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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ 
ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про соціальну політику Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (далі -  Положення) розроблено на підставі 
основних положень Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», 
«Про освіту», «Про зайнятість населення», «Про охорону дитинства», «Про 
пенсійне забезпечення», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та 
інших актів чинного законодавства України, Статуту Волинського 
національного університету імені Лесі Українки (далі -  Університет), 
Положення про студентське самоврядування Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, Положення про відділ молодіжної політики 
та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі 
Українки, Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та 
інших положень.

1.2. Основна мета соціальної політики Університету -  робота із 
соціально незахищеними категоріями студентів, захист їхніх законних прав, 
свобод та інтересів.

1.3. Соціальна політика проводиться на засадах законності, дотримання 
та захисту прав людини, соціальної справедливості, раннього виявлення та 
надання допомоги молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 
доступності та відкритості, конфіденційності та відповідальності за 
дотримання етичних і правових норм, додержання та захист прав людини, 
добровільності вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних 
послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг.

1.4. Соціальну політику у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (далі -  соціальна політика Університету) здійснює відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи через проведення соціальної роботи 
зі студентською молоддю Університету.



1.5. Працівники відділу молодіжної політики та соціальної роботи при 
реалізації соціальної політики у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки керуються: Конституцією України, Декларацією прав 
людини, Законом України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1050 від 28 грудня 2016 р. «Деякі питання стипендіального 
забезпечення», Постановою Кабінету Міністрів України № 1361 від 26 вересня 
2006 року «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 
категоріям випускників закладів вищої освіти», Законом України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», Законом України «Про підвищення престижності шахтарської 
праці», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», Законом України «Про захист персональних 
даних», Статутом Волинського національного університету імені Лесі 
Українки, а також цим Положенням.

1.6. Для реалізації своїх завдань соціальна політика Університету 
співпрацює з департаментом соціальної політики Луцької міської ради, 
департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Луцьким міським 
центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей 
Луцької міської ради, органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту 
населення, правоохоронними органами, соціальними службами для молоді, 
органами студентського самоврядування, а також із громадськими 
організаціями.

2. МЕТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВОЛИНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
2.1. Реалізація державних, галузевих і регіональних програм у сфері 

соціальної роботи з соціально незахищеними категоріями студентської молоді 
для поліпшення їхнього становища, розв’язання соціальних проблем.

2.2. Координація діяльності структурних підрозділів, студентського 
самоврядування та співпраця з громадськими організаціями у питаннях 
молодіжної діяльності та соціальної політики Університету.

2.3. Створення умов для розвитку місцевих програм із питань 
соціального захисту населення, сімейної та Тендерної політики, протидії 
торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї та реалізації цих заходів.

2.4. Розробка та здійснення самостійно або разом із іншими
*

структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями заходів 
щодо захисту прав, свобод і законних інтересів студентів.



3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ волинського
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
3.1. Участь у розв’язанні соціальних проблем, надання комплексу

соціальних послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої 
самореалізації та самовдосконалення.

3.2. Створення та ведення обліку реєстру студентів, які користуються 
пільгами відповідно до чинного законодавства, зокрема студентів із числа 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів із 
інвалідністю, студентів - учасників АТО, студентів, батьки яких -  учасники 
АТО, студентів, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

3.3. Призначення соціальних стипендії студентам, які потребують
соціального захисту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1050 від 28 грудня 2016 року «Деякі питання стипендіального
забезпечення».

3.4. Формування особових справ випускників Університету для 
врегулювання питання виплати одноразової адресної грошової допомоги 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року 
№ 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 
категоріям випускників закладів вищої освіти».

3.5. Інформування випускників Університету з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно матеріальної допомоги 
після закінчення Університету.

3.6. Надання соціальних послуг і здійснення інших заходів щодо 
відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану студентів, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги; за потреби -  здійснення соціально-психологічного супроводу.

