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11.1. Соціально-гуманітарна робота в Національному університеті 

цивільного захисту України.  

 Соціально-гуманітарна робота в НУЦЗ України займає чільне місце серед 

напрямків розвитку вищого навчального закладу. Проблемами соціально-

гуманітарної роботи в Національному університеті цивільного захисту України 

займаюся багато структурних підрозділів Університету, проте найбільш 

вагомий внесок у розвиток соціально-гуманітарної роботи в НУЦЗ України 

вносять відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи та кафедра 

соціальних і гуманітарних дисциплін.  

 Відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи є структурним 

підрозділом Національного університету цивільного захисту України. Він 

здійснює методичне та організаційне забезпечення виховної та соціально-

гуманітарної роботи в університеті. Відділ є куратором клубу та музею 

університету.  

Основними завданнями відділу є: 

- Розробка проектів наказів, розпоряджень та планів заходів за напрямком 

виховної та соціально-гуманітарної роботи в Університеті; 

- Методичне та організаційне забезпечення соціальної роботи, 

гуманітарної підготовки, інформаційно-пропагандистського 

забезпечення, індивідуальної виховної роботи та профілактики 

правопорушень, культурно-просвітницької роботи, сприяння статутній 

діяльності громадських організацій Університету; 

- Планування, організація та проведення занять з начальницьким складом 

курсантських підрозділів з питань виховної та соціально-гуманітарної 

роботи; 

- Підготовка та своєчасне подання звітної документації про діяльність 

Університету з виховної та соціально-гуманітарної роботи до МОН 

України, ДСНС України, інших відомств за підпорядкуванням. 

Начальником відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи є 

полковник служби цивільного захисту Хуртов Юрій Миколайович. 



Кафедра  соціальних та гуманітарних дисциплін з метою підвищення 

загальної гуманітарної культури та формування загальнолюдських духовних 

цінностей у майбутніх працівників ДСНС України активно займається 

соціально-гуманітарною робою серед студентів та працівників Університету.  

Колектив кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін активно здійснює 

виховну роботу з курсантами та студентами університету, що реалізується в 

різноманітних позанавчальних заходах. Добрими традиціями на кафедрі є: 

організація для курсантів і студентів екскурсій до історико-культурних музеїв, 

театрів, бібліотек тощо; проведення круглих столів з курсантами й студентами з 

метою обговорення питань із історії України та історії української культури, 

підготовка та проведення лекцій з гуманітарної підготовки для рядового та 

молодшого начальницького складу служби цивільного захисту України та 

старшого та середнього начальницького складу служби цивільного захисту 

України. Начальником кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін є доктор 

філософських наук, професор, полковник служби цивільного захисту Рябініна 

Олена Володимирівна. 

 

11.2. Соціально-гуманітарна робота в Черкаському інституті 

пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України. 

Соціально-гуманітарна робота в інституті є складовою частиною 

навчально-виховного процесу і включає в себе організаційні, морально-

психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та соціальні 

заходи, які проводяться з метою формування у курсантів (студентів) тих 

якостей, які необхідні їм для майбутньої професійної діяльності. 

Відділ соціально-гуманітарної та виховної роботи – один з провідних 

структурних підрозділів інституту, здійснює свою діяльність відповідно до 

чинного законодавства України, Статуту Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, організаційних та методичних документів 



ДСНС України у тісній співпраці з іншими підрозділами, факультетами, 

кафедрами, громадськими організаціями закладу. 

Весь арсенал заходів, що проводиться відділом, спрямований на реалізацію 

основних завдань. 

А саме : 

– сприяння вирішенню соціальних проблем та потреб особового складу та їх 

сімей; 

– соціального захисту ветеранів та пенсіонерів, курсантів та студентів, які 

мають на це право за чинним законодавством; 

– ефективне інформаційно-пропагандистське забезпечення згідно з вимогами 

законодавства щодо роботи з особами рядового і начальницького складу та 

працівників органів і підрозділів цивільного захисту; 

– аналітично-контрольна робота в межах повноважень та по підтриманню 

належної службової і трудової дисципліни; 

– організація та здійснення протидії інформаційно-психологічного впливу 

негативної інформації на особовий склад; 

– питання нагородної роботи. 

