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Звіт проректора з соціальної роботи Оксани Вовк 
 

 

Молодіжна політика університету спрямована на створення сприятливих 

умов для успішної соціалізації та ефективної самореалізації студентів у процесі 

навчання і подальшої професійної кар'єри. Насамперед це розвиток духовного, 

професійного та інноваційного потенціалу молоді, а також виховання і 

гармонійний розвиток високоосвіченої, національно-свідомої людини, здатної 

до саморозвитку й самовдосконалення, з активною громадянською і соціальною 

позицією. 

Молодіжна політика університету формується в інтересах студентської 

молоді, суспільства, держави і базується на цінностях і традиціях університету, 

історичному та культурному надбанні українського народу з урахуванням 

основних тенденцій світового досвіду розвитку і підтримки молоді. 

Основні напрями роботи зі студентами: 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стипендіальне забезпечення студентів здійснювалося відповідно до змін у 

законодавстві України, а також відповідно до «Положення про стипендіальні 

комісії Національного авіаційного університету», «Правил призначення і 
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виплати стипендій здобувачам вищої освіти у Національному авіаційному 

університеті» 

У 2018-2019 н.р. проведено 9 засідань Стипендіальної комісії університету. 

Були прийняті рішення призначення академічних та іменних стипендій; 

встановлення лімітів на стипендії. Академічні та соціальні стипендії за 

підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії призначено 3379 студентам, 

літньої – 2101 (3020 з урахуванням студентів 1 і 5 курсу навчання).  

Академічні іменні стипендії отримали 17 студентів: Президента України – 

12, Кабінету Міністрів України – 2, Верховної Ради України – 3, а також 

стипендії імені державних діячів першого українського уряду по 5 двічі на 

навчальний рік.   

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ЗАОХОЧЕННЯ 

В університеті запроваджено ряд заохочень за високу якість та зразкове 

виконання своїх обов’язків, успіхи в роботі і навчанні. У 2018-2019 н.р. 

проведено 23 засідання Комісії з представлення до заохочення працівників, 

колективів структурних підрозділів та студентів університету.  

Представлено до заохочення 337 студентів університету, з них Грамотами 

відзначено – 320, Листами Подяки – 17. 

За сумлінну працю відзнаками НАУ було нагороджено 311 працівників 

університету, з них нагрудним знаком «За сумлінну працю» – 52, нагрудним 

знаком «Ветеран НАУ» – 40, відзнакою «Подяка ректора» – 51, «Грамотою 

НАУ» – 116, оголошено подяку ректора - 45 працівникам. 

За плідну співпрацю з університетом 145 працівників партнерських 

установ та організацій також відзначено грамотами і подяками НАУ. 
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ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТКИ 

В університеті створено належні умови для проживання студентів у 

гуртожитках Студентського містечка НАУ. Вирішенням питань поселення 

займається Рада з поселення НАУ. У 2018-2019 н.р. проведено 5 засідань ради. 

Станом на початок 2018-2019 навчального року до гуртожитків Студентського 

містечка НАУ поселено 5160 студентів і 14 аспірантів, а також 170 працівників. 

Для покращення санітарно-побутових умов на об’єктах Студентського 

містечка проводено ряд заходів з дезінсекції та дератизації, а також ремонтно-

будівельні роботи за участю студентських будівельних загонів. 

 

Діяльність будівельних загонів НАУ на літо 2019 року 

 

 
 

Гуртожиток №3

ФККПІ

Ремонт кухонь, 
сходових клітин

Гуртожиток №5

ФЛСК

Ремонт кухонь, 
сходових клітин, 

душових, сходів (вхід до 
гуртожитку)

Гуртожиток №6

ФТМЛ

Ремонт кухонь, 
сходових клітин, 

коридорів в місцях 
затікання
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА 

Психологами відділу по роботі зі студентами проведено виховні, 

просвітницькі та мотиваційні лекції, тренінги і майстер-класи для студентів 1- 3-

го курсів, серед яких: 

- лекції «Психологічні особливості самоорганізації діяльності студентів»; 

- майстер-класи «Прокрастинація: відкладу все на потім»; 

- лекції з елементами тренінгу «Шляхи вирішення міжособистісних 

конфліктів: особливості явища булінгу в студентському середовищі». 