3.7. Проведення заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
домашньому насильству, торгівлі людьми, тероризму, надання соціально- 
психологічних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства.

3.8. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на 
формування здорового способу життя, попередження наркоманії, алкоголізму, 
СНІДу, вчинення правопорушень, суїцидів, расової та соціальної нетерпимості, 
аморального способу життя.

3.9. Проведення профорієнтаційних заходів для студентів для надання 
їм допомоги у свідомому виборі професії та побудові життєвої стратегії, 
формування готовності випускників Університету до самостійної професійної
ДІЯЛЬНОСТІ.



3.10. Здійснення соціально-психологічної роботи в студентському 
середовищі щодо адаптації до Університету здобувачів вищої освіти першого 
курсу.

3.11. Надання індивідуальних і групових соціально-психологічних 
консультацій студентам.

3.12. Забезпечення соціальної інтеграції здобувачів освіти та працівників 
із інвалідністю; сприяння створенню умов для безперешкодного доступу 
здобувачів освіти та працівників із інвалідністю до корпусів Університету; 
допомога у формуванні у здобувачів із інвалідністю впевненості в собі, 
здатності до активної соціальної взаємодії.

3.13. Організація та координація роботи з питань соціально- 
психологічної підтримки учасників антитерористичної операції, дітей 
учасників АТО та студентів із сімей загиблих учасників АТО.

3.14. Забезпечення захисту персональних даних молоді, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних».

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
4.1. Надавати рекомендації соціально-психологічного характеру структурним 
підрозділам Університету та здобувачам вищої освіти.
4.2. Створювати бази та банки даних за основними напрямами своєї 
діяльності.
4.3. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед студентів, 
викладачів, співробітників Університету.
4.4. Використовувати матеріально-технічну базу Університету для реалізації 
завдань соціальної політики Університету.
4.5. Розробляти й упроваджувати власні програми із соціальної просвіти та 
консул ьтативно-тренінгової діяльності.
4.6. Організовувати власні семінари, тренінги, моніторинги, конференції й 
інші масові заходи наукового, науково-методичного та соціально- 
психологічного характеру.
4.7. Залучати фахівців інших установ й організацій різних форм власності для 
здійснення соціального супроводу молоді, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах; в установленому порядку одержувати від установ й організацій 
інформацію з питань, що пов’язані з соціальною політикою Університету.
4.8. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 
інтересів студентів.
4.9. Надавати пропозиції до проектів рішень і розпоряджень проректора з 
навчально-виховної роботи та комунікації стосовно питань, що по’вязані з 
соціальною політикою Університету.



4.10. Сприяти розвитку особистості студентів і вдосконаленню соціально- 
психологічної культури.
4.11. Брати участь у профілактиці таких негативних явищ у студентському 
середовищі, як-от: неуспішність у навчальній діяльності, насильство, 
наркоманія, алкоголізм, протиправна поведінка, бездуховність, расизм, 
конфлікти тощо.
4.12. Оприлюднювати в засобах масової інформації довідкові матеріали, що 
стосуються діяльності соціальної політики Університету.
4.13. Здійснювати підготовку в установленому порядку тристоронніх 
договорів із загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними 
закладами для належного надання одноразової адресної допомоги випускникам 
Університету.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення про соціальну політику Волинського національного 
університету імені Лесі Українки є локальним нормативно-правовим актом, що 
знаходиться у вільному доступі для здобувачів вищої освіти, співробітників 
Університету та усіх зацікавлених осіб.
5.2. Положення затверджується рішенням Вченої ради Університету та 
вводиться в дію наказом ректора Університету.
5.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за рішенням 
Вченої ради Університету.
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Погоджено
Проректор з навчально-виховної роботи та комунікації
Проректор з навчальної роботи та рекрутації
Проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці
Проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічної частини ^
В. о. начальника юридичного відділу
В. о. начальника відділу молодіжної політики та^оціальної роботи


