
Діяльність супроводу спрямована на забезпечення двох відповідних 

процесів: 
1. Індивідуальний супровід людей з особливими потребами в освітніх 

закладах 
2. Системний супровід, спрямований на профілактику або корекцію 

проблеми, характерної не для однієї людини, а для системи загалом. 
Індивідуальний супровід в освітньому закладі передбачає створення 

умов для виявлення потенційної та реальної «групи ризику», а також 

гарантовану допомогу тим, хто її потребує. 
Системний супровід і соціально-педагогічне супроводжувальне 

проектування здійснюються за кількома напрямами: 
— участь у розробленні та реалізації програм розвитку освітніх систем зі 

створенням більш сприятливих умов для розвитку особистості; 
— проектування нових типів освітніх закладів (притулки, соціальні 

готелі, школа індивідуального навчання тощо), якщо такі потрібні; 
— створення профілактично-корекційних програм, спрямованих на 

подолання проблем, що характерні для багатьох людей з особливими 

потребами. 
Індивідуальний супровід людини з особливими потребами в освітньому 

середовищі спрямований на всебічний розвиток її задатків і здібностей. 

Ефективність навчального процесу залежить від рівня знань викладачем 

своїх вихованців, уміння здійснювати диференційований підхід до них. 
Це завдання дає змогу здійснити повну діагностику, яка уможливлює 

отримання даних про характер і динаміку розвитку, про особистість людини 

з її вадами, про стан її здоров’я та соціальне благополуччя. 

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено найбільш сприятливі умови для 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення, надається соціальний захист студентам з 

особливими потребами, враховано і витримано умови для проживання у 

студентських гуртожитках, а саме: 

1. Всі навчальні корпуси обладнано засобами безбар’єрного 

доступу: встановлено пандуси, налагоджена безперебійна робота ліфтів, 

розміщені інформаційні вказівники. 

2. В кожному навчальному корпусі на вахті можна дізнатися про  

контактний телефон чергової особи для супроводу осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення в університет 

3. Майже всі студенти з обмеженими фізичними можливостями 

мешкають у гуртожитку №5 «П`ятірочка», який розташований на відстані 20-

25 метрів від навчальних корпусів  університету. 

4. Чергова особа визначає мету перебування в університеті осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення. 



5. Чергова особа для супроводу допомагає особі з обмеженими 

фізичними можливостями вирішити питання, з якими особа звернулись до 

університету. 

6. По завершенню відвідування чергова особа університету 

допомагає особам з обмеженими фізичними можливостями та 

маломобільним групам населення дістатись виходу з навчальних корпусів та 

впевнитись, що відвідувачам надано транспортні засоби. 

 

Ознайомитися детальніше можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=LySy5ayV0ms 

 

Інформацію щодо організації інклюзивного навчання, забезпечення 

умов навчання та можливостей для студентів з особовими потребами можна 

переглянути за посиланням: 

https://www.hneu.edu.ua/inklyuziya/ 

 

Відповідальні за супровід осіб з особливими освітніми потребами: 

1. Кривошея Надія Іванівна, фахівець відділу молодіжної політики 

та соціального розвитку; 

2. Кутвицька Тетяна Олександрівна, практичний психолог 

університету; 

3. Лапко Ніна Іванівна, каштелян гуртожитку № 5 «П’ятірочка». 

 

Контактні телефони: 

1. + 38(057) 702-11-90 (внутр. 4-58) – відділ молодіжної політики та 

соціального розвитку 

2. + 38(057) 702-11-90 (внутр. 3-78) – соціально-психологічна 

служба 

3. + 38(057) 702-11-94 – гуртожиток №5 «П’ятірочка». 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LySy5ayV0ms
https://www.hneu.edu.ua/inklyuziya/

