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1. Юридичний статус 

 

1.1. Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»(далі – Центр 

«Інтеграція») є структурним підрозділом Інституту гуманітарних і соціальних 

наук (далі – ІГСН) Національного університету «Львівська політехніка» (далі – 

Університету). 

 

1.2. У своїй діяльності Центр «Інтеграція» керується чинним законодавством 

України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету та 

цим Положенням. 

 

1.3. Центр «Інтеграція» створюється, реорганізовується та припиняє свою діяльність 

наказом ректора Університету. 

 

1.4. Центр «Інтеграція» створюється на площах та навчально-методичній і науковій 

базі ІГСН. 

 

1.5. Юридична адреса Центру «Інтеграція»: Україна 79013, м. Львів, вул. Коновальця 

4, Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» Інституту 

гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка» 
 
 
 

2. Загальні положення 

 

2.1. Центр «Інтеграція» здійснює діяльність у сфері міжнародної співпраці 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки Університету. 

 

2.2. Місія (призначення) Центру «Інтеграція»: сприяти інтеграції теорії, практики і 

політики у соціально-гуманітарній сфері на засадах загальноцивілізаційних 

цінностей, розвитку гуманітарної складової у ставленні до людей з особливими 

потребами зокрема, інтегруючи в реалії суспільних відносин фундаментальні 

принципи соціальної інклюзії (залучення, включення), у тому числі інклюзивної 

освіти, на шляху розвитку соціальних стандартів, демократії та становлення 

громадянського суспільства в Україні, входження України у світовий освітній 

простір. 

 

2.3. Методологічні засади діяльності Центру «Інтеграція» визначає концепція 

соціальної інклюзії, що ґрунтується на дотриманні основних прав і свобод 

людини та утвердженні соціальної рівності. За основу для реалізації цього 

підходу взято модель соціальної інклюзії, розроблену та впроваджену у галузі 

соціальної роботи на засадах інтеграції теорії, практики і політики у рамках 

виконання міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування 

соціальних служб»(1999-2003 рр.)за спонсорської підтримки Канадської Агенції 

з Міжнародного Розвитку (CIDA)на базі Національного університету «Львівська 
 



політехніка» та у співпраці з державними і громадськими організаціями м. 

Львова і області – базами практики студентів. 

 

2.4. Центр «Інтеграція» ставить за мету формування інклюзивної свідомості, зокрема 

розуміння проблемності існування людей з особливими потребами в освітньому 

середовищі. 

 

Основними завданнями Центру «Інтеграція» на шляху досягнення зазначеної 

мети є: 

 

• популяризувати принципи соціальної інклюзії, зокрема інклюзивної освіти для 

людей з особливими потребами серед працівників та студентів Університету; 

здійснювати супровід студентів з інвалідністю в процесі навчання для 

забезпечення рівних можливостей здобуття університетської освіти на базі 

Національного університету «Львівська політехніка»;



• сприяти використанню потенціалу державних та громадських організацій як баз 

практики студентів для забезпечення дотримання принципів соціальної інклюзії, 

участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів 

людей з особливими потребами та їхніх сімей.

 

У процесі виконання вищезазначених завдань Центр «Інтеграція» налагоджує та 

підтримує тісні партнерські зв’язки з державними та громадськими 

організаціями, об’єднаннями, фондами та представництвами, зокрема 

міжнародними, які вивчають, застосовують та поширюють кращий закордонний 

досвід професійно-практичної діяльності у сфері соціальної інклюзії. 
 
 

2.5. Центр «Інтеграція» підтримує та розвиває тісні міжнародні партнерські зв’язки з 

різноманітними державними і приватними академічними та професійними 

інституціями соціально-гуманітарної сфери. 
 
 
 

2.6. У своїй діяльності Центр «Інтеграція» використовує прийняті в міжнародній 

практиці форми, методи та засоби співпраці, зокрема: 

 

• обмін досвідом освітньо-професійної та практичної діяльності на міжнародному, 

загальнонаціональному, регіональному та локальному рівнях;



• участь у розробленні та реалізації спільних міжнародних освітньо-професійних 

ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм;



• сприяння обміну викладачами, студентами та аспірантами;



• організація участі у міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, 

симпозіумах, семінарах, тренінгах;



• забезпечення доступу викладачів, студентів та аспірантів до наукової 

джерельної бази закордонних вищих закладів освіти та інших культурно-

просвітницьких установ, як-от: ресурсних центрів, архівів, бібліотек;



• сприяння спільному виданню науково-методичних збірників, наукових праць.



2.7. Центр «Інтеграція» може брати участь у здійсненні загальноуніверситетських 

програм. 
 
