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

та інших маломобільних груп населення (далі - Особи, що потребують 

допомоги) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(далі - Університет) розроблено на виконання пункту 2 Указу Президента 

України № 401/2017 від 02 грудня 2017 року «Про внесення змін до пункту З 

Положення про національний заклад (установу) України».

2. Цей Порядок створено з метою забезпечення:

• рівних можливостей для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення брати участь у освітньому процесі та суспільному житті;

• доступності середовища у закладі вищої освіти;

визначає дії працівників Університету щодо забезпечення зручності та 

комфортності перебування в Університеті Особам, що потребують допомоги.

3. За необхідності відвідати Університет Особа, що потребує допомоги, має 

зв’язатися з черговим Відділу охорони та безпеки університету за телефоном 

або повідомити про це чергового з будь-якого контрольного пункту пропуску 

(далі - КПП).



4. Черговий Відділу охорони та безпеки університету зобов’язаний у разі 

одержання інформації про прибуття на КПП Особи, що потребує допомоги, 

особисто з’ясувати мету візиту та:

— якщо Особа, що потребує допомоги, є студентом Університету, повідомити 

про це керівнику підрозділу, де Особа, що потребує допомоги, навчається. 

Надалі керівник цього підрозділу прибуває особисто або забезпечує прибуття 

працівника підрозділу, який супроводжує Особу, що потребує допомоги, до 

місця навчання;

— якщо Особа, що потребує допомоги, є сторонньою особою та має намір 

отримати інформацію про послуги Університету, повідомити про це керівнику 

підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі керівник цього 

підрозділу прибуває особисто або забезпечує прибуття працівника підрозділу, 

який володіє необхідною інформацією, та консультує Особу, що потребує 

допомоги;

— якщо Особа, що потребує допомоги, є сторонньою особою та має намір 

відвідати Університет, доповісти про це проректору, який за розподілом 

повноважень відповідає за відповідний напрям роботи. За вказівкою проректора 

видати тимчасову перепустку встановленого зразку та супроводжувати Особу, 

що потребує допомоги, до визначеного підрозділу (за необхідності, залучає для 

надання допомоги під час пересування Особи, що потребує допомоги, 

чергового КПП).

5. Після закінчення візиту Особи, що потребує допомоги, черговий відділу 

охорони та безпеки університету організовує супровід цієї Особи до виходу з 

Університету.

7. Цей Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету, а 

також розміщується на стендах службової інформації та розсилається до 

структурних підрозділів Університету.



Телефони відділу охорони та безпеки та чергових корпусів
№
з/п корпус адреса телефон

1 Головний корпус 
Історичний факультет 
Ф ілософ ський ф акультет 
Ю ридичний факультет

вул. Володимирська, 60 239-32-27
239-32-17
239-34-29

2 К орпус ректорату вул. Володимирська, 64/13 289-85-96
3 Н аукова б ібліотека імені 

М .М аксим овича
вул. Володимирська, 58 239-34-27

4 Х імічний факультет вул. Л ьва Толстого, 12 239-34-02
35-12

5 Н ауково-дослідна частина вул. Л ьва Толстого, 14-а 36-93
6 Інститут ф ілології бульвар Ш евченка, 14 239-33-27
7 Інститут ж урналістики, 

Інститут м іж народних відносин
вул. Ю рія Іллєнка, 36/1 481-44-00

8 Ф акультет інф орм аційних 
технологій

вул. Богдана Гаврилиш ина, 24 481-44-05

9 Інститут п іслядиплом ної освіти вул. В асильківська, 36 257-43-58
10 Економ ічний факультет вул. В асильківська, 90-а 258-49-01
11 ННІ «Інститут геології» вул. В асильківська, 90 259-76-87
12 НДІ «Інститут б іології та 

м едицини»
проспект А кадем іка Глуш кова, 2 521-33-18

13 Географ ічний факультет 
Ф акультет психології

проспект А кадем іка Глуш кова, 2-а 521-32-91

14 Ф ізичний факультет проспект А кадем іка Глуш кова, 4 526-44-17
15 Ф акультет радіоф ізики, 

електроніки та  ком п’ю терних 
систем
Інститут високих технологій

проспект А кадем іка Глуш кова, 4-г 526-05-92

16 Ф акультет ком п ’ю терних наук 
та  кібернетики 
Ф акультет соціології

проспект А кадем іка Глуш кова, 4-д 258-34-22

17 М еханіко-м атем атичний
факультет

проспект А кадем іка Глуш кова, 4-е 259-76-84

18 В ійськовий інститут вул. Ломоносова, 81 521-32-89
19 К оледж  геологорозвідувальних 

технологій
вул. Василя Тю тю нника, 9 528-16-96

20 О птико-м еханічний коледж вул. Л евандовська, 6 280-23-09 
280-22-95 

(після 17-00)
21 С порткомплекс проспект А кадем іка Глуш кова, 2-6 259-70-13
22 У ніверситетська клін іка вул. Ломоносова, 36 259-00-93


