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1. Загальні положення

1.1. Відділ соціальної та культурно-масової роботи є структурним
підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. Його діяльність полягає в комплексній організації 
соціальної роботи університету та спрямована на плекання гармонійно 
розвиненої особистості майбутнього педагога, засвоєння ним духовних 
надбань українського народу, формування в студентської молоді стійких 
якостей патріота і громадянина України, високої професійної
компетентності, фізичної досконалості; забезпечення організаційних, 
морально-психологічних, інформаційних, соціально-педагогічних, 
культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на 
підвищення іміджу університету, на формування у студентів та 
співробітників навчального закладу морально-етичних якостей, особистої 
відповідальності, високої духовної культури і моральних якостей, 
державного світогляду, підтримка позитивного соціально-психологічного 
мікроклімату в колективі, створення умов для гармонійного розвитку 
особистості, розвиток самодіяльної художньої творчості, проведення 
змістовного дозвілля, соціальну підтримку студентів та аспірантів 
університету.

1.2. У своїй діяльності відділ соціальної та культурно-масової роботи 
керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про 
освіту», Концепцією національного виховання студентської молоді, 
«Методичними рекомендаціями з організації патріотичного виховання» (лист 
Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614), іншими 
нормативно-правовими актами; Статутом СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
рішеннями вченої ради університету та ради із соціальних та виховних 
питань, рішенням ради з питань поселення (переселення/виселення) з 
гуртожитку, наказами ректора, планами і програмами соціальної та 
культурно-масової роботи та даним положеннями.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з науково- 
педагогічної роботи.

1.4. Відділу підпорядковані сектори: культурно-масовий,
інформаційний, роботи в гуртожитках, роботи зі студентським 
самоврядуванням, студентський клуб, психологічна служба, музей історії 
університету, студія авторської пісні* фото-лабораторія, ДСПЦ «Сигнал».

1.5. Робота відділу та його підрозділів здійснюється відповідно до 
плану роботи, затвердженого ректором університету.

1.6. Керівник відділу соціальної та культурно-масової роботи 
призначається і звільняється з посади ректором університету за поданням 
проректора з науково-педагогічної роботи в установленому порядку.

1.7. Кадровий склад відділу соціальної та культурно-масової роб »ти 
затверджується ректором університету.



1.8. Відділ соціальної та культурно-масової роботи звітує про свою 
діяльність перед ректором університету та проректором з науково- 
педагогічної роботи.

1.9. Адміністрація університету зобов’язана створити умови для 
роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити його 
відповідною матеріально-технічною базою, комп’ютерним обладнанням, 
сучасною оргтехнікою, можливістю користуватися системою Іпіешеї, 
електронною поштою.

2. Основні завдання відділу соціальної та культурно-масової
роботи

2.1. Забезпечення пріоритетності патріотичного виховання 
студентської молоді.

2.2. Підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів, їх заохочення 
за успіхи в навчанні, участь у науковій, культурно-масовій, спортивній та 
громадській роботі;

2.3. Спрямування та підвищення культурного рівня студентів, 
створення умов для гармонійного розвитку особистості, самодіяльної 
художньої творчості;

2.4. Оперативне інформування студентів (афіші заходів, інформаційне 
повідомлення на офіційному сайті університету та в соцмережах);

2.5. Організація змістовного дозвілля студентської молоді;
2.6. Підтримка молодіжних ініціатив;
2.7. Проведення загально-університетських конкурсів, фестивалів, 

соціальних акцій, концертів вивчення і поширення позитивного 
досвіду молодіжного руху тощо;

2.8. Контроль за дотриманням правил проживання та сприяння 
покращенню побутових умов проживання в гуртожитках;

2.9. Захист інтересів студентів пільгових категорій в державних 
органах влади та позадержавних структурах, які тим чи іншим чином 
впливають на його життя;

2.10. Оптимізація психологічного клімату в середовищі студентів, 
викладачів та співробітників СумДПУ імені А. С. Макаренка (регулюється 
«Положенням про психологічну службу Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка).

2.11. Популяризація фізичної культури і спорту серед студентської 
молоді, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників 
університету та членів їх сімей.

2.12. Координація соціально-гуманітарної діяльності інститутів і 
факультетів університету.

2.13. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню культурно- 
масових заходів.

3. Функції відділу соціальної та культурно-масової роботи



3.1. Комплексне планування соціальної, культурно-масової, 
фізкультурно-оздоровчої роботи в університеті та координація зазначених 
видів роботи в інститутах та на факультетах.

3.2. Координування призначення іменних та персональних стипендій 
кращим студентам інститутів та факультетів.

3.3. Надання адміністрації університету пропозицій щодо заохочення 
кращих студентів, представників студентського самоврядування, переможців 
спортивних змагань тощо (преміювання та надання матеріальної допомоги).

3.4. Організація роботи та соціально-педагогічний патронаж
студентів пільгових категорій (сироти, інваліди тощо).

3.5. Здійснення співпраці з державними установами, управлінням 
культури, департаментом освіти та науки, управліннями сім'ї, молоді та 
спорту Сумської обласної державної адміністрації з питань організації та 
проведення загальноміських, університетських культурно-масових і 
спортивних заходів.

3.6. Систематичне і цілеспрямоване проведення культурно-масових 
заходів, що мають на меті формування у студентів культури, моралі, 
національно-патріотичних і вселюдських цінностей та ідеалів.

3.7. Розробка сценаріїв культурно-масових університетських заходів, 
контроль їх змісту та якості; підготовка учасників культурно-масових заходів 
згідно зі сценаріями; музичне, звукове, технічне оформлення, фото- та 
відеозйомка заходів.