Запроваджено систему психологічних тренінгів, спрямованих на 

самовдосконалення та самореалізацію студентів. Застосовуються нові 

комунікативні підходи, зокрема, проведення зустрічей у форматі «face to face» та 

активізація спілкування через соціальні мережі. 

В 2018-2019 н.р. працівниками відділу по роботі зі студентами розроблено 

і проведено онлайн-опитування STUDENT SATISFACTION, з метою отримання 

якісного зворотного зв’язку, що дає можливість отримати інформацію про 

потреби студентів у різних сферах: викладання матеріалу під час навчальних 

занять, задоволеність науково-просвітницькими та культурно-розважальними 

заходами, комфортність умов у навчальних корпусах та гуртожитках тощо. 

Анонімне опитування пройшли 423 студенти різних факультетів та курсів 

Гуртожиток № 7

ФМВ, АКФ 

Ремонт коридовір 
секцій, сходових клітин, 

душових (ліве крило 
гуртожитку)

Гуртожиток № 8

ФЕБІТ, ФАБД

Ремонт коридорів секцій, 
сходових клітин, кухонь

Гуртожиток № 9

ФАЕТ

Ремонт сходових клітин, 
санвузлів, коридорів секцій, 

коридора 2-го поверху, 
вхідної групи до гуртожитку

Гуртожиток № 11

ФККПІ

Ремонт холу на вході до гуртожитку, 
сходових клітин, коридорів

Гуртожиток № 13

ЮФ

Ремонт коридорів усіх поверхів
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(детальну інформацію про анкету і питання можна отримати за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJQrOKdyTHRg2osOWic0zBFMthq273yKTiijq5wk

H5hPiTA/viewform?vc=0&c=0&w=1) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Задля забезпечення сприятливих умов для особистісного, професійного і 

соціального розвитку студентів відповідно до їхніх потреб, інтересів та 

можливостей, підвищення рівня конкурентоспроможності студентів 

університету на ринку праці, сприяння духовному розвитку студентів і 

формуванню високих моральних принципів, а також їх залучення до участі у 

громадському житті університету працівниками сектору психолого-педагогічної 

роботи організовано різні форми роботи зі студентами: проведення лекцій, 

майстер-класів, екскурсій, інтерактивних занять, круглих столів, тренінгів, ворк-

шопів та ін. Всього протягом 2018-2019 н.р. організовано, у тому числі у 

співпраці з іншими структурними підрозділами університету та органами 

Студентського самоврядування, 100 заходів. 

 

№ НАПРЯМИ ЗАХОДІВ 
КІЛЬКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ 

1 Заходи, спрямовані на особистісний розвиток і 

професійне становлення 
35 

2 Заходи, спрямовані на підвищення рівня 

корпоративної культури університету та налагодження 

ефективної комунікації між адміністрацією та 

студентами 

26 

3 Творчо-розважальні та культурно-просвітницькі 

заходи 
14 

4 Національно-патріотичні заходи 13 

5 Зустрічі з видатними представниками науки і техніки 8 

6 Профорієнтаційні заходи 4 

Всього 100 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJQrOKdyTHRg2osOWic0zBFMthq273yKTiijq5wkH5hPiTA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJQrOKdyTHRg2osOWic0zBFMthq273yKTiijq5wkH5hPiTA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЕКТІВ ТА ІДЕЙ 

Протягом 2018-2019 навчального року, відповідно до вимог 

інформаційного суспільства та потреб і цінностей молоді, сектором психолого-

педагогічної роботи відділу по роботі зі студентами було організовано та 

впроваджено у практичну діяльність нові проекти та ідеї: Student Servise – ресурс 

для отримання якісного зворотного зв’язку від студентів – student satisfaction (407 

студентів); «Історія успіху» – просвітницький проект із видатними випускниками 

НАУ (8 інтерв`ю); «WellnesStudent» – проект  популяризації та формування 

здорового способу життя серед (більше 20 публікацій); майстер-класи з 

самооборони для студентів (тренування щотижня у вівторок та понеділок у СК 

НАУ, 8 зала). 

 

Інновації в молодіжній політиці, запроваджені у 2018-2019 н.р., спрямовані 

на забезпечення ефективного зворотнього зв’язку зі студентством університету, 

реалізацію принципу студоцентризму, формування і розвиток простору 

неформальної освіти для особистісного розвитку і професійного становлення 

студентської молоді НАУ. 

 


