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ПЛАН РОБОТИ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ СТУДЕНТАМИ 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РОБОТИ ОНАХТ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У 2017 РОЦІ 

 

№ 
Зміст  

роботи 
Відповідальні Строк 

Робота зі студентами сиротами, студентами позбавлених 
батьківського піклування, студентами, які в період навчання у віці 

від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентами, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, студентами, 
які є дітьми шахтарів, студентами, що є дітьми учасників бойових 
дій, особами, які переміщується з тимчасово окупованої території 

України, студентами інвалідами, студентами з малозабезпечених та 
багатодітних сімей. 

1 

Провести роботу щодо 
впорядкування документів, 
які підтверджують статус осіб 
з числа:  
- дітей-сиріт;  
- дітей позбавлених 
батьківського піклування;  
- студентів, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без 
батьків; 
- студентів-інвалідів;  
- студентів, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 
- студентів, які є дітьми 
шахтарів;  
- студентів, які є дітьми 
учасників бойових дій;  
- осіб, які переміщується з 
тимчасово окупованої 
території України; 
- студентів з 
малозабезпечених та 
багатодітних сімей. 

Кананихіна О.М.,   
Михайлова В.Л.,  

Васьковська К.О.,  
декани факультетів 

ОНАХТ, 
директори 

технікумів і коледжу 
ОНАХТ 

Протягом 
року 
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2 

Сформувати на кожного 
студента особову справу, 
завірену копію якої передати 
до Управління соціального 
захисту населення в 
Приморському районі м. 
Одеси 

Кананихіна О.М., 
Васьковська К.О., 

заст. деканів, 
заст. директорів 

технікумів і коледжу 

Протягом 
року 

3 

Щомісяця подавати в 
Управління соціального 
захисту населення в 
Приморському районі м. 
Одеси на паперових та 
електронних носіях Списки 
студентів щодо призначення 
соціальної стипендії. 

Кананихіна О.М., 
Васьковська К.О., 

заст. деканів, 
заст. директорів 

технікумів і коледжу 

Протягом 
року 

4 

Ознайомлення студентів з 
Постановами Кабінету 
Міністрів України від 
28.12.2016 року № 1050 
«Деякі питання 
стипендіального 
забезпечення», від 28 
грудня 2016 року №1045 
«Деякі питання виплати 
соціальних стипендій 
студентам (курсантам) 
вищих навчальних 
закладів». 

Кананихіна О.М., 
Михайлова В.Л.,  

Васьковська К.О., 
заст. деканів, 

заст. директорів 
технікумів і коледжу 

Протягом 
року 

5 

Проводити зустрічі зі 
студентами з числа дітей-
сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, а 
також студентів, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків 
з адміністрацією ОНАХТ. 

Кананихіна О.М., 
Васьковська К.О., 

заст. деканів, 
заст. директорів 

технікумів і коледжу 

Протягом 
року 

6 

Надання безкоштовних 
юридичних консультацій 
студентам, які потребують 
додаткового соціального 
захисту. 

Михайлова В.Л. 
Протягом 

року 
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7 

Здійснювати контроль за 
оформленням наказів щодо 
матеріального забезпечення 
студентів-сиріт, студентів 
позбавлених батьківського 
піклування, а також студентів, 
які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років 
залишилися без батьків та 
нарахування стипендій згідно 
чинного законодавства. 

Кананихіна О.М., 
Михайлова В.Л., 

Васьковська К.О., 
Скрипніченко Д.М., 
бухгалтерія ОНАХТ 

Протягом 
року 

8 

Здійснювати контроль за 
оформленням наказів щодо 
нарахування стипендії 
студентам інвалідам, 
студентам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, студентам, які є 
дітьми шахтарів та дітьми 
учасників бойових дій, 
студентам з 
малозабезпечених та 
багатодітних сімей, особам, 
які переміщується з 
тимчасово окупованої 
території України.  

Декани ф-тів, 
директора 

технікумів і коледжу, 
Кананихіна О.М., 
Михайлова В.Л., 

Васьковська К.О., 
Скрипніченко Д.М., 

голови студ. рад 
факультетів 

Протягом 
року 

9 

Забезпечити виплати 
матеріального та 
стипендіального 
забезпечення студентам, які 
потребують додаткового 
соціального захисту. 

Звіряка І.В. 
Протягом 

року 

10 

Здійснювати контроль за 
поселенням та умовами 
проживання у гуртожитках 
студентів-сиріт, студентів 
позбавлених батьківського 
піклування, а також студентів, 
які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років 
залишилися без батьків. 

Козулін В.С.,  
Бобрик Ю.А., 

декани факультетів 
ОНАХТ,  

заст. директорів 
технікумів і коледжу,  

Васьковська К.О., 
Скрипніченко Д.М., 
голова студ. ради 

ОНАХТ,  
куратори академ. 

груп 

Протягом 
року 
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Загальні питання 

11 

Надавати методичну 
допомогу деканатам 
факультетів щодо організації 
виховної роботи. 

Кананихіна О.М., 
Михайлова В.Л. 

Протягом 
року 

12 

Організувати та 
контролювати проходження 
медичного огляду 
студентами академії. 

Помічник 
проректора  
з НПтаВР,  

декани факультетів 
ОНАХТ. 

Протягом 
року 

13 

Забезпечити єдиними 
квитками неповнолітніх 
студентів з числа дітей-сиріт 
та дітей позбавлених 
батьківського піклування. 

Кананихіна О.М., 
Васьковська К.О. 

Протягом 
року 

14 

Контроль щодо 
впорядкування документів, 
які підтверджують відповідні 
статуси студентів технікумів і 
коледжу та оформлення 
наказів щодо їхнього 
матеріального та 
стипендіального 
забезпечення. 

Кананихіна О.М., 
Михайлова В.Л.,  

Васьковська К.О., 
заст. директорів 

технікумів і коледжу 

Протягом 
року 

15 

Проаналізувати успішність 
студентів із числа сиріт та 
інвалідів, за результатами 
сесії, виявити невстигаючих, 
та організувати їм необхідну 
допомогу. 

Заст. деканів,  
голови студ.  

рад ф-тів 
Двічі на рік 

 
 
 

Проректор з науково-педагогічної  

та виховної роботи О.М. Кананихіна 

 

Інспектор відділу ОВР К.О. Васьковська 

 

Помічник проректора з НПтаВР 

з питань лікування та оздоровлення З.І. Сидорова 

 

Голова первинної профспілкової 

організації студентів   Д.М. Скрипніченко 

 


