
УХВАЛЕНО 
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ВВЕДЕНО В ДІЮ 

наказом директора ЧДБК 

від 28.04.2021 № 69 

 

Порядок супроводу осіб з обмеженими можливостями та інших 

маломобільних груп студентства  

у Черкаському державному бізнес-коледжу 

 

1. Цей Порядок визначає дії працівників Черкаського державного 

бізнес-коледжу (надалі Коледж) щодо забезпечення зручності та 

комфортності перебування особам, які потребують допомоги щодо надання 

їм доступу в навчальні аудиторії, бібліотеку, читальний зал, актовий зал, 

гуртожиток тощо. 

2. Перед початком кожного навчального року до 30 серпня, декани та 

завідувачі відділень, завідувачі кафедр за погодження зі студентською 

радою та профспілковим комітетом визначають осіб, які потребують 

супроводу та надання допомоги. 

3. При складанні розкладу навчальна частина Коледжу обов’язково 

враховується наявність в академічній групі, курсі осіб, які потребують 

супроводу та максимально забезпечує проведення занять для таких 

академічних груп  на першому поверсі навчальних корпусів закладу.  

4. З-поміж студентів академічної групи курсу визначаються студенти (два 

супроводжуючих на одну особу), які забезпечуватимуть супровід. 

5. При поселенні в гуртожиток такі особи розміщуються в кімнаті на 1-му 

поверсі, як виключення на 2 поверсі за умови обов’язкового забезпечення  

супроводу.  

6. Для забезпечення супроводу  у гуртожитку визначаються студенти, які 

проживають у гуртожитку за погодженням зі студентською радою 



гуртожитку та призначається відповідальний працівник з числа працівників 

гуртожитку. 

7. Особи, що потребують супроводу і не проживають в гуртожитку, 

отримують супровід при прибутті в навчальні корпуси.  

8. Декани,  завідувачі відділень, завідувачі кафедр  до 30 серпня  щорічно 

визначають працівників, які здійснюють організацію та контроль за 

порядком проведенням супроводу осіб, які його потребують. 

9. Заступник директора з виховної роботи організує, а куратори, соціальні 

педагоги проводять інструктивні заняття зі студентами,  які надаватимуть 

супровід до початку нового навчального року за умови наявності осіб, які 

потребують супровід.  

10. При проведенні лекційних, практичних та інших видів занять викладачі, 

НПП зобов’язані враховувати наявність в аудиторії осіб, які потребують 

супроводу та контролювати надання супроводу та (допомоги) таким 

особам. 

11. Адміністрація коледжу у першочерговому порядку розглядає звернення, 

що стосуються недоліків щодо супроводу таких осіб.  

 

Погоджено: 

Голова студентської ради ЧДБК 

Голова студентської ради гуртожитку ЧДБК  

Голова профкому ЧДБК 

 


