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У Чорноморському національному університет ім. Петра Могили на базі
Інституту післядипломної освіти створено Центр соціально-психологічної
підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштування.
Місією Центру є сприяння самореалізації, ініціативам, особистісному та
професійному розвитку всіх учасників навчального процесу, абітурієнтів та
студентів, у тому числі соціально незахищених верств населення та тих, які
мають статус інваліда, їх батьків, а також викладачів, науковців, працівників
університету та інших зацікавлених осіб.
Метою створення Центру є досягнення психологічного забезпечення та
підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної
психології та соціальної педагогіки, захист психічного здоров’я і соціального
благополуччя усіх його учасників та інших зацікавлених осіб. Центр
покликаний створити умови для формування особистісного саморозвитку та
професійної самореалізації всіх споживачів послуг Центру, а також сприяти
їх працевлаштуванню, особливо зайнятості молоді та студентів у вільний від
навчання час та після закінчення університету, сприяти розвитку молодіжних
ініціатив у трудовій та соціальній сфері, а також Центр координує розвиток
інклюзивної освіти в університеті.
Вказані аспекти забезпечують зміцнення іміджу ЧНУ імені Петра Могили,
розвивають співробітництво університету з державними установами,
навчальними закладами, організаціями та компаніями.
Виходячи з вищезазначених напрямів Центр виконує наступні завдання:
 забезпечує формування у студентів, професорсько-викладацького,
навчально-допоміжного, адміністративного складу колективу та інших

зацікавлених осіб високого рівня психологічної та професійної культури,
зміцнення національно-патріотичних почуттів та позитивних прагнень;
 сприяє повноцінному особистісному та професійному розвитку всіх
споживачів послуг Центру, особливо учасників навчального процесу,
молоді, студентів, у тому числі із соціально незахищених верств
населення та інвалідів, створюючи для них умови для формування
мотивації до самовиховання та саморозвитку.
Усе це досягається шляхом проведення лекційних занять, семінарів,
тренінгів, курсів, круглих-столів, ділових ігор, консультаційних зустрічей,
конференцій, онлайн-заходів, у тому числі вебінарів, спрямованих на
загальну інтелектуалізацію та популяризацію психолого-соціальних і
професійних знань, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації тощо.
Слід зазначити, що це все реалізується на основі індивідуального підходу
до кожного учасника навчально-виховного процесу. Особлива увага
приділяється соціально-психологічному патронажу осіб зі статусом інваліда
та з соціально незахищених категорій населення, зокрема молоді та
студентам, з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їх
соціального статусу.
Не залишається осторонь й організація волонтерської роботи за напрямами
діяльності Центру, розробка та сприяння провадженню інноваційних
проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних
методів розвитку суспільства, особливо програм і проектів у галузі
соціального розвитку.
Усе це призвело до розширення міжнародної діяльності університету в
галузі соціальних, психологічних, духовних, освітніх та культурних,
наукових, економічних, екологічних, творчих, професійних, вікових,
спортивних інтересів.

