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ПОРЯДОК 

супроводу (надання допомоги)) осіб з особливими освітніми потребами 

до будівель і приміщень в Відокремленому структурному підрозділі 

“Новоушицький фаховий коледж  Закладу вищої освіти “Подільський 

державний університет” 

1.Порядок супроводу (надання допомоги) (далі - Порядок ) осіб з 

особливими освітніми потребами (далі – Особи, що потребують допомоги)  

до будівель і приміщень в Відокремленому структурному підрозділі 

“Новоушицький фаховий коледж  Закладу вищої освіти “Подільський 

державний університет”(далі –Коледж ) розроблено на  основі чинного 

законодавства та на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України 

від 02 грудня 2017 року № 401/2017 “Про внесення змін до пункту 3 

Положення про національний заклад (установу) України”. 

2.Цей порядок визначає дії посадових осіб  щодо забезпечення 

зручності та комфортності перебування в Коледжі Осіб, що потребують 

допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування 

працівниками Коледжу.  

3.Особа , що потребує допомоги , за необхідністю відвідати Коледж, 

має зв’язатися з контактною особою приймальні коледжу, або з 

контактною особою приймальної комісії (за телефоном 0(3847)3-00-67,    

2-18-06, адреса електронної пошти: ntpudatu@gmail.com), та 

повідомити про мету свого відвідування.  

4.Контактна особа зобов’язана у разі одержання інформації про 

прибуття Особи, що потребує допомоги, особисто з’ясувати мету її візиту 

та: якщо Особа що потребує допомоги, має намір отримати інформацію 

про послуги Коледжу, повідомити про це відповідального працівника 

Коледжу, який володіє необхідною інформацією. Надалі відповідальний 

працівник негайно (до 20 хвилин) прибуває особисто або забезпечує 

прибуття працівника, який володіє інформацією, та консультує Особу, що 

потребує допомоги, безпосередньо за адресою : смт. Нова Ушиця вул. 

Подільська, 34.         



5.У випадку якщо Особа, що потребує допомоги, має намір відвідати 

Коледж, контактна особа зобов’язана повідомити завідувача 

господарством Коледжу, який забезпечує супровід Особи, що потребує 

допомоги, до визначеного підрозділу (за необхідності залучає для надання 

допомоги під час пересування Особі, що потребує допомоги чергового 

Коледжу). 

6.Черговий працівник у навчальному корпусі Коледжу або 

студентському гуртожитку, у разі прибуття до корпусу чи гуртожитку 

Особи, що потребує допомоги, негайно доповідає про це завідувача 

господарством Коледжу або коменданта гуртожитку та надалі виконує 

його вказівки щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в 

Коледжі вищезазначеній Особі. Завідувач господарством чи завідувач 

гуртожитку зобов’язаний повідомити контактну особу про мету візиту 

Особи, що потребує допомоги, або надати допомогу власними силами у 

межах своєї компетенції. 

7.Після закінчення візиту Особи, що потребує допомоги, завідувач 

господарством або завідувач гуртожитку Коледжу організовує супровід 

даної Особи до виходу з корпусу чи гуртожитку.  

8.Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Коледжу, а також розміщується на інформаційних стендах навчального 

корпусу та гуртожитків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Умови доступності закладу освіти 

 для навчання здобувачів освіти  з особливими освітніми 

потребами. 

 
Відокремлений структурний підрозділ “Новоушицький фаховий 

коледж  Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”(далі 

– Коледж) забезпечує умови навчання здобувачам освіти з особливими 

освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватися. 

Доступ до приміщень коледжу для осіб з особливими потребами 

можливий тільки на І поверх. Де створені сприятливі умови для навчання 

здобувачів освіти  з особливими освітніми потребами, а саме: 

 Коледж повністю забезпечений необхідними навчальними площами; 
 у наявності  є пандус; 
 будівлі закладу, де перебувають здобувачі освіти , об’єднані зручними 

переходами; 
 східці для організації безпечного переміщення обладнані поручнями; 
 виконано ремонт туалетів на І поверсі; 
 виконано  частковий поточний ремонт аудиторій на I поверсі . 

Усі основні приміщення Коледжу мають природне освітлення. Світло 

на робочі місці падає ліворуч. 
При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: 

 стіни світлих тонів; 
 меблі, парти – кольору натурального дерева; 
 стелі, віконні рами – білі. 

Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє 

максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню 

приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення 

підвищується за допомогою штучного освітлення. 
У Коледжі дотримується повітряно–тепловий режим. 

Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, 

що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього 

середовища. Чистота повітря у Коледжі забезпечується регулярністю 

вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, 

кутове, однобічне). 
Навчальні меблі в аудиторіях відповідають віковим вимогам та  

враховується специфіка освітнього процесу. 
Територія, будівлі, приміщення Коледжу  належно художньо-естетично 

оформлені та підтримуються в належному стані. 
Здобувачам освіти надаються психолого–педагогічні  послуги, в Коледжі 

працюють соціальний педагог і практичний психолог. 
 

 



 


