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2.1. Студентська соціальна служба створюється за наказом ректора і
підпорядковується Рівненському державному гуманітарному університету.
2.2. ЦССС здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством,
зокрема, Конституції України, Законів України «Про соціальну роботу з дітьми
та молоддю», «Про освіту», «Про вищу освіту», Указу Президента України
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоді,
сім'ями », постанова Кабінету Міністрів України № 573 від 1 серпня 2013 р.
«Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для
сім’ї,дітей та молоді», наказів ректора РДГУ, Положенням про центр
Студентська

соціальна

служба

Рівненського

державного

гуманітарного

університету.
2.3. Положення про центр Студентська соціальна служба Рівненського
державного гуманітарного університету та посадові обов’язки його працівників
затверджує ректор РДГУ.
2.4. ЦССС має печатку, бланки для виконання, згідно покладених на них
функцій .
3. Обов’язки ЦССС РДГУ.
3.1. Реалізація державних, галузевих і регіональних програм у сфері
соціальної роботи з соціально-незахищеними категоріями студентської молоді з
метою поліпшення її становища, розв’язання соціальних проблем.
3.2 Активна співпраця з організаціями щодо підтримки студентів з
особливими освітніми потребами,а саме: Рівненським міським центром
соціальних служб сім’ї,дітей та молоді,міською службою

у справах дітей

м.Рівного,Рівненським регіональним центром фізичної культури та спорту
інвалідів «Інваспорт» м.Рівне, інтернет-центром «Окуляр» для людей з
порушенням зору,відокремленим підрозділом Всеукраїнської громадської
організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у рівненській
області.
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3.3 Участь у розв’язанні соціальних проблем,надання комплексу
соціальних послуг здобувачам вищої освіти,створення сприятливих умов для
їхньої самореалізації й самовдосконалення за умов активної співпраці з вище
організаціями,перерахованими у п.3.2
3.4. Надання психологічної, соціально – педагогічної, соціально –
медичної, соціально – економічної, юридичної та інформаційної допомоги
студентській молоді, в тому числі студентам – сиротам,позбавленим
батьківського піклування,студентам з інвалідністю
3.5.Здійснення соціальної роботи в студентському середовищі щодо
збільшення ефективності процесу адаптації здобувачів вищої освіти першого
курсу.
3.5.Організація роботи щодо підтримки й розвитку волонтерського руху
та підвищення соціальної активності у студентському середовищі за умов
активної співпраці з деканатами університету.
3.6.Отримання

від

структурних

підрозділів

університету

факультетів,кафедр,гуртожитків тощо інформацію необхідну для виконання
завдань центру «Студентська соціальна служба».
3.7.За необхідності здійснення безпосередніх зв’язків з органами
соціальної допомоги,благодійними фондами й громадськими організаціями та
іншими установами у сфері освіти. виховної й соціально-профілактичної
роботи.
3.8.Проведення

розробки,

організації

й

реалізації

соціально-

профілактичних заходів,що спрямовані на формування здорового способу
життя здобувачів вищої освіти та студентської молоді..
3.9.Створення банку даних про студентів з особливими освітніми
потребами, а саме: студентів – сиріт, студентів з інвалідністю, студентів,
учасників АТО та дітей учасників АТО, та студентів, які перебувають під
супроводом соціальної служби.
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3.10.Здійснення соціального супроводу здобувачів вищої освіти з метою
підвищення психологічної культури студентської молоді за умов співпраці з
деканатами університету,що надають студентів для супроводу.
3.11. Облік та підготовка статистичних, інформативних, аналітичних
матеріалів з питань соціальної роботи з студентською молоддю з особливими
освітніми потребами.
4.Функції ЦССС
4.1.Надання індивідуальних та групових консультацій здобувачам вищої
освіти з особливими освітніми потребами.
4.2.Розробка пропозицій щодо поліпшення
виховної,соціально-профілактичної,психологічної

й

організації навчальносоціальної

роботи

в

університеті.
4.3.Вдосконалення організації залучення здобувачів вищої освіти до
волонтерського руху,соціальної активності й реалізації соціальних проектів
університетського,між університетського,міського та всеукраїнського рівнів.
4.4.Реалізація проектів та програм сприяння повноцінному розвитку
особистості здобувачів вищої освіти та студентських груп,сприяння здоровому
способу

життя,попередження

особистісних

і

міжособистісних

проблем,соціально-психологічних конфліктів тощо.
4.5.Проведення системних заходів з метою підвищення мотивації для
реалізації творчого,наукового,інтелектуального потенціалу та самореалізації
студентської молоді.
4.6.Надання консультативної допомоги здобувачам вищої освіти для
визначення

своїх

можливостей

з

урахуванням

індивідуальних

особливостей,здійснення соціально-психологічного супроводу осіб різних
соціальних категорій.
4.7.Допомога в формуванні у здобувачів з особливими освітніми
потребами

вищої

освіти

принципів

взаємодопомоги,

толерантності,

відповідальності,впевненості в собі,здатності до активної соціальної взаємодії.
5. Права ЦССС:
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5.1.Співпрацювати з органами виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування в рамках соціально-психологічної роботи з студентською
молоддю Рівненського державного гуманітарного університету.
5.2.

Залучати

спеціалістів

підприємств,

установ,

організацій

за

погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції
ЦССС.
5.3. Одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з
питань соціальної роботи з молоддю.
5.4. Проводити відповідно до законодавства соціальне інспектування
(здійснення нагляду і контролю проведення аналізу та експертизи) умов
благополуччя студентської молоді РДГУ , з метою забезпечення захисту її прав,
свобод і законних інтересів.
5.5. Звертатись до відповідних державних органів з клопотанням про
притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових
осіб, винних у порушенні законодавства стосовно молоді.
5.6. Залучати міжнародну фінансову допомогу, благодійні фонди,
суб’єкти підприємницької діяльності до розв’язання актуальних соціальних
проблем

студентської

молоді

Рівненського

державного

гуманітарного

університету.
6. Керівництво діяльністю центру
6.1. Керує безпосередньо діяльністю ЦСССкерівник, якого призначає на
посаду і звільняє з посади ректор РДГУ;
6.2. Здійснює координацію проведення студентських заходів соціального
спрямування.
6.3. Веде облік волонтерів, які співпрацюють з центром ССС та іншими
благодійними організаціями.
6.4.Співпрацює з іншими структурними підрозділами Університету щодо
проблем соціального захисту здобувачів вищої освіти,забезпечує дотримання
чинного законодавства щодо соціального захисту пільгових категорій
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здобувачів вищої освіти в разі звернень до центру «Студентська соціальна
служба»
6.5. Розробляє положення про центр та посадові інструкції працівників
ЦССС, видає у межах своєї компетенції накази організаційно – розпорядчого
характеру, організовує і контролює їх виконання, здійснює інші повноваження,
передбачені законодавством.
6.6.

Для

підвищення

ефективності

діяльності

ЦССС,

розробки

рекомендацій з питань соціальної роботи з студентською молоддю та сім'ями
при центрі може створюватися консультативна та методична рада, які
проводять діяльність на громадських засадах.
7. Взаємодія з адміністрацією РДГУ
7.1. Адміністрація РДГУ забезпечує ЦССС приміщенням, засобами
зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами за наявності.
7.2. Адміністрація визначає умови оплати праці працівників ЦССС.
7.3. ЦССС звітує про проведену роботу в кінці кожного року
7.4. Центр Студентська соціальна служба Рівненського державного
гуманітарного університету може бути ліквідований або реорганізований за
рішенням адміністрації Рівненського державного гуманітарного університету у
порядку передбаченому діючим законодавством України.
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