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ГАЙДУК
НІНА МИХАЙЛІВНА
Присуджено Державну премію України

в галузі освіти 2019 року 
у номінації «Професійно-технічна освіта»

за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище 
та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами». 

Указ Президента України 
від 2 жовтня 2020 року № 418

Радник Міжнародного центру професійного партнерства 
«Інтеграція» та освітньої програми «Соціальна робота» ка-
федри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних 
і соціальних наук Національного університету «Львівська по-
літехніка». Директор МЦПП «Інтеграція» (2015-2020 рр.). 
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Нагороджена медаллю «Ушинський К.Д.» Національ-
ної академії педагогічних наук України (2019 р.), подякою 
(2014 р.) і грамотою (2017 р.) Міністерства освіти і науки 
України, відзнаками НУ «Львівська політехніка», VII Між-
народної виставки «Сучасні заклади освіти» (2016 р.) та ін. 

Ніна Гайдук народилася 7 серпня 1951 року в м. Львові, де 
в 1968 р. закінчила середню школу № 77. У 1973 р. закінчила 
факультет іноземних мов Львівського державного університе-
ту імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію філолога, ви-
кладача англійської мови. В 2001 р. здобула ступінь магістра 
соціальної роботи в Манітобському університеті (м. Вінніпег, 
Канада). У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в Ін-
ституті педагогіки і психології професійної освіти АПН Украї-
ни на тему «Професійна підготовка соціальних працівників до 
здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади)». 

Трудову діяльність Ніна Гайдук розпочала в СЗШ № 49 
м. Львова, де викладала англійську мову (1973-1975 рр.). 
Упродовж 1975-1999 рр. працювала на кафедрі іноземних 
мов, у тому числі завідувачем секції англійської мови ІГСН 
державного університету «Львівська політехніка» з 1992 р. 

Була одним із ініціаторів, а в 1994-1998 рр. — активним 
учасником успішно виконаного на базі кафедри іноземних мов 
Львівської політехніки міжнародного проєкту «Удосконалення 
і модернізація викладання англійської і німецької мов в універ-
ситетах України», фінансованого Європейським Союзом. У 
цьому проєкті Ніна Михайлівна відповідала за освітню про-
граму з англійської мови, включно з укладанням, редагуванням 
і публікацією всіх розроблених навчальних посібників та інших 
навчально-методичних матеріалів. Здобула грант Ради між-
народних наукових досліджень та обмінів для проходження 
в 1995 р. програми підвищення кваліфікації викладачів англій-
ської мови університетів країн пострадянського простору на 
базі Університету Олд Домініон (США), де одноосібно пред-
ставляла Україну, а також грант Фундації з питань залежнос-

тей Манітоби (Канада) для вивчення у 1996 р. курсу «Профе-
сійне втручання в ситуаціях залежності від хімічних речовин». 

Педагогічну роботу поєднувала з активною волонтерською 
діяльністю, насамперед перекладацькою, в низці соціальних 
міні-проєктів, ініційованих українською громадою Канади для 
започаткування в Україні фаху «Соціальна робота». У 1995-
1999 рр. Н.М. Гайдук узяла участь в оцінюванні потреб роз-
витку сфери соціальних послуг у м. Львові та Львівській обл., 
створенні у Львівській політехніці першої в країні студентської 
соціальної служби та організації міжнародної науково-практич-
ної конференції парапрофесіоналів із соціальної роботи. 

Ніна Гайдук ініціювала реалізацію на базі Львівської по-
літехніки фінансованого Канадською агенцією з міжнародного 
розвитку канадсько-українського проєкту «Реформування со- 
ціальних служб» (1999-2003 рр.), за яким успішно виконала 
магістерську програму з соціальної роботи в Манітобському 
університеті (1999-2001 рр.). Як ініціатор і активний вико-
навець даного проєкту, вона стояла біля витоків зародження 
фаху «Соціальна робота» в Україні, започаткування у 1999 р. 
освітньої програми з соціальної роботи і створення в 2001 р. ка-
федри соціології та соціальної роботи у Львівській політехніці. 

У 2005-2009 рр. Н.М. Гайдук була заступником дирек-
тора ІГСН НУ «Львівська політехніка». У 2011 р. увійшла до 

складу Науково-методичної комісії з соціального забезпечен-
ня — підкомісії з соціальної роботи Науково-методичної ради 
з питань освіти МОН України, де взяла участь у розробленні 
національних освітніх стандартів напряму «Соціальна робо-
та». У складі міжнародної групи з числа представників Між-
народної федерації «L’Arche-Ковчег», Львівської політехніки 
та Українського католицького університету була активним 
учасником розроблення та впровадження сертифікованої на-
вчальної програми «Медико-психологічний та соціальний су-
провід осіб з особливими потребами» (2008-2011 рр.). 