3.8. Співпраця з органами студентського самоврядування щодо 
плану, змісту та проведення університетських заходів.

3.9. Робота з обдарованою молоддю університету.
3.10. Організація музично-поетичних заходів.
3.11. Організація та контроль за роботою гуртків художньої 

самодіяльності, їх реклама.
3.12. Організація роботи команд КВК СумДПУ імені А. С. Макаренка.
3.13. Залучення студентської молоді до участі у всеукраїнських, 

обласних та міських конкурсах та фестивалях.
3.14. Комплектація й оновлення фонду та експозицій музею 

університету; організація зустрічей з ветеранами, екскурсій для студентів, 
викладачів та співробітників місцями бойової та трудової слави; організація 
студентських пошукових загонів.

3.15. Підготовка матеріалів про соціальну та культурно-масову роботу 
в університеті для публікації на сайті університету.

3.16. Співпраця із засобами масової інформації щодо популяризації 
діяльності університету.



3.17. Облік флюорографічного обстеження співробітників 
університету.

3.18. Контроль процесу поселення студентів у гуртожиток та їх 
проживання, розподілу місць у гуртожитках між факультетами 
(інститутами), видання ордерів та здійснення їх обліку; підготовка наказів 
про поселення студентів (регулюється «Положенням про гуртожитки 
СумДПУ імені А.С. Макаренка» та іншими документами, що регулюють 
діяльність гуртожитків).

3.19. Участь у роботі ради з соціальних питань, ради з питань 
поселення (переселення-виселення) у гуртожитках, ведення протоколів їх 
засідань.

3.20. Організація зустрічей студентів університету зі спеціалістами 
соціальної служби для молоді, Сумського центру зайнятості, інших 
організацій та установ.

3.21. Координація роботи кураторів студентських груп (навчання, 
обмін досвідом, психолого-методичні семінари)

3.22. Надання соціально-психологічних послуг студентам і викладачам 
(тренінги, індивідуальні та групові консультації, соціологічні дослідження).

3.23. Організація роботи психологічної служби в університеті 
(регулюється «Положенням про психологічну службу в Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка»).

4. Організаційна структура відділу соціальної та культурно-масової 
роботи

4.1. Структуру і чисельність відділу соціальної та культурно-масової 
роботи затверджує ректор Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, виходячи з умов і особливостей діяльності 
університету.

4.2. Відділ очолює начальник відділу, який в установленому порядку 
призначається на посаду наказом ректора університету.

4.3. На період відсутності начальника відділу його обов'язки 
відповідним наказом ректора покладаються на працівника відділу, який 
набуває прав та обов'язків керівника відділу і несе відповідальність згідно з 
відповідною посадовою інструкцією.

4.4. До складу відділу згідно зі штатним розписом за посадами та 
кількістю працівників входять:

- начальник відділу -  1;



- провідний фахівець -1
- фахівець І категорії -  3;
- фахівець -  4;
- соціальний педагог -  1;
- практичний психолог -1 ;
- практичний психолог 2-ї категорії -  1;
- директор студентського клубу -  1;
- завідувач фотолабораторією -  1;
- директор спортивного клубу;
- завідувач музеєм -  1.
4.5. Начальник відділу розподіляє обов'язки між співробітниками та 

розробляє їх посадові інструкції, які погоджуються проректором з науково- 
педагогічної.

5. Права відділу соціальної та культурно-масової роботи

5.1. Одержувати від адміністрації університету, структурних 
підрозділів, співробітників університету інформацію та документи, необхі дні 
для виконання покладених на відділ функцій.

5.2. Вносити на розгляд адміністрації університету пропозиції з 
удосконалення роботи відділу.

5.3. Взаємодіяти з іншими вищими навчальними закладами, 
департаментом освіти, обласною державною адміністрацією, обласною 
радою, міською радою з питань соціальної та культурно-масової роботи.

5.4. Забезпечення відділу належною матеріально-технічною базою.
5.5. Працівники відділу мають право на основну щорічну та 

додаткову оплачувану відпустку та можуть бути премійовані відповідно до 
умов Колективного договору Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка.

5.6. Працівники відділу мають право брати участь у профільних 
конференціях, семінарах.

5.7. Працівники відділу мають право на захист професійної честі та 
гідності.

6. Відповідальність соціальної та культурно-масової роботи

Загальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання відділом 
завдань і функцій, передбачених цим Положенням, несе начальник відділу.



6.2. Співробітники відділу несуть персональну відповідальність за 
неналежне виконання службових обов'язків, встановлених їх посадовими 
інструкціями, стан обліку та звітності з усіх видів виховної та соціальної 
роботи, збереження матеріальних цінностей.

7. Матеріально-технічне забезпечення відділу соціальної та
культурно-масової роботи

7.1. Відділ розміщується в ізольованому приміщенні, яке відповідає 
специфіці роботи відділу та нормативним вимогам охорони праці.

7.2. Для виконання покладених завдань і функцій відділ забезпечений 
засобами зв'язку, комп'ютерами, принтерами, необхідними для 
роботи меблями та канцелярським приладдям.

8. Взаємодія відділу соціальної та культурно-масової роботи з іншими
підрозділами університету

8.1. Із загальним відділом -  з питань отримання вхідної кореспонденції, 
наказів, розпорядження, рішень вченої ради, ректорату, реєстрації та 
відправлення вихідної кореспонденції.

8.2. З відділом кадрів -  з питань ознайомлення з Колективним 
договором, Правилами внутрішнього розпорядку, з пит нь 
оформлення табелю