 
 

3. Основні напрями діяльності Центру «Інтеграція» 

 

• Пошук, виявлення та використання ресурсів міжнародного, а також вітчизняного 

освітньо-професійного середовища з питань залучення підходів соціальної 

інклюзії для ефективного задоволення існуючих гуманітарних, суспільних та 

освітньо-професійних потреб підготовки фахівців у галузі соціальної роботи;


• Оцінювання освітньо-професійних, гуманітарних та суспільних потреб людей з 

особливими потребами базуючись на моделях, розроблених у результаті 

виконання міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування 

соціальних служб» (1999-2003 рр.); Задоволення потреб людей з інвалідністю, 

зокрема забезпечення супроводу їхньої навчальної діяльності упродовж усього 

періоду навчання в Університеті;


• Планування та виконання освітньо-професійних ініціатив та соціально-

гуманітарних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням проблем людей з 

особливими потребами, які навчаються у вищому навчальному закладі;


• Надання консультаційних послуг із створення безпечного освітнього середовища 

для людей з особливими потребами;


• Поширення виявленого передового світового досвіду у створенні безпечного 

освітнього середовища для інтерпретації, адаптації та творчого застосування 

цього досвіду в Україні, зокрема, шляхом розроблення пропагандистських 

матеріалів та їх поширення через тренінгову, консультативну діяльність, 

розміщення матеріалів на веб-сайті Центру «Інтеграція»;


• Підтримка освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і 

програм, скерованих на врегулювання проблем людей з особливими потребами та 

їх інформаційний супровід;


• Формування мережі баз практики студентів ІГСН, сприяння закріпленню 

професійних вмінь і навичок та здобуття фахового досвіду з питань соціальної 

інклюзії;


• Надання посередницьких послуг для врегулювання проблем людей з особливими 

потребами;


• Налагодження співпраці з громадсько-політичними організаціями, державними та 

муніципальними установами та органами, вищими навчальними закладами с 

питань соціальної інклюзії;


• Налагодження співпраці із ЗМІ з метою сприяння поширенню досвіду соціальної 

інклюзії.



4. Кадрове забезпечення, склад та управління Центру «Інтеграція» 
 
 
 

4.1. Центр «Інтеграція» очолює директор, який має досвід проектної та професійно-

практичної діяльності у соціально-гуманітарній сфері, науковий ступінь доктора або 

кандидата наук та вчене звання професора або доцента. 

 

4.2. До складу Центру «Інтеграція» входить підрозділ Служба доступності до 

можливостей навчання «Без обмежень» (англ. “No Limits” Accessibility Services), 

створена відповідно до Наказу № 43-12 від 14 березня 2017 року «Про створення 

Служби доступності до можливостей навчання «Без обмежень». 

 

4.3. Директор Центру «Інтеграція» призначається наказом ректора за поданням 

директора ІГСН. 

 

Директор: 
 

• організовує та координує роботу, спрямовану на реалізацію поточних завдань 

Центру «Інтеграція»;
• контролює виконання робіт;
• організовує співпрацю Центру «Інтеграція» з іншими підрозділами університету.



4.2. Посадові обов’язки працівників Центру «Інтеграція» визначаються посадовими 

інструкціями (відповідно до чинного законодавства). 

 

4.3. Директор Центру «Інтеграція» представляє директорові ІГСН звіт про діяльність 

центру за підсумками року, а також поточні інформаційні звіти у разі необхідності. 

 

4.5. У Центрі «Інтеграція» можуть працювати за сумісництвом працівники, які мають 

відповідну фахову підготовку і професійно-практичний досвід роботи у 

соціально-гуманітарній сфері. 
 
 
 

 

5. Фінансування діяльності та матеріально-технічне забезпечення  

Центру «Інтеграція» 

 

5.1. Центр «Інтеграція» використовує приміщення, майно і фонди Університету.  
5.2. Фінансування Центру «Інтеграція» може здійснюватися з загального фонду 

державного бюджету, а також коштів, отриманих від реалізації різноманітних 

проектів і грантів та інших робіт, виконаних центром на договірній основі.  
5.3. Центр «Інтеграція» створює необхідну для виконання поставлених завдань 

матеріально-технічну базу та забезпечує її модернізацію і оновлення відповідно 

до потреб забезпечення діяльності за рахунок власних коштів.  
5.4. Бухгалтерські операції та бухгалтерський облік здійснюються через бухгалтерію 

Університету. 



 
5.5. Повноваження Центру «Інтеграція» у сфері фінансової діяльності, використання 

приміщень, засобів, майна та фондів Університету визначаються ректором 

Університету. 

 

 

 

 

6. Реорганізація та припинення діяльності Центру «Інтеграція» 

 

6.1. Питання щодо реорганізації або припинення діяльності Центру «Інтеграція» 

порушуються за обґрунтованим поданням директора ІГСН на ім’я ректора 

Університету, затвердженим першим проректором Університету.  
6.2. Рішення про реорганізацію або припинення діяльності Центру «Інтеграція» 

приймає Вчена рада ІГСН.  
6.3. Рішення стосовно реорганізації або припинення діяльності Центру «Інтеграція» 

затверджується наказом ректора Університету.  
6.4. При реорганізації або припиненні діяльності Центру «Інтеграція» працівникам, 

які звільняються, гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з 

трудовим законодавством України. 
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