
На допомогу школам 

з профорієнтаційної роботи з дітьми  з особливими потребами 

            

Професійна діяльність людини відіграє важливу роль в її житті, особливо коли 

професія обрана за покликом серця. Знайти роботу, реалізувати себе в професійній 

діяльності в сучасних соціально-економічних умовах надзвичайно складно всім: і молодим, і 

людям  середнього віку, і здоровим.  

Багато життєвих проблем виникає у людей з обмеженими фізичними можливостями, 

вони пов'язані з відсутністю у них робочої спеціальності. 

У соціальній сфері України створено спеціалізовані заклади, в яких можуть навчатися 

громадяни з обмеженими можливостями. Центри професійної реабілітації інвалідів 

працюють у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, 

Одеській, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій областях.  

У селі Лютіж Вишгородського району Київської області працює Всеукраїнський 

центр професійної реабілітації інвалідів. Центр надає можливість пройти безоплатно, за 

державні кошти, професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію у суспільство людей 

з обмеженими фізичними можливостями. 

 Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного 

спостереження, проживання та харчування інвалідів у Центрі здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

Центр розміщений в лісовій зоні за 25 км від Києва. 

      Осіб, які пересуваються на візку або на милицях, Центр забезпечує транспортом для 

проїзду з вокзалу м. Києва до Центру та в зворотному напрямку. 

Центр знаходиться за адресою: 

07352, урочище «Туровча лісова-2», с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл. За 

більш детальною інформацією необхідно звертатись за: тел/факс: (04596) 4-00-10, 4-00-

11 

Е-mаі1: VCPRI@ukr.netта Prof_vcpri@ukr.net. 

 

ПРАВИЛА 

прийому вступників до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів 

1.1 Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» за напрямами підготовки відповідно до ліцензії в межах 

ліцензованого обсягу. Наказом директора Центру щорічно затверджується план та графік 

набору інвалідів на професійну реабілітацію до Центру. 

  

1.2. До Центру приймаються громадяни України із числа дітей- інвалідів віком від 16 

років та інвалідів І-ІІІ груп, які не досягли пенсійного віку, виявили бажання здобути 

професійно-технічну освіту та: 

- постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах 

соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК (ЛКК) потребують 

професійної реабілітації; 

- не мають протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими 

здійснюється професійна реабілітація у Центрі; 
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- мають освітній рівень, достатній для оволодіння відповідними робітничими 

професіями. 

1.3. До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких 

унеможливлюють їх навчання  та за медичними протипоказаннями: 

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; 

- венеричні захворювання; 

- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі; 

- часті судомні напади та їх еквіваленти; 

- низький реабілітаційний потенціал. 

  

1.4. До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже мають професії 

(спеціальності), отримані у центрах професійної реабілітації інвалідів державної або 

комунальної форми власності  і не працевлаштувалися за набутою професією 

(спеціальністю), окрім випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв’язку з 

погіршенням стану здоров’я не можуть працювати за раніше набутою професією 

(спеціальністю) і потребують перенавчання (перекваліфікації). 

      

 1.5. Вступники особисто подають до місцевих органів праці та соціального захисту 

       населення такі документи: 

    - заяву про вступ до Центру із зазначенням обраної професії, місця проживання та   

      необхідності працевлаштування після закінчення професійної реабілітації; 

      - документ про освіту (копія); 

      - медичну довідку (лікарський професійно-консультативний висновок) за формою    

       №086/о; 

      - довідку МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності (копія); 

      - виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого     

       захворювання за останні 2 роки; 

      - копію паспорта (сторінки із зазначенням П.І.Б., яким органом і коли виданий, місце   

        проживання); 

      - документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 

податків (копія); 

      - дві фотокартки розміром 3x4; 

      - індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (ЛКК) (копія); 

      - рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за місцем   

        проживання інваліда за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі   

        щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці; 

      - гарантійний лист про працевлаштування (при наявності) від підприємств, організацій,   

        установ, що дає право на переважне зарахування до Центру; 

     - заяву про згоду на збір, обробку та збереження персональних даних. 

1.6. Місцеві органи праці та соціального захисту населення протягом трьох днів після 

надходження пакету документів приймають рішення про направлення інваліда до Центру, 

повідомляють про прийняте рішення заявника та роблять з наданих документів копії, які 

засвідчуються посадовою особою такого органу. Повідомлення про направлення вступника 

разом з копіями його документів надсилають до Центру. 

1.7. Прийом документів вступників в Центрі проводиться протягом календарного 

року. Приймальна комісія реєструє їх у відповідному журналі, протягом трьох робочих днів 



розглядає документи інвалідів, приймає рішення щодо допуску вступника до участі у 

професійному відборі в умовах Центру та повідомляє про це вступника та орган, що його 

направив, у письмовій формі. Не пізніше як за 15 днів до початку професійного відбору 

Приймальна комісія надсилає вступнику та органу, що його направив, виклик із зазначенням 

дати прибуття до Центру. 