Тому, виховання особового складу на кращих традиціях пожежної 

охорони та військ цивільної оборони, конкретних прикладах героїзму та 

самовідданості особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 

гасіння пожеж, рятування людей – завжди було складовою головної виховної 

мети: соціально активний, професійно підготовлений фахівець, національно 

свідомий громадянин з глибокою громадянською відповідальністю, 

патріотичними почуттями, здоровий фізично. 

В організації культурно-виховної роботи основна увага приділяється 

естетичному вихованню, створенню умов для активного культурного дозвілля і 

реалізації творчих здібностей курсантів, студентів, співробітників та членів їх 

сімей. 

В інституті накопичений великий досвід організації і проведення заходів, 

пов’язаних із святкуванням державних і професійних свят, знаменних дат в 



житті Державної служби України з надзвичайних ситуацій та академії. 

Налагоджена тісна взаємодія з управлінням культури Черкаської обласної 

державної адміністрації та відповідним відділом Черкаської міської ради в 

проведенні даних заходів. Колектив художньої самодіяльності не тільки 

постійно виступає перед особовим складом навчального закладу, але й бере 

активну участь в урочистих заходах Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації, в регіональних і 

всеукраїнських фестивалях та конкурсах. 

В центрі культури та дозвілля створені та активно працюють духовий 

оркестр, вокально-інструментальний ансамбль курсантів і студентів, вокальні 

та хореографічні гуртки, які є постійними учасниками концертних програм для 

особового складу академії. 

Стало доброю традицією проведення щорічних оглядів-конкурсів 

художньої самодіяльності та стінної преси між факультетами та курсами 

навчального закладу, інтелектуально-розважальних ігор «Що? Де? Коли?» та 

«Брейн-ринг», розважальних ігор КВК та «Кохання з першого погляду», 

спортивно-розважальної гри «Анумо, хлопці!» та багато інших. 

Багато уваги приділяється і естетичному вихованню. Активно 

використовуються для цього багатющі культурні можливості Черкащини. Так, 

щорічно перемінний склад навчального закладу має можливість відвідувати 

історичні місця Черкаського краю, театри, музеї, виставкові і концертні зали 

міста. Великий внесок у естетичне виховання вносять художні тематичні 

виставки, присвячені державним, професійним та народним святам, які 

влаштовують співробітники, курсанти та студенти. Начальником відділу 

соціально-гуманітарної та виховної роботи ЧІПБ НУЦЗ України є майор 

служби цивільного захисту Литвиненко Сергій Віталійович. 

 

 

 



11.3. Соціально-гуманітарна робота у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності. 

 Виховна та соціально-гуманітарна робота у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності є невід’ємною складовою ефективного 

навчального процесу, призначеного забезпечувати всебічний розвиток 

особистості та сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців. В 

Університеті створена та діє чітка система виховної та соціально-гуманітарної 

роботи, яка являє собою синтез плідної співпраці професорсько-викладацького 

складу, працівників відділу виховної роботи, кураторів навчальних підрозділів, 

керівників і наставників усіх рівнів, а також Ради курсантського та 

студентського самоврядування. Їх діяльність спрямована на підготовку 

успішної особистості, що здатна самореалізуватися в соціумі як громадянин-

патріот, професіонал, носій культури.  

Для вдосконалення організації, виховної роботи з курсантами і 

студентами та поліпшення методичного забезпечення виховного процесу в 

Університету створений відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи. 

Організацію, керівництво, координацію і контроль щодо проведення виховної 

та просвітницької роботи, вирішення соціальних питань, проведення 

громадсько-політичних та культурно-просвітницьких заходів, взаємодії з 

громадськими та молодіжними організаціями, збереження та примноження 

славних традицій Університету здійснює начальник відділу виховної та 

соціально-гуманітарної роботи полковник служби цивільного захисту 

Крещишин Василь Семенович. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Схарактеризуйте поняття «Соціально-гуманітарна робота у вищих 

навчальних закладах ДСНС України».  

2. Розкрийте сутність соціально-гуманітарної роботи у вищих навчальних 

закладах системи ДСНС України.  

3. Розкрийте особливості соціально-гуманітарної роботи у НУЦЗ України. 

4. Дайте аналіз соціально-гуманітарній  роботі у  ЧІПБ НУЦЗ України. 



5. Порівняйте особливості соціально-гуманітарної роботи у всіх ВНЗ системи 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

 


