
В Рівненському державному гуманітарному університеті надається 

підтримка для соціально-незахищених категорій студентів центром 

«Студентська соціальна служба». 

Особлива увага при організації роботи студентської соціальної служби 

приділяється формуванню механізму, який би забезпечував організаційно-

правові умови соціального захисту студентів пільгових категорій та  співпрацю 

між різними виховними підрозділами РДГУ, деканатами, самою службою, 

директором студмістечка, органами студентського самоврядування, 

профспілкою та Рівненським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді та Рівненською міською службою у справах дітей. 

Центром постійно вдосконалюється система підтримки студентів та 

здобувачів вищої освіти університету з соціально-незахищених категорій. 

До цих категорій відносяться: 

-студенти –сироти та позбавлені батьківського піклування; 

-студенти з інвалідністю; 

-студенти чиї батьки є учасники АТО; 

-студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян; 

-студенти визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; 

-студенти один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

-студенти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 

-студенти батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не 

менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи 



стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про 

підвищення престижності шахтарської праці” -протягом трьох років після 

здобуття загальної середньої освіти; 

20 лютого 2020р. відбувся захід "Луї Брайль, година цікавих повідомлень 

до Всесвітнього дня Брайля" в Рівненській обласній універсальній науковій 

бібліотеці. Студенти Рівненського державного гуманітарного університету, 

педагогічного та психолого-природничого факультетів долучились до заходу. 

Отримали багато корисної інформації та практичного досвіду. Дуже вдячні за 

запрошення та змогу отримати багато цікавої та корисної інформації про 

інклюзивно-тактильну контрастну карту-схему з дублюванням шрифту Брайля 

туристичної інфраструктури середмістя Рівного, а також ресурсами інтернет-

центру «Окуляр». 

2 березня 2020р. відбувся фестиваль «Барви життя» в якому наш студент 

психолого-природничого факультету Дмитро Мурдза посів одне з головних 

місць та отримав запрошення на гала концерт в м.Києві. Дмитро є студент з 

інвалідністю, проте неодноразово зарекомендував себе яскравою та 

талановитою особистістю. 

Центр «Студентська соціальна служба» для надання інформації та 

забезпечення підтримки студентів з соціально-незахищених категорій завжди на 

зв’язку зі студентами, кожен може отримати відповідь зателефонувавши за 

вказаним номером, або написати у месенджер. 

У вересні 2020 р. відбулось чергове знайомство студентів з інвалідністю 

першого курсу з роботою «Рівненського регіонального центру з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Студенти ознайомились з напрямками 

роботи, видами спорту, якими можна займатись безкоштовно, основними 

видами реабілітації для покращення фізичного та психосоматичного станів. А 

також отримали задоволення та познайомились з студентами, які тривалий час 



вже займаються у «Інваспорті» є чемпіонами, майстрами спорту України та 

нашою гордістю. 

У листопаді 2020р. відбулась зустріч студентів психолого-природничого 

факультету з Петром Степановичем Поліщуком тренером-консультантом та 

Тетяною Федорівною Войтович, письменницею та керівником Рівненської 

обласної благодійної організації "Обличчям до істини". Студенти декламували 

поезію Тетяни Федорівни. А також змогли отримати багато корисної інформації 

про роботу з тактильними книгами. Дякуємо за тепле та корисне спілкування. 

Головна заслуга плідної та гарної роботи у хорошій співпраці центру з 

деканатами університету. 

 


