
Умови доступності  

Донецького національного університету імені Василя Стуса  

для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

 

З метою реалізації засад державної політики у сфері освіти та принципів 

освітньої діяльності осіб, які потребують додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процес, з метою забезпечення їх прав на освіту, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса організує навчання 

таких осіб базуючись на  застосуванні особисто-орієнтованих методів навчання 

з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти. 

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами -  це особи з 

порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, тощо,  які потребують 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 

забезпечення їх права на освіту, та яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю. 

Основними напрямками реалізації права для осіб з особливими освітніми 

потребами на отримання вільного доступу до вищої освіти є: 

• надання інформації щодо особливостей вступу до Університету, 

організації освітнього процесу, умов перевірки якості знань, тощо; 

• використання сучасних проектно-управлінських рішень в організації 

процесів навчання для осіб з особливими освітніми потребами; 

• запровадження в навчальному процесі, якщо це потрібно в конкретному 

випадку, необхідних його модифікацій і адаптацій з метою забезпечення 

реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на 

освіту нарівні з іншими особами; 

• створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів, а також забезпечення виявлення та усунення факторів, що 

перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у освітньому 

процесі; 



• створення безперешкодного освітнього середовища для осіб з 

особливими освітніми потребами, зокрема для забезпечення вільного доступу 

таких студентів до інфраструктури університету; 

• застосування технологій дистанційного навчання з урахуванням 

особливостей здобуття освіти особами з індивідуальними освітніми потребами 

та їх вільного доступу до освітніх ресурсів; 

• надання індивідуальних графіків навчання та проведення 

індивідуального контролю знань та виконання навчальних планів. 

Особливості організації освітнього процесу для осіб з особливими 

освітніми потребами у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса полягають у створенні умов доступності здобуття освіти для осіб, яке 

спрямоване на індивідуалізацію  їх навчання з використанням сучасних освітніх 

технологій в навчальному процесі, після зарахування до числа студентів 

Університету. 

Навчання осіб з особливими освітніми потребами, які є студентами 

Університетам,  проводиться з урахуванням наявної матеріально-технічної бази 

за навчальним планом підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою 

відповідної спеціальності, та можливостей таких осіб виконувати навчальний 

план.  

Для реалізації прав на здобуття освіти осіб з особливими освітніми 

потребами, які не можуть з поважних причин особисто відвідувати заняття, може 

надаватись індивідуальний графік навчання, відповідно до «Порядку надання 

студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса графіку 

індивідуального навчання» затвердженого Наказом №242/05 від 15.09.2017 р. 

Графік забезпечується системою навчально-методичних засобів навчання 

(підручники, навчально-методичні комплекси, технічні засоби навчання тощо), 

відповідно до робочої навчальної програми вивчення дисциплін.  

Виконання Графіку передбачає надання можливості вільного відвідування 

занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу, передбаченого 

програмою вивчення відповідної навчальної дисципліни. 



Графік надається протягом терміну, який визначається у Розпорядженні по 

факультету. 

Оформлення Розпорядження по факультету про надання графіку 

індивідуального навчання здійснюється, як правило, на початку кожного 

семестру (до 01.10 та 01.03 кожного навчального року). 


