
План заходів Центру у 2020-2021 навчальному році 

Заходи Термін 

Виявлення кількості здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами у ХНПУ та їх 

нозологій у 2020-2021 н.р. 

Вересень 2020 р. 

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

2020 р. 

Зустрічі викладачів факультетів, а також працівників 

Центру зі здобувачами вищої освіти з ООП, іншими 

здобувачами вищої освіти та старостами академічних 

груп 

Жовтень 2020 р., 

грудень 2020 р., 

лютий 2021 р., 

травень 2021 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 

пересуваються на милицях чи візках, а також із 

технічними засобами медіатеки 

Лютий 2021 р., 

березень  2021 р., 

квітень 2021 р. 

Проведення тренінгів для студентів 1-2 курсів: 

тренінг розвитку життєвих цілей, тренінг впевненості 

у собі, тренінг комунікативності, тренінг розвитку 

Упродовж 

навчального року 



самопізнання, самосвідомості, самоповаги та 

саморегуляції; тренінг розвитку інтелектуальних 

здібностей; тренінг подолання стресових ситуацій, 

тренінг особистісного зростання 

Залучення студентів до відвідування виставки 

„Звіриний стиль (образи тварин у світовій культурі)” 

(галерея АВЕК, вул. Сумська 70) 

Грудень 2020 р.-

лютий 2021 р. 

Проведення майстер-класу „Як подолати агресію та 

гнів?” 

Березень 2021 р. 

Перегляд кінофільмів: „Зірочки на Землі”, „Клас 

корекції”, „Сервер душі”, „Та, що створила чудо”, 

„Сьогодні я піду додому один”, „Я – Сем”, „Я теж” 

(на вибір) 

Квітень 2021 р. 

Проведення майстер-класу з різновидів арт-терапії Травень 2021 р. 

Проведення профорієнтаційної роботи зі здобувачами 

вищої освіти з ООП 

Жовтень 2020 р., 

січень 2021 р., 

березень 2021 р., 

травень 2021 р. 

 

 

 