1.8. Вступники, які за викликом прибули до Центру, пред’являють Приймальній комісії 

оригінали документів:  

про освіту, паспорт, довідку МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності, а також 

подають видані за місцем проживання довідки: 

- про епідеміологічне оточення; 

- про санацію ротової порожнини; 

- від дерматовенеролога; 

- від гінеколога (для жінок). 

Вступники, які при прибутті не подали зазначені довідки, до Центру не приймаються, 

  

1.9. Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення 

навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень«кваліфікований робітник» з набутої 

професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка. 

  

1.10. Після закінчення інвалідом курсу професійної реабілітації Центр надає інформацію про 

надані інваліду реабілітаційні послуги та результати його реабілітації до місцевого органу 

праці, а також до територіального органу Державної служби зайнятості за місцем 

проживання інваліда. 

  

У Центрі можна набути наступні робітничі професії: 

- «Швачка» 3 розряду - курс навчання 6 місяців. 

 Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 

- «Вишивальниця» 3 розряду - курс навчання 10 місяців. 

 Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.  

- «Оператор комп’ютерного набору» II категорії - курс навчання 6 місяців . Кваліфікаційні 

вимоги: повна загальна середня освіта. 

- «Слюсар з ремонту автомобілів» 3 розряду - курс навчання 10 місяців . Кваліфікаційні 

вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 

- «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»- курс навчання 10 місяців Кваліфікаційні 

вимоги: повна загальна середня освіта. 

- «Секретар керівника»- курс навчання 10 місяців. 

 Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта 

 - «Перукар (перукар-модельєр)»- курс навчання 6 місяців. 

  Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 

- «Взуттьовик з ремонту взуття» 3 розряду - курс навчання 5 місяців. 

Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 

- «Бджоляр» 3 розряду - курс навчання 6 місяців. 

 Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 

- «Манікюрник» 2 розряду - курс навчання 3,8 місяців. 

 Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта. 



Навчання в Центрі здійснюється за академічними годинами по 45 хвилин, при 30 годинному 

тижневому навантаженні. 

 Професійна реабілітація передбачає комплексне поєднання професійного навчання із 

заходами: 

Соціально-психологічної реабілітації: 

• індивідуальні консультації; 

• соціально-психологічні тренінги; 

• психологічна релаксація; 

• культурно-розважальні заходи. 

Медико-фізичної реабілітації: 

• фізіотерапія (лазеро, електро, світлолікування, ультразвукова, магнітотерапія); 

• бальнеотерапія (перлинні ванни, вихрові, лікувальні ванни); 

• гідрокінезотерапія; 

• ароматерапія; 

• ручний та апаратний масаж; 

• лікувальна фізична культура. 

            Центр забезпечує слухачів комфортними умовами проживання в 1-2 місних кімнатах 

та 3 – х разовим харчуванням. 

            Всі об’єкти в Центрі обладнані з урахуванням умов безбар’єрності та вседоступності. 

         

Графік 

набору слухачів на професійну реабілітацію до Всеукраїнського центру професійної 

реабілітації інвалідів у 2015 році 

  

№ 

п/п 

Найменування 

робітничих  професій 

Обсяг 

набору 

слухачів 

(осіб) 

Початок 

професій-ної 

реабіліта-ції 

Тер- 

мін 

навчання 

(міся-

ців) 

Закінчення 

професій-ної 

реабіліта-ції 

  

1. 

Оператор комп’ютерного 

набору 

  

50 16.03.2015 6 26.11.2015 

50 30.11.2015 6 14.06.2016 

2. Секретар керівника 10 26.08.2015 10 10.07.2016 

3.  Вишивальниця 10 26.08.2015 10 10.07.2016 

4. Швачка 

10 16.03.2015 6 18.11.2015 

10 30.11.2015 6 14.06.2016 

5. Бджоляр 10 15.12.2015 6 17.06.2016 

6. 
Перукар 

(перукар-модельєр) 

10 16.03.2015 6 18.11.2015 

10 30.11.2015 6 14.06.2016 

7. Слюсар з ремонту 12 26.08.2015 10 10.07.2016 



автомобілів 

8. 
Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 
10 26.08.2015 10 10.07.2016 

9. Взуттьовик з ремонту взуття 

14 02.02.2015 5 10.07.2015 

14 26.08.2015 5 28.01.2016 

10. Манікюрник 10 26.08.2015 3,8 18.12.2015 

  

Про інші заклади 

  

Комунальна установа "Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів 
(Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 87) пропонує навчання за професіями: оператор 
комп'ютерного набору (адміністратор) – 5,5 місяця, секретар керівника – 5,5 місяця, 
телерадіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури – 5,5 місяця, кравця – 
5,5 місяця, квітникаря – 5,5 місяця, перукаря – 4 місяці, обліковця – 5,5 місяця. 

