
УМОВИ ДОСТУПУ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Нормативно-правовою основою для забезпечення прав і законних 

інтересів осіб з особливими потребами, співробітників та студентів 

Університету, є Конституція України, Указ Президента України від 13 грудня 

2016 року № 553 «Про заходи спрямовані на забезпечення додержання прав 

осіб з інвалідністю», закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635 «Порядок організації 

інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» та інші. 

В університеті розроблено та затверджено «Положення про організацію 

інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу осіб з особливими освітніми потребами». 

Для координації дій з забезпечення умов доступу до навчання студентів  

з особливими освітніми потребами створено спеціальний навчально-

реабілітаційний відділ. 

Соціально-психологічна служба раніше створена в університетінадає 

відповідну підтримку студентам з особливими потребами, сприяє 

повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів, 

створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і 

саморозвитку, до плідної навчальної та наукової діяльності. 

Наукова бібліотека надає послуги на паперових носіях та забезпечує 

доступ до електронних ресурсів користувачам (у тому числі, у віддаленому 

режимі через сайт бібліотеки).  

Кафедра фізичного виховання та спорту забезпечує реалізацію потреб 

студентів у сфері фізичного виховання і спорту протягом усього терміну 

навчання. Для студентів з ослабленим станом здоров’я – організована 

спеціальна медична група (СМГ). 



Медико-соціальна реабілітація студентів з особливими потребами 

ведеться на основі договору та у тісному контакті з медичними працівниками 

оздоровчого пункту Харківської міської студентської лікарні.  

Ведеться облік та аналіз психофізичного стану студентів з особливими 

освітніми потребами на основі розробленої інформаційної системи супроводу 

студентів з особливими освітніми потребами.  

Проводяться заняття з науково-педагогічними працівниками та 

співробітниками університету по роботі зі студентами з особливими 

освітніми потребами.  

Ведеться розробка комп’ютерних систем та пристроїв, які є 

необхідними для адаптації студентів з особливими освітніми потребами до 

навчального середовища університету.  

З цією метою ведуться наукові дослідження нових методів і способів 

експрес діагностики стану людини, розробляється сучасна медична техніка. 

Здійснюється обстеження учбових приміщень та гуртожитків на 

відповідність державним будівельним нормам в частині доступності для 

маломобільних груп населення, в тому числі для осіб з інвалідністю. 

Ведуться планові роботи по забезпеченню безперешкодного доступу до 

приміщень на території університету. Обладнано пандусами головний вхід до 

університету, вхід в гуртожитки № 1,6. У головному корпусі та гуртожитку 

№ 1 на 1-ших поверхах обладнані санвузли у відповідності до існуючих 

державних будівельних норм. 

Організовано надання юридичної допомоги студентам з інвалідністю 

спеціалістами громадської організації «Харківська асоціація незрячих 

юристів». 

Університет співпрацює з Фондом соціального захисту інвалідів щодо 

надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з особливими 

освітніми потребами шляхом оплати вартості їх навчання. 



Студентський сенат та профком ХНУРЕ залучає студентів з 

особливими освітніми потребами до проведення святкових заходів, форумів 

та фестивалів. Активну участь у цих заходах беруть студенти волонтери. 

Проводиться консультативна робота з батьками та учнями шкіл-

інтернатів та спеціальних закладів освіти щодо вступу осіб з інвалідністю до 

університету.  

Університет активно співпрацює з Національною Асамблеєю людей з 

інвалідністю України,ГО «Інститут соціальної політики», Федерацією 

організацій осіб з інвалідністю з дитинства та батьків осіб  з інвалідністю 

України, програмою по обміну майбутніх лідерів Держдепартаменту США- 

«FLEX» та інші. 
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