
План заходів Центру у 2021-2022 навчальному році 

Заходи Термін 

Виявлення кількості здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами у ХНПУ та їх 

нозологій у 2020-2021 н.р. 

Вересень 2021 р. 

Планування діяльності  Центру у 2020-2021 н.р. Вересень 2021 р. 

Зустріч деканів та заступників деканів факультетів, на 

яких навчаються здобувачі вищої освіти з ООП, а 

також працівників Центру зі здобувачами вищої 

освіти з ООП 

Вересень 2021 р. 

 

Зустріч деканів та заступників деканів факультетів, на 

яких навчаються здобувачі вищої освіти з ООП, а 

також працівників Центру зі здобувачами вищої 

освіти та старостами академічних груп 

Вересень-жовтень 

2021 р. 

Зустрічі викладачів факультетів, а також працівників 

Центру зі здобувачами вищої освіти з ООП, іншими 

здобувачами вищої освіти та старостами академічних 

груп 

Жовтень 2021 р., 

грудень 2021 р., 

лютий 2022 р., 

квітень 2022 р. 

З’ясування індивідуальних потреб здобувачів вищої 

освіти з ООП та визначення шляхів їх урахування та 

задоволення в освітньому процесі  

Упродовж 

навчального року 

Організація роботи психологічної служби зі 

здобувачами вищої освіти з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Організація роботи медичної служби зі здобувачами 

вищої освіти з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Педагогічний супровід студентів з інвалідністю в 

умовах навчання в інтегрованому освітньому 

середовищі 

Упродовж 

навчального року 

Ознайомлення професорсько-викладацького складу з 

адаптивними технічними засобами для супроводу 

навчання студентів з вадами слуху; зору; для 

забезпечення безбар’єрності освітнього середовища 

для студентів з вадами опорно-рухового апарату, які 

Січень 2022 р., 

березень  2022 р., 

травень 2022 р. 



пересуваються на милицях чи візках, а також із 

технічними засобами медіатеки 

Проведення тренінгів для студентів 1-2 курсів: 

тренінг розвитку життєвих цілей, тренінг впевненості 

у собі, тренінг комунікативності, тренінг розвитку 

самопізнання, самосвідомості, самоповаги та 

саморегуляції; тренінг розвитку інтелектуальних 

здібностей; тренінг подолання стресових ситуацій, 

тренінг особистісного зростання 

Упродовж 

навчального року 

Проведення зустрічі з професорсько-викладацьким 

складом факультетів дошкільного виховання та 

початкового навчання щодо особливостей роботи 

вихователя ЗДО та вчителя початкових класів з 

дітьми з ООП в умовах карантинних обмежень 

Жовтень-листопад 

2021 р. 

Проведення зустрічей з професорсько-викладацьким 

складом факультетів університету щодо особливостей 

навчання студентів з ООП в умовах дистанційного 

навчання, ознайомлення викладачів із технологіями 

дистанційного навчання осіб з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Надання юридичної консультативної допомоги 

здобувачам з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Проведення профорієнтаційної роботи зі здобувачами 

вищої освіти з ООП 

Жовтень 2021 р., 

січень 2022 р., 

березень 2022 р., 

травень 2022 р. 

 

 

 

 


