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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю (далі – РЦП студентів з 

інвалідністю) є структурним підрозділом Інституту людини (далі – 

Інституту) Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - 

Університету) і підпорядковується директору Інституту. 

1.2. Метою діяльності РЦП студентів з інвалідністю є реалізація освітньої 

політики держави з питань підтримки осіб з особливими освітніми 

потребами в системі вищої освіти міста Києва в умовах безбар’єрного 

середовища. 

1.3. РЦП студентів з інвалідністю у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту» (2145-19), «Про вищу освіту» 

(2984-14), «Про ратифікацію Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і 

Факультативного протоколу до неї» (1767-17), нормативно-правовими 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положеннями, 

наказами, листами Міністерства освіти і науки України; розпорядженнями 

Київської міської державної адміністрації; рішеннями Київської міської 

ради; наказами, листами, розпорядженнями Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); Статутом, Положеннями, наказами, 

розпорядженнями, листами ректора Університету; Статутом, Положеннями, 

наказами, розпорядженнями директора Інституту та цим Положенням. 

1.4. РЦП студентів з інвалідністю взаємодіє із: Міністерством освіти і науки 

України та його підрозділами; інститутами Національної академії 

педагогічних наук України, зокрема з Інститутом спеціальної педагогіки; 

Національною асамблеєю людей з інвалідністю України; Департаментом 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); закладами загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти; структурними 

підрозділами Університету, зокрема кафедрою спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти, Ресурсним центром підтримки 

інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти тощо. 

1.5. РЦП студентів з інвалідністю підпорядковується директору Інституту. 

1.6. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація РЦП 

студентів з інвалідністю здійснюється у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

1.7. Положення визначає основні завдання і зміст діяльності працівників РЦП 

студентів з інвалідністю 
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II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Здійснення основних завдань діяльності РЦП студентів з інвалідністю, 

забезпечення рівного доступу до освіти всіх студентів, у тому числі 

студенів з інвалідністю, згідно чинного законодавства. 

2.2. Діяльність Центру здійснюється за такими основними напрямами: 

2.2.1. забезпечення технічним супроводом студентів у процесі навчання 

адаптованим технічним обладнанням відповідно до потреб студентів; 

2.2.2. здійснення педагогічного супроводу студентів шляхом впровадження 

сучасних педагогічних технологій, електронних дистанційних курсів, 

використання веб-ресурсів, забезпечення навчально-методичними 

матеріалами; 

2.2.3. здійснення психологічного супроводу студенів, з’ясування психологічних 

особливостей, зміцнення та збереження психологічного здоров’я, надання 

необхідної підтримки та консультативної допомоги;  

2.2.4. здійснення соціального супроводу студентів передбачає подолання 

соціальної ізоляції, збереження і підвищення соціального статусу студента, 

залучення до всіх сфер суспільного життя; 

2.2.5. підвищення рівня компетентності викладачів/методистів усіх структурних 

підрозділів Інституту щодо розуміння потреб студентів з інвалідністю, 

підготовки та проведення лекційних,практичних та семінарських занять з 

урахуванням потреб та можливостей студентів; 

2.2.6. підвищення рівня обізнаності громадськості про осіб з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, попередження 

дискримінації, формування позитивного ставлення до таких людей. 

2.3. Основними завданнями діяльності Центру є: 

2.3.1. надання навчальної/консультативної допомоги студентам з інвалідністю 

щодо роботи з адаптованим технічним обладнанням Центру;  

2.3.2. надання консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу 

щодо підвищення психологічної культури в закладі шляхом проведення 

індивідуальних та групових консультацій; 

2.3.3. надання консультативної допомоги викладачам Інституту щодо підготовки 

та проведення лекційних, семінарських та практичних занять з урахуванням 

потреб та можливостей студентів; 

2.3.4. поширення та розповсюдження інформації серед студентської спільноти 

Університету та громадськості м. Києва щодо прав та свобод осіб з 

інвалідністю, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім 

бажаючим. 
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III. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

3.1. РЦП студентів з інвалідністю функціонує як цілісний підрозділ Інституту.  

3.2. Штатний розпис, права, посадові обов’язки, які розробляються відповідно 

до діючого законодавства і Закону України «Про освіту», затверджує 

директор Інституту.  

3.3. РЦП студентів з інвалідністю очолює директор, який призначається на 

посаду на конкурсній основі та звільняється з посади ректором 

Університету за поданням директора Інституту.  

3.4. До складу РЦП студентів з інвалідністю входять методисти відповідно до 

штатного розпису Інституту. Методисти призначаються на посаду на 

конкурсній основі та звільняються з посади наказом директора Інституту. 

3.5. Напрями і зміст діяльності методистів визначаються посадовими 

інструкціями. 

3.6. Працівникам РЦП студентів з інвалідністю встановлюється заробітна плата 

згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 (1298-2002-п), відповідно до 

чинного законодавства. 

 

IV. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4.1. РЦП студентів з інвалідністю технічно оснащений відповідно до потреб 

студентів з інвалідністю. 
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