


МЕТА ПРОЄКТУ
• Метою проєкту «Дистанційна освіта для людей з
інвалідністю» є розширення можливостей для здобуття
вищої освіти людьми з інвалідністю.

• У першу чергу, проєкт спрямований на усунення
географічних, економічних і психологічних перешкод на
шляху здобуття вищої освіти, розширення її доступності.

• Проєкт розрахований дати змогу навчатися в режимі
віддаленого доступу людям з обмеженою мобільністю.
Університет «КРОК» дає змогу студентам дистанційної
форми навчання отримати державний диплом за
ступенем бакалавр, магістр.



Дистанційна форма навчання передбачає, що
освітній процес відбувається за допомогою

сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, за індивідуальним розкладом у

зручний для студентів час та в зручному місці. 
Потреби відвідувати Університет на лекційні та

практичні заняття немає.



Університет «КРОК» пропонує такі спеціальності за дистанційною формою навчання
ступінь бакалавра

-ЕКОНОМІКА

-МАРКЕТИНГ

-МЕНЕДЖМЕНТ

-ПРАВО

-ПСИХОЛОГІЯ

-ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

-ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

-ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

-ЖУРНАЛІСТИКА

-МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ



Ступінь магістра:

-МЕНЕДЖМЕНТ

-ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

-ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

-МАРКЕТИНГ

-ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

-ПРАВО

-МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

* Можливий вступ на старші курси з дипломом молодшого спеціаліста чи 

дипломом бакалавра за іншою спеціальністю



Університет «КРОК» дає наступні можливості для людей з інвалідністю 
дистанційної форми навчання:

 Отримати диплом державного зразка

 Поновлення навчання після вимушеної перерви (напр., академічна відпустка)

 Можливість продовження навчання у разі виїзду студента за кордон

 Можливість продовження навчання та складання окремих предметів в режимі 

дистанційного навчання

 Постійний доступ до матеріалів навчання (електронні підручники, відео лекції, 

тексти завдань, тести та інші матеріали) з будь-якого місця і в будь-який час

 Можливість ознайомлення із матеріалами та виконання отриманих завдань в 

зручний для студента час



 Можливість підвищення оцінки у разі незадоволення отриманим результатом

 Постійна інформація про стан поточної успішності студента

 Проведення відео консультацій викладачами в онлайн режимі

 Супровід особи з інвалідністю в навчальному періоді, що передбачає 

оперативне реагування служби підтримки на виникнення у студента будь-яких 

питань, пов’язаних з навчанням

 Прийнятні ціни на послуги освіти, гнучка система оплати, допомога в 

оформленні необхідних документів для подання до регіонального відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів України з метою відшкодування вартості 

навчання особі з інвалідністю 



Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) мають право 

на зарахування за співбесідою

Оплата вартості навчання особам з інвалідністю здійснюється шляхом 

відшкодування навчальному закладу витрат з навчання особи з інвалідністю Фондом 

соціального захисту інвалідів України

Фінансова допомога на безповоротній основі Фондом соціального захисту 

інвалідів надається заявнику-фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації 

визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

Є можливість вступити на дистанційну форму навчання:

на перший курс бакалаврату 

після коледжу 

із дипломом бакалавра з іншої спеціальності



ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

1.документ, що посвідчує особу (паспорт) (оригінал і копія)

2.копія ідентифікаційного коду

3.атестат з додатком / диплом з додатком (довідка ДП «Інфоресурс» у разі відсутності з 

об'єктивних причин атестата чи диплома) (оригінал і копія)

4.сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб, які вступають за 

результатами ЗНО) з інформаційною карткою (оцінки) (оригінал і копія)

5.6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см

6.військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) – для військовозобов'язаних

7.документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі: 

копія довідки МСЕК про присвоєння інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок 

ЛКК), копія індивідуальної програми реабілітації, довідка про звільнення від складання 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)



Наші контакти:

Адреса центру дистанційного навчання університету «КРОК»:

кабінет 325

вул. Табірна, 30-32, Київ, 03113

тел. +38 (044) 455-57-57

ел. пошта:  krok@krok.edu.ua

Інтернет сайт:      www.krok.edu.ua



Ми працюємо для Вас

Дякую за увагу


