
ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Аби отримати академічну і фінансову під-
тримку, студент з інвалідністю має зверну-
тися у Службу супроводу в Деканаті студент-
ського життя і заявити про свою потребу.
При реєстрації вам запропонують заповнити 
анкету, яка дасть змогу розробити за потреби 
індивідуальний план підтримки, в якому бу-
дуть вказані можливі модифікації та присто-
сування у навчальному плані, які полегшу-
ють процес навчання. У плані також вказані 
необхідні заходи щодо усунення перешкод 
у доступі до приміщень і територій універси-
тету, можливу модифікацію місця проживан-
ня у Колегіумі або гуртожитках університету.
Необхідно надати копії документів про ін-
валідність: довідки до акту огляду МСЕК 
(про встановлення групи інвалідності та/
або програму реабілітації інваліда з реко-
мендаціями щодо умов та характеру нав-
чання/праці) та/або виписку з медичної 
історії хвороби або засідання ПМПК (ін-
клюзивного ресурсного центру), де вказані 
рекомендації стосовно умов, необхідних 
для навчання та/або праці.
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ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ  
НА НАВЧАННЯ І ПРОЖИВАННЯ
Законодавство передбачає, що студент 
з інвалідністю може отримати повне від-
шкодування вартості плати за навчання 
та проживання в гуртожитку. Це відбува-
ється на підставі трьохстороннього дого-
вору, який слід укласти між навчальним 
закладом, Фондом соціального захисту ін-
валідів та студентом. Для укладення дого-
вору студент має звернутися з необхідним 
пакетом документів до відділення Фонду 
за місцем проживання 
  www.ispf.gov.ua  

Витрати відшкодовують у разі відсутності 
академічної заборгованості і вчасної успіш-
ної здачі залікової та екзаменаційної се-
сій, що посвідчується закладом вищої осві-
ти після закінчення кожного семестру.

 d Забезпечити рівні умови для всіх студентів че-
рез впровадження необхідних пристосувань 
та модифікацій виходячи з індивідуальних по-
треб і певних функціональних відмінностей.

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ  
ПРИСТОСУВАНЬ ТА ПІДТРИМКИ
На запит студента  
можливі такі пристосування:

 � Модифікація процедури екзамену чи заліку  
(окреме приміщення, продовження часу,  
відведеного для екзамену);

 � Використання адаптивного обладнання  
чи жестомовного перекладу під час навчання 
та екзамену/заліку;

 � Додаткове облаштування/пристосування на-
вчального місця в аудиторії відповідно до ре-
комендацій, викладених у довідці (виписці) 
до акту огляду МСЕК;

 � Альтернативний формат навчальних матеріа-
лів (наприклад аудіо/відеоформат, шрифтом 
Брайля);

 � Послуги студентів- волонтерів чи одногрупни-
ків: консультування у процесі виконання за-
вдань із навчальних дисциплін під час пер-
шого року навчання, допомога в щоденному 
житті у місці спільного проживання на кампусі.

 � Допомога в отриманні відшкодування за нав-
чання і проживання в гуртожитку.

Служба супроводу УКУ покликана створи-
ти педагогічно- організаційні умови та си-
стему підтримки для студентів з особли-
вими освітніми потребами. Це дозволить 
максимально наблизити їхнє академічне 
життя до досвіду решти студентів.

Український католицький університет праг-
не забезпечити рівні освітні можливості 
для всіх студентів та сприяти тому, щоб 
досвід проживання і навчання в УКУ був 
успішним і позитивним.
Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» та Положення про організацію ін-
клюзивного навчання осіб із особливими 
освітніми потребами у закладі вищої освіти 
«Український католицький університет», УКУ 
визначає студентів з особливими освітніми 
потребами як осіб з інвалідністю, які потре-
бують створення освітніх умов для забезпе-
чення рівного доступу до освіти.
Академічний успіх студентів є стрижнем місій-
ного покликання служби. Служба супроводу 
покликана підтримувати студентів з особли-
вими освітніми потребами та/або інвалід-
ністю у щоденній праці та мінімізувати або 
усувати бар’єри у фізичному доступі та в на-
вчальному процесі в університеті через об-
ґрунтовані (розумні) пристосування і моди-
фікації та індивідуальну підтримку.

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ
 d Зменшувати або усувати бар’єри в доступі 
до приміщень університету;

 d Сприяти академічному успіху осіб, які мають 
особливі фізичні, сенсорні, психологічні по-
треби або труднощі у навчанні;


