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1. Загальні положення 

 

1.1. Студентська соціальна служба (далі - Служба) є структурним 

підрозділом Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі -

Університет), що здійснює громадську та волонтерську діяльність у 

соціальних закладах м. Чернігова на добровільних засадах, і створюється 

як додаткова база для практичного навчання студентів за спеціальністю 

231 Соціальна робота. Волонтерами Студентської соціальної служби 

можуть бути студенти інших факультетів, які хочуть надавати 

безкоштовну допомогу людям, що мають соціальні проблеми або 

опинилися в складних життєвих обставинах і потребують підтримки та 

допомоги. 

1.2. Служба здійснює свою діяльність у межах законодавчих актів 

України, у відповідності до чинних нормативних документів Університету 

та цього Положення. 

1.3. Студентська соціальна служба здійснює свою діяльність на 

громадських засадах і підпорядковується адміністративно проректору з 

науково-педагогічної та виховної роботи 

1.4. Студентська соціальна служба для досягнення своїх цілей 

користується майном університету. 

 

2.  Мета та завдання Студентської соціальної служби 

 

2.1. Метою діяльності Студентської соціальної служби: 

 формування професійних компетенцій у майбутніх соціальних 

працівників; 

 підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок у майбутніх 

соціальних працівників; 

 формування та підвищення у студентів почуття соціальної 

справедливості та відповідальності; 

 допомога і підтримка у розв’язанні соціальних проблем студентів, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

 підвищення ролі студентів у вирішенні соціальних проблем міста на 

локальному рівні; 

 впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки 

студентів у сфері соціальних послуг; 

 виховання у студентів толерантності, співчутливості, взаємодопомоги. 

2.2. Основні завдання Студентської соціальної служби: 

 надання допомоги щодо реалізації соціальних прав громадян, які 

потребують сторонньої допомоги та підтримки; 

 сприяння реалізації соціальних проєктів та програм в межах місцевих, 

державних, громадських та цільових соціальних проєктів і програм; 



 здійснення профілактичних заходів щодо попередження негативних 

явищ у молодіжному середовищі; 

 сприяння поширенню волонтерського руху серед студентів. 

2.3. Відповідно до мети та завдань Студентської соціальної служби, для 

її повноцінного та ефективного функціонування керівництво соціальної 

служби та університету організовує і забезпечує: 

 проведення тренінгових занять для волонтерів Студентської соціальної 

служби з метою ознайомлення та підготовки студентів до волонтерської 

діяльності; 

 проведення теоретичних та практичних занять з підготовки волонтерів 

до діяльності у різних закладах соціальної сфери; 

 проведення підсумкових конференцій за результатами діяльності 

волонтерів; 

 співпраця з практиками різних установ соціальної сфери м. Чернігова; 

 співпраця з громадськими організаціями, що реалізують проєкти 

соціальної дії; 

 співпраця з іншими студентськими соціальними службами та 

волонтерськими центрами в Україні та за її межами з метою обміну 

досвідом роботи. 
 

3. Організація діяльності Студентської соціальної служби 
 

3.1. Виконання обов’язків керівника Студентської соціальної служби 

покладається наказом ректора університету на особу з числа науково-

педагогічних працівників кафедри соціальної роботи за поданням декана. 

3.2. До складу Студентської соціальної служби входять: керівник, 

студентський лідер, студенти-волонтери, викладачі-волонтери. 

3.3. Для роботи у Службі залучаються студенти Університету, 

викладачі університету та фахівців інших установ та організацій за згодою. 

3.4. Робота в Службі переважним чином виконується на громадських 

засадах, в інших випадках оплата праці здійснюється згідно законодавства. 

3.5. Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: 

 організація та проведення занять з елементами тренінгу в школах для 

учнів старших класів з метою профілактики негативних явищ в 

молодіжному середовищі та пропаганди здорового способу життя; 

 організація та проведення культурно-масових заходів в Університеті з 

метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та 

популяризації здорового способу життя серед студентської молоді; 

 надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені 

в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

 надання консультативних послуг соціально-незахищеним верствам 

населення з питань соціального захисту та соціального законодавства; 

 надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не 

забороненими законодавством. 