Також отримати професію можна у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів 
у с. Лютіж Вишгородського району Київської області. Центр приймає на навчання повнолітніх 
інвалідів. Термін навчання залежить від обраного фаху. Серед спеціальностей: оператор 
комп'ютерного набору (ІІ категорія), навчання – 5 місяців, секретар керівника – 5 місяців, 
соціальний працівник – 10 місяців, вишивальниця (І-3 розряд) – 10 місяців, швачка –10 місяців, 
бджоляр (3 розряд) – 10 місяців, перукар – 5 місяців, слюсар по ремонту автомобілів (1,2 розряд) 
– 5 місяців, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 5 місяців, взуттьовик з ремонту взуття 
(2 розряд) – 3,5 місяця. 

Запрошує на навчання Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів 
"Поділля" (м. Вінниця, вул. Пирогова 135-а). Він навчає професіям: оператор комп'ютерного 
набору, термін навчання 3 місяці, кравця - 8,5 місяця, взуттьовика по ремонту взуття – 8 місяців, 
швачки – 4 місяці, конторського службовця – 3,5 місяців, перукаря (перукаря – модельєра) – 5 
місяців, манікюрниці – 3 місяці, продавця продовольчих товарів – 3 місяці, лицювальника – 
плиточника – 4 місяці, муляра – штукатура – 6 місяців, касира (в банку) – 8 місяців, оператора 
котельні – 3 місяці, бармена (буфетника) – 5,5 місяця, кондитера – 6 місяців, флориста – 
озеленювача – 5 місяців. 

Інвалідам, які здобули в Центрах професію, видається свідоцтво про присвоєння робітничої 
кваліфікації. 

Крім навчання в Центрах здійснюється: 

• соціально – психологічна реабілітація; 
• медичне спостереження; 
• культурно – організаційна робота; 
• сприяння працевлаштуванню. 

Слухачі, які навчаються в Центрах, забезпечуються безкоштовним харчуванням та проживанням, 
а також інструментами та матеріалами, необхідними для повноцінного навчального процесу. 

Для направлення на професійну реабілітацію необхідні такі документи: 

1. Заява на проходження профреабілітації (із зазначенням повної адреси та контактного 
телефону); 

2. Документ про освіту (копія чи оригінал); 

3. Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності; 

4. Медична довідка ф.086 У 

• терапевт 
• дерматовенеролог 



• невропатолог 
• психіатр (із зазначенням коду захв.) 
• хірург 
• нарколог 
• онколог 
• гінеколог (для жінок) 
• отоларинголог 
• флюорографія 
• офтальмолог 
• перелік супутніх захворювань 
• про санацію ротової порожнини (по можливості) 
• проктолог (для осіб старше 30 років, по можливості) 

з обов'язковим висновком медичної комісії про професійну придатність у такій редакції: 

"Навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може". 

5. Індивідуальна програма реабілітації інваліда, видана МСЕК (із зазначенням діагнозу) та 
дані про допоміжні засоби пересування інваліда та висновок щодо навчання за робітничою 
професією в такій редакції: "Навчатися за обраною робітничою професією (вказати 
професію) може". 

6. Копія паспорта (сторінки із зазначенням П.І.Б, яким органом і коли виданий, місце 
проживання). 

7. Копія довідки податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду. 

8. Виписка із амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання. 

9. Дві фотокартки розміром 4х6 см. 

10. Направлення на навчання (видане Головним управленням праці та соціального захисту 
населення або Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України). 

11. Довідка про епідеміологічне оточення (за 3 дня до прибуття до Центру). 

12. Довідка від лікаря відповідного профілю захворювання, про стан здоров'я інваліда та 
можливість навчання за обраною спеціальністю з рекомендаціями щодо ЛФК, масажу, 
фізпроцедур і медикаментозного профілактичного лікування, за 14 днів до прибуття до Центру. 

13. Карта профконсульстацій з Центру зайнятості. 

Міністерством соціальної політики України на офіційному веб – сайті розміщено "Довідник центрів 
соціальної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення". З ним є 
можливість ознайомитись, надіславши запит на електронні адреси (e-mail: oksana@mlsp.gov.ua, 
snegana@mlsp.gov.ua). 

З питань направлення до Центрів професійної реабілітації інвалідів необхідно звертатися до 
органів соціального захисту населення за місцем проживання.  

У м.Сквира Київської області: 5-11-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


