розвитку Мережі партнерської взаємодії «Без 

обмежень» / “No Limits”, розглядаючи його як підставу для обґрунтування 

ініціативи створення Української асоціації шкіл соціальної роботи з подальшою 

перспективою повноважної та всеохопної участі України у Міжнародній та 

Європейській асоціаціях шкіл соціальної роботи, Міжнародній федерації 

соціальних працівників, інших міжнародних світових, європейських та 

національних організаціях і проектах.  

 

- Сприяти подальшому розвитку Дослідницької платформи та Мережі 

партнерської взаємодії «Без обмежень» / “No Limits” на локальному, 

регіональному, національному та міжнародному рівнях для об’єднання зусиль 

представників органів державної влади, місцевого самоврядування, освітян та 

фахівців-практиків соціальної сфери задля позитивних соціальних змін.  

 

 

Програмний та організаційний комітети Ювілейної конференції     

 

 

                                                

   

 


