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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про регіональний центр освіти інвалідів Національної 
металургійної академії України (далі – Положення) визначає основні 
завдання, функції, структуру, права, обов’язки та порядок діяльності 
регіонального центру освіти інвалідів (далі - Центр) Національної 
металургійної академії України (далі – НМетАУ), а також порядок його 
взаємодії з іншими підрозділами НМетАУ. 

1.2. РЦОІ є структурним підрозділом НМетАУ, який утворено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.04.2004 р. за №319 з метою 
забезпечення супроводу  навчання, психологічної реабілітації та соціальної 
адаптації студентів  з сенсорними вадами, провадження методичної та 
науково-дослідної діяльності за даним напрямом. 

1.3. У своїй діяльності Центру керується Конституцією України, 
Законами України „Про освіту", „Про вищу освіту", „Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні", „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні", „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", 
,Конвенцією про права інвалідів, Статутом НМетАУ, наказами, 
розпорядженнями, іншими нормативними документами НМетАУ та цим 
Положенням. 

1.4. Зміни до Положення вносяться за поданням директора Центру 
рішенням Вченої ради НМетАУ, яке приймається на її засіданні більшістю 
голосів шляхом  відкритого голосування і вводиться у дію наказом ректора 
НМетАУ. 
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1.Основними завданнями Центру є: 
- супроводження навчального процесу студентів з сенсорними вадами; 
- соціальна інтеграція студентів з сенсорними вадами у суспільство; 
- психологічна підтримка студентів з сенсорними вадами; 
- підготовка викладачів до роботи зі студентами з сенсорними вадами.  

2.2. Центр здійснює свою діяльність за наступними напрямами: 
- організаційним; 
- навчально-методичним; 
- соціально-психологічним; 
- науково-дослідницьким; 
- виховним. 
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2.2.1. Організаційна робота Центру включає: 
- співпрацю з Фондом соціального захисту інвалідів з питань 

покращення матеріально - технічної бази Центру; 
- забезпечення побутових умов у гуртожитку студентів з  інвалідністю; 
- співпрацю з деканатами, кафедрами НМетАУ, де навчаються 

студенти  з інвалідністю; 
- співпрацю з закладами, державними установами, державними та 

громадськими організаціями міста Дніпра та області, які займаються 
проблемами молоді з сенсорними вадами: Департаментом освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації, Управлінням освіти департаменту 
гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, Дніпропетровським 
обласним психолого-медико-педагогічним центром (ДОМПМПЦ), центрами 
соціальних служб  сім`ї,  дітей та молоді м. Дніпра, Українським   
товариством   глухих   (УТОГ), Українським товариством сліпих (УТОС); 

- співробітництво з фондом зайнятості, центром по працевлаштуванню 
НМетАУ з метою сприяння працевлаштуванню випускників НМетАУ з 
сенсорними вадами. 

2.2.2. Навчально - методична робота Центру включає: 
- розробку методик і технологій проведення лекцій та практичних 

занять для студентів з сенсорними вадами; 
- організацію підготовки викладачів НМетАУ для роботи з 

абітурієнтами і студентами з  сенсорними вадами; 
- розробку та тиражування адаптованих методичних посібників для 

студентів з вадами слуху; 
- індивідуальний супровід навчання студентів з сенсорними вадами; 
- розробку та апробацію спецкурсів для студентів з сенсорними вадами; 
- організаційне та методичне супроводження роботи приймальної 

комісії НМетАУ щодо вступу студентів з сенсорними вадами; 
- створення та поповнення бібліотеки Центру на паперових та 

електронних носіях. 

2.2.3. Соціально - психологічна робота Центру включає: 
- індивідуальний психологічній супровід абітурієнтів та студентів з 

сенсорними вадами; 
- адаптацію до навчання у ВНЗ студентів з сенсорними вадами; 
- розвиток словесно-логічного мислення студентів з сенсорними 

вадами; 
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- адаптацію психологічних методик до роботи зі студентами з 
сенсорними вадами; 

- психодіагностичні, психокорекційні та психотерапевтичні 
консультації для студентів з  інвалідністю; 

- індивідуальні консультації для викладачів, та батьків студентів-
інвалідів. 

2.2.4. Науково – дослідницька робота включає: 
- участь у бюджетних дослідженнях з питань надання вищої освіти 

особам з сенсорними вадами; 
- проведення науково – практичних семінарів, конференцій з проблем 

створення умов для навчання у ВНЗ студентів з сенсорними вадами; 
- соціально  -  психологічні дослідження  абітурієнтів та студентів з 

сенсорними вадами. 

2.2.5. Виховна робота включає: 
- роботу зі студентами з інвалідністю в гуртожитку; 
- заходи з метою розширення кругозору студентів Центру; 
- організацію роботи гуртків на базі Центру; 
- співробітництво з організацією „Інваспорт"; 
- співпрацю з радою студентів НМетАУ. 

3. СТРУКТУРА, КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЦОІ 

3.1. До складу Центру входять: 
- методичний відділ з розробки методик і технологій фахової 

підготовки осіб з сенсорними вадами; 
- соціально-психологічна служба; 
- кабінет мультимедійного забезпечення навчального процесу. 

3.2. Керівництво Центру здійснює директор, який призначається на 
посаду наказом ректора НМетАУ за поданням Першого проректора. 

3.3. Директор Центру безпосередньо підпорядковується ректору 
НМетАУ, виконує розпорядження проректорів і рішення Вченої ради 
НМетАУ. 

3.4. Директор дає усні доручення або письмові розпорядження, які є 
обов'язковими для співробітників Центру, якщо вони не суперечать чинному 
законодавству, Статуту НМетАУ, рішенням Вченої ради НМетАУ, наказам 
ректора та розпорядженням проректорів або цьому Положенню. 
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3.5. Директор Центру може бути звільнений з посади наказом ректора 
за поданням Першого проректора. 

3.6. До кадрового складу Центру входять: 
- спеціалісти з питань супроводження навчання студентів з сенсорними 

вадами; 
- психолог; 
- перекладачі-дактилологи; 
- вихователі; 
- технік з обслуговування комп'ютерного обладнання.  
Штатний розклад співробітників Центру затверджується Міністерством 

освіти і науки України. 

3.7. Прийом на роботу та звільнення співробітників Центру 
здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

3.8. Співробітники Центру мають права та обов'язки, передбачені 
чинним законодавством України, Статутом НМетАУ та відповідними 
посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку. 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

5.1. Діяльність Центру відбувається згідно з планом, який 
розробляється на кожний звітний рік. Проект плану роботи Центру 
розробляється під керівництвом директора на основі керівних документів 
Міністерства освіти і науки України, НМетАУ і включає конкретні заходи з 
організаційної, навчально-методичної, соціально-психологічної, науково-
дослідної та  виховної роботи з визначенням строків виконання та 
відповідальних. 

5.2. План роботи Центру узгоджується з Першим проректором, 
затверджується ректором НМетАУ. 

5.3. Директор Центру організує систематичну перевірку виконання 
плану роботи, періодично звітує про роботу Центру на засіданнях ректорату 
та Вченої ради НМетАУ. 

5.4. Центр має квоту представництва у складі Вченої ради НМетАУ – 
один предствник, який обирається загальними зборами працівників Центру 
шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа працівників.  

5.5. Центр для здійснення своєї діяльності користується відособленою 
частиною приміщень, майна і технічних засобів НМетАУ, які надаються або 
вилучаються за рішенням ректорату НМетАУ. 
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