Як незмінний керівник освітньої програми, Ніна Гайдук 
очолила науковий напрям соціальної роботи, що сформувався 
у Львівській політехніці. У 2010-2019 рр. мала статус науко-
вого партнера-дослідника Манітобського університету.

Професійна діяльність Н.М. Гайдук супроводжується ак- 
тивним науковим пошуком включно з керівництвом дисерта-
ційними дослідженнями з метою виявлення інноваційних сві-
тових стратегій, технологій і досвіду соціальної роботи та про- 
фесійної освіти в цій галузі. Є автором і співавтором понад 
160 наукових праць, опублікованих, зокрема, у фахових видан- 
нях Канади, Великої Британії, Польщі, Болгарії та інших країн. 

За період її завідування секцією соціальної роботи на ка-
федрі соціології та соціальної роботи Львівської політехніки 
вибудовано освітню вертикаль «бакалавр — магістр —доктор 
філософії» в галузі соціальної роботи. Створено систему про-
фесійної підготовки соціальних працівників «університет — 
громада». Для об’єднання зусиль представників академічної 
спільноти та фахівців-практиків сформовано мережу партнер-
ської взаємодії на локальному, національному та міжнародно-
му рівнях. У поєднанні з результатами наукового пошуку це 
значною мірою вплинуло на формування політики університету 
в сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.

З метою створення механізму імплементації інклюзивної 
освітньої політики у Львівській політехніці в 2015 р. було за-
сновано Міжнародний центр професійного партнерства «Ін-
теграція», що його очолила Н.М. Гайдук. 

Одним із основних ресурсів діяльності центру є мережа 
партнерської взаємодії «Без обмежень», провідні позиції в якій 
належать державним і громадським соціальним організаціям 
м. Львова та області, Манітобському університету (Канада), 
Міжнародному фонду соціальної адаптації, Університету Норд 

(Норвегія), Вюрцбурзькому університету імені Юліуса Мак-
симіліана (Німеччина), Оушн Коледжу (США), Академії спе- 
ціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської (Польща) та ін. 

У структурі МЦПП «Інтеграція» діє Служба доступнос-
ті до можливостей навчання «Без обмежень», що ставить за 
мету забезпечення супроводу навчального процесу студентів 
з інвалідністю. Створено систему інклюзивних освітніх послуг 
Львівської політехніки, розроблена та реалізується покроко-
ва «Дорожня освітня карта». У співпраці з Вюрцбурзьким 
університетом реалізуються партнерські починання щодо ін-
клюзії людей з інвалідністю, започатковані у 2015 р. в межах 
загальної ініціативи Федерального міністерства закордонних 
справ Німеччини «Східне партнерство». 

Задля реагування на нагальні потреби громадян, зумов-
лені агресією Росії на сході України, створено Ветеранську 
службу для учасників бойових дій, їхніх сімей та внутрішньо 
переміщених осіб. Розвиток цієї служби підкріплює наукове 
дослідження на тему «Формування інклюзивного освітнього 
середовища для ветеранів війни у закладі вищої освіти», що 
виконується під науковим керівництвом доцента Ніни Гай-
дук та доктора Морін Флагерті (Манітобський університет). 
Сформовано також службу «Клініка здоров’я громади Львів-
ської політехніки», діяльність якої виходить за межі суто ака-
демічної спільноти та поширюється на громаду м. Львова. 

Діяльність служб центру «Інтеграція» є проявом імплемен-
тації інклюзивної освітньої політики у Львівській політехніці. 

Н.М. Гайдук є співредактором і співавтором науково-мето-
дичних матеріалів для участі у VII Міжнародній виставці «Су-
часні заклади освіти» (2016 р.). Подана на конкурс публікація 
«Психосоціальна підтримка дітей і молоді у складних життєвих 
обставинах у системі професійної підготовки соціальних праців-
ників «університет — громада». Досвід Національного універ-
ситету «Львівська політехніка» здобула Гран-прі «Лідер вищої 
освіти України», сертифікат якості наукових публікацій МОН 
і НАПН України, Асоціації користувачів Української науко-
во-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН», а Львівську 
політехніку нагороджено дипломом і золотою медаллю.

Протягом багатьох років Ніна Гайдук успішно коорди-
нує процес формування інклюзивного освітнього середовища 
у Львівській політехніці та бере активну участь у громадсь- 
кому житті міста.

З групою українських та німецьких викладачів і студентів під час перебування української делегації 
у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина) для ознайомлення з досвідом формування інклюзивного освітнього середовища (2017 р.)

З проф. Бредом МакКензі (Манітобський університет, Канада), 
директором канадсько-українського проєкту «Реформування 

соціальних служб», і студентами магістерської програми 
спеціальності «Соціальна робота» Львівської політехніки


