
 
 



 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності центру інклюзивної 

освіти Центральноукраїнського національного технічного університету (надалі - 
Центр), що створюється на базі комп’ютерної лабораторії ЦНТУ для осіб з 
особливими потребами. 

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 
України. 

1.3. Центр інклюзивної освіти Центральноукраїнського національного 
технічного університету створений на підставі наказу ректора № 01 від 
13 лютого 2019 року. Центр створюється на виконання Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності та в інтересах реалізації проекту громадського 
бюджету «Гідна робота та можливості соціалізації для людей з особливими 
потребами» 

1.4. Метою діяльності Центру є покращення умов для отримання 
студентами з особливими освітніми потребами доступу до якісної освіти та 
сприяння впровадженню інклюзивної освіти в регіоні. 

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією 
про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», іншими 
актами законодавства, цим Положенням, а також Статутом 
Центральноукраїнського національного технічного університету, рішеннями 
Вченої ради університету, наказами ректора, іншими нормативно-правовими 
актами України. 

1.6. Центр створюється, реорганізується і ліквідується наказом ректора 
ЦНТУ за ухвалою Вченої ради. 

1.7. Керування Центром покладається на координатора, який призначається 
наказом ректора ЦНТУ з числа професорсько-викладацького складу за поданням 
першого проректора. Координатор Центру підпорядкований першому 
проректору. 

1.8. Координатор Центру заохочується надбавкою до заробітної плати.  
1.9. Положення про Центр, зміни і доповнення до нього затверджуються 

рішенням Вченої ради ЦНТУ. 
1.10. Центр провадить діяльність за принципами захисту прав людини, 



 

гуманності, законності, доступності освітніх послуг, конфіденційності, поваги 
до особистості, дотримання правил етики спілкування з особами з інвалідністю, 
нетерпимості до дискримінації, зокрема, за віком, статтю, інвалідністю тощо. 

1.11. Зміни та доповнення до цього Положення ініціюються координатором 
Центру, їхній зміст погоджується з проректорами та затверджується рішенням 
Вченої ради університету. 

 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

 
Основними завданнями Центру є: 

2.1. Забезпечення освітніми послугами осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення. Запровадження інклюзивної та спеціальної освіти, 
сприяння відповідній діяльності державних і громадських організацій, 
батьківських асоціацій, благодійних фондів щодо підтримки інклюзії. 

2.2. Ведення інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення 
конференцій, семінарів, Інтернет-конференцій, засідань за «круглим» столом, 
тренінгів, тематичних майстер-класів з питань інклюзивної освіти. 

2.4. Формування джерельної бази, електронних ресурсів з проблематики 
інклюзивної освіти, створення інформаційної сторінки Центру в мережі 
Інтернет, присутність в соціальних мережах. 

2.5. Визначення особливих освітніх потреб студента, розроблення 
рекомендацій щодо програми навчання. 

2.6. Організація роботи з підвищення компетентності батьків щодо 
особливостей розвитку, навчання, виховання, участі їх у супроводі навчальної 
діяльності своїх дітей. 

2.7. Підготовка та підписання Меморандуму щодо співпраці у впровадженні 
інклюзивної освіти між освітніми, державними та муніципальними органами, 
громадськими об'єднаннями, медичними та правовими установами. 

2.8. Ініціювання питань щодо створення умов, відповідності простору 
університету та його прилеглих ділянок принципам архітектурної доступності. 

2.9. Сприяння створенню асоціації студентів з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами; співпраця із іншими тематичними громадськими 
об'єднаннями. 

2.10. Проведення інших заходів для осіб з особливими освітніми потребами, 
що сприятимуть їх розвитку та соціалізації. 



 

 
 


