
 

Центр студентська соціальна служба Рівненського державного 

гуманітарного університету – уповноважений державою брати участь у 

реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної 

роботи зі студентською молоддю з особливими освітніми потребами. 

Основні напрями, форми і методи роботи Центру ССС: 

- створення банку даних про студентів – сиріт, інвалідів, молодих 

студентських сімей, студентів,  які перебувають на обліку в ЦССС 

- співпраця з Рівненським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді у вирішенні питань соціального становлення та 

соціальної підтримки студентської молоді; 

- надання соціальної, правової, психологічної та інформаційної 

допомоги студентській молоді; 

- сприяння успішної адаптації студентів першого курсу; 

- активна співпраця з директором студмістечка з приводу 

вирішення житлових питань студентів (поселення в гуртожиток тощо); 

- робота зі студентами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, інвалідами, студентськими сім'ями, студентами з 

малозабезпечених сімей, обдарованою молоддю; 

- допомога в організації культурно-дозвільної діяльності студентів-

соціально-незахищених ; 

На обліку ЦССС знаходяться студенти пільгових категорій,студенти 

сироти,позбавлені батьківського піклування,студенти з. інвалідністю та 

студенти,чиї батьки учасники АТО. При вступі до університету соціально - 

незахищені студенти мають право на вступ поза конкурсом на пільгових 

основах. Відповідно до вимог діючих нормативних документів студенти-

сироти та позбавлені батьківського піклування перебувають на повному 

державному утриманні, тобто отримують державні дотації до стипендій. 

Зокрема, студенти - сироти  та позбавлені батьківського піклування 

отримують приблизно 2360 грн. соціальної стипендії Крім того, студенти  



пільгових категорій мають право один раз протягом року отримати за 

відповідною заявою матеріальну допомогу. Студенти вказаних категорій 

позачергово отримують місце  у гуртожитку. 

Одним із основних завдань центру "Студентська соціальна служба" є 

організація та забезпечення проведення змістовного дозвілля соціально 

незахищених категорій студентів. З ініціативи центру було організовано 

похід студентів Рівненського державного університету з особливими 

потребами першого курсу,а також студентів позбавлених батьківського 

піклування Рівненську обласну наукову бібліотеку на «Невипадкові зустрічі» 

з відомими краянами,що досягли успіхів попри проблеми зі здоров’ям.Цей 

захід присвячено студентам з інвалідністю Рівненського державного 

гуманітарного університету Ользі Каплун,Юлії Блищик та Василю Рожко.  

У жовтні відбувся захід для людей з порушеннями зору до Дня вчителя 

«Свято з запахом чорнобривців»,назва заходу орієнтована на слабозорих 

людей де ЦССС виступила співорганізатором. В заході взяли участь студенти 

з особливими потребами університету,серед яких Дмитро Мурдза та Юлія 

Блищик. 

Центр «Студентська соціальна служба» співпрацює з Рівненським 

регіональним центром фізичної культури і спорту людей з особливими 

потребами «Інваспорт», де займаються 17 наших студентів з особливими 

потребами. Студентка з особливими потребами 3 курсу психолого-

природничого факультету Ольга Каплун, стала чемпіонкою України з 

пауерліфтингу та отримала звання майстра спорту.  

Значна увага приділяється роботі зі студентами – сиротами. Для них 

організовуються різноманітні бесіди, з метою їх адаптації до самостійного 

життя. Зокрема, на початку навчального року зі студентами – сиротами 

першого курсу була організована зустріч-бесіда з юристом РМЦССС щодо їх 

соціального захисту та прав. 

Також на базі ЦССС проходять практику студенти ППФ спеціальності 

«Соціальна робота» 2 курсу. За час проходження практики студенти: 



Знайомство з роботою Рівненського міського центру 

соціальних служб сім’ї дітей та молоді. Проведення бесіди з 

директором центру Талт Людмилою Гнатівною та юристом Рівненської 

міської служби сім’ї дітей та молоді стосовно юридично-правової 

роботи з соціально-незахищеними категоріями населення. 

Знайомство з провідним спеціалістом-організатором заходів 

для людей з обмеженими можливостями Рівненської міської 

обласної бібліотеки Романухою Зоєю Василівною. 

Практична робота, розміщення плакатів та розповсюдження 

брошур про роботу РМЦССС та ВІЛ СНІД 

Самостійна робота студентів з документами, що регламентують 

діяльність фахівців із соціальної роботи, провідних спеціалістів 

рівненської міської служби сім’ї дітей та молоді. Збір інформації про 

студентів, чиї батьки брали безпосередню участь в АТО Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Участь у проведенні заходу у Рівненській обласній науковій 

універсальній бібліотеці для дітей з особливими потребами 

«Невипадкові зустрічі» 

Знайомство, бесіда із роботою Рівненської міської служби у 

справах дітей рівненської міської ради; вивчення правил внутрішнього 

розпорядку; напрямків діяльності, режиму роботи, структури установи; 

історії розвитку. Вивчення й характеристика змісту послуг, які 

надаються населенню.  

Екскурсія виставковою залою «Арт-галерея», практичне заняття-

проведення екскурсії для незрячих студентів. 

В рамках роботи проекту «Здоров’я нації» відбулася зустріч на 

тему: «Доступно про ВІЛ СНІД» зі студентами психолого-

природничого факультету І курсу. Мета заходу актуалізувати та 



поширити знання про ВІЛ СНІД виховати толерантне ставлення до 

людей,котрі живуть з ВІЛ СНІД. 

Важлива подія-участь соціально-незахищених студентів 

університету в соціально-культурному фестивалю громадських 

ініціатив людей з інвалідністю «Парафест 2017» де участь взяли 

волонтери та студенти з інвалідністю ППФ. 

Також щомісяця в РОУНБ проводиться літературна студія 

Дивослово, для студентів нашого університету, котрі пишуть вірші та 

прагнуть до вдосконалення. 

23.04.2018р. ЦССС та ГО «Студентська рада РДГУ» спільно 

проведено захід до Міжнародного дня боротьби за права людей з 

інвалідністю» де були запрошені студенти з інвалідністю ВУЗів м.Рівне. 

Також ЦССС активно співпрацює з кафедрою соціальної 

роботи,організовуючи практику для студентів,зараз в ЦССС проходять 

практику студенти 2 курсу спеціальності «Соціальна робота» заочної 

форми навчання. 

Отже ЦССС сприяє соціальному захисту студентів-сиріт, інвалідів, 

створює умови для того, щоб студенти нормально влилися у колектив, 

відчували себе активними учасниками студентського життя на факультетах і 

в університеті загалом. 

 

 

 

 


