МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
«26» грудня 2017 р.

№ 307/О
м. Біла Церква

Про затвердження та введення в дію
Порядку супроводу навчання студентів
з інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення у Білоцерківському НАУ
На виконання вимог п.2.Указу Президента України від 02.12.2017 №401/2017 «Про
внесення змін до п.3 «Положення про національний заклад (установу) України»,-

наказую:
§1
Затвердити та ввести в дію Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у Білоцерківському НАУ, що додається.
§2
Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів, голові Студентської ради
Білоцерківського НАУ Ткачуку І.М. ознайомитися із вимогами цього Порядку та забезпечити
виконання в частині, що їх стосується.
§3
Проректору з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку Карпенку А.М.
провести з працівниками охорони навчальних корпусів університету, комендантами гуртожитків
роз’яснювальну роботу щодо забезпечення супроводу осіб, які потребують допомоги, згідно з
Порядком.
§4
Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора, професора В.П.Новака.

Ректор, академік НААН

А.С.Даниленко
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Додаток
до наказу Білоцерківського НАУ
від 26 грудня 2017 р.
ПОРЯДОК
супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
у Білоцерківському НАУ
1.Права людей з інвалідністю гарантовані Конвенцією ООН, яка ратифікована Україною 06
березня 2010 року. Цим міжнародним документом країни-учасниці мають зобов’язання надавати
можливість людям із інвалідністю вести незалежний спосіб життя і повною мірою брати участь у
всіх сферах життєдіяльності.
2.Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших мало мобільних груп
населення (далі – Порядок супроводу) у Білоцерківському НАУ (далі - Університеті) розроблено
відповідно до п.2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення
змін до п.3 Положення про національний заклад (установу) України».
3.Цей Порядок супроводу визначає практичні умови щодо забезпечення безперешкодного
доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних громадян до приміщень навчальних
корпусів і гуртожитків Університету, описує дії відповідальних осіб щодо забезпечення
зручності перебування в Університеті особам, що потребують допомоги й супроводу, створення
умов для якісного їх обслуговування, порядок супроводження в приміщення Університету з
метою реалізації права цих осіб на навчання.
4.Основні поняття, що використовуються у Порядку супроводу:
Особи з інвалідністю – особи, які відчувають соціальну недостатність унаслідок обмеження
життєдіяльності, викликаної порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, і
потребують соціального захисту й допомоги.
Маломобільні групи населення – категорії громадян, до яких належать, окрім осіб з
інвалідністю, й особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, які мають
тимчасові проблеми зі здоров’ям.
Відповідальні особи – працівники адміністративно-господарчого корпусу, представники
викладацького і студентського колективів, які постійно (за дорученням, у певний час) виконують
свої обов’язки у спеціально відведеному місці. У разі прибуття особи, що потребує допомоги та
супроводу, визначені відповідальні особи здійснюють інформування та(чи) виконують відповідні
вказівки щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті зазначеної
особи.
5.Щорічно, до 30 серпня, деканатами факультетів, за погодження зі Студентською радою
Університету, визначаються особи (групи осіб), що потребують супроводу та надання допомоги
упродовж певного навчального періоду. Інформація щодо наявності осіб, які є маломобільними
внаслідок тимчасових проблем зі здоров’ям, поновлюється деканатами постійно.
6.У ході складання розкладу навчальних занять для груп, де наявні особи, що потребують
супроводу й допомоги, максимально передбачено проведення занять на перших поверхах
навчальних корпусів Університету. При поселенні в гуртожиток такі особи розміщуються у
кімнатах на першому поверсі.
7.З числа студентів академічної групи курсу, де наявні особи, що потребують супроводу та
допомоги, визначаються студенти, що забезпечують комфортні умови перебування зазначених
осіб у навчальних приміщеннях та(чи) гуртожитку Університету.
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8.Деканатами факультетів визначають відповідальні особи з числа викладачів, які
здійснюють контроль за умовами здійснення супроводу осіб, що того потребують на факультеті.
9.Щорічно, до 30 серпня, відповідальні особи з числа адміністративно-господарчих
працівників, представників викладацького та студентського колективів отримують інструктаж
щодо здійснення супроводу осіб з інвалідністю та мало мобільних осіб в приміщеннях
Університету.
10. У ході проведення навчальних занять викладачі Університету мають враховувати
наявність осіб, що потребують супроводу, і забезпечити комфортність їх перебування в
Університеті.
11. Особи, які потребують супроводу й допомоги, мають право звернутися до посадових
осіб Університету із заувагами, побажаннями й рекомендаціями в разі недотримання даного
Порядку супроводу.
12. Цей Порядок супроводу оприлюднюється на сайті Університету й розміщується на
інформаційних стендах службової документації навчальних корпусів і гуртожитків Університету.

