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З метою

полiпшення iHt]ltrlacTpyкTypниx умов
iнформачiйного супроводу BcTy:ly до унiверситету,

навчання,
створення
iнформачiйно-логiстичноТ системи вiзуалiзачii унiверситетськоТ територii та
психолого_педагогiчного супроводу для осiб з особливими потребами

НАКАЗУЮ:

1.

Ввести в дiю рiшення ВченоТ

унiверситету вiд 25.03.2019 р,
(протокол JФ4) <Про затверджеIiня Програми розвитку iнклюзивноi
"фади

освiтш> (лолаеться).

2.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Пiдстава: рiшення Вченоi радII унiверситету

вiд 25.B.2al9

(протокол JФ4).

р.

В.С. Бакiров

Ректор

Проект вносить:
дагогtчноi
роботи

в. Пантелеймонов

.","Провiдний юрисконсульт

:ф

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради
Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
з питання про затвердження Програми розвитку інклюзивної освіти
Заслухавши проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Пантелеймонова
з питання про затвердження Програми розвитку інклюзивної освіти, Вчена рада
ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку інклюзивної освіти (додається).
2. Управлінню якості освіти підготувати наказ про введення в дію рішення
Вченої ради.
Відповідальні: начальник Управління якості освіти.
Термін виконання: 29.03.2019 р.
Програма розвитку інклюзивної освіти

№

Зміст заходів

Відповідальний

Термін виконання

1. Поліпшення інфраструктурних умов навчання
студентів з особливими потребами

1.1

1.2

1.3

Облаштування
спеціалізованих Пахаренко В.С.
санвузлів
за
адресами
пл.
Свободи 4, пл. Свободи 6 (по 2 у
кожному корпусі).
Облаштування
спеціалізованих Пахаренко В.С.
кімнат адаптації за адресами пл.
Свободи 4, пл. Свободи 6 (по 1 у
кожному корпусі).
Облаштування підйомника за Пахаренко В.С.
адресою пл. Свободи 6.

15.06.2019 р.

15.09.2019 р.

15.12.2019 р.

2. Поліпшення інформаційного супроводу вступу до університету
осіб з особливими ПОТ| зебами та їх навчання

2.1

2.2

Розробка процедури логІстичного Єльцов С.В.
супроводу осіб з особливими
потребами, які бажають вступити
до університету.
Створення окремого розділу для Фоломєєв М.А.
допомоги
у
вступі
до
університету
особам
з

01.06.2019 р.

01.07.2019 р.

2.3

особливими потребами на вебсайті
для
абітурієнтів
(зіагі.кагагіп.иа).
Створення версії для осіб зі Фоломєєв М.А.
слабким зором на новому вебсайті університету (кагаглп.иа) та
сайті
для
абітурієнтів
(зіагі.кагагіп.иа).

01.12.2019 р.

3. Створення інформаційно-логістичної системи візуалізації університетської
території, з позначками важливих місць для осіб з особливими потребами
(аудиторії, ліфти, пандуси, спеціалізовані санвузли тощо)

3.1

Закупівля
електронних Удод А.М.,
інформаційних
стендів
для Фоломєєв М.А.
візуалізації
університетської
території, розміщення їх у холах
навчальних корпусів (майдан
Свободи, 4, майдан Свободи, 6).
Інформаційно-технічний супровід
електронних
інформаційних
стендів.

15.10.2019 р.

3.2

Інтеграція системи візуалізації з Фоломєєв М.А.
новим веб-сайтом університету.

15.12.2019 р.

4. Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами

4.1

4.2

4.3

Проведення
семінару
для
кураторів академічних груп щодо
специфіки роботи зі студентами з
особливими потребами.
Проведення
соціологічного
опитування
студентів
з
особливими потребами.
Адаптація освітніх програм для
студентів
з
особливими
потребами.

Пантелеймонов
А.В.

15.05.2019 р.

Кізілов О.І.

15.05.2019 р.

Пантелеймонов
А.В.

Протягом
навчального року
із щоквартальним
звітуванням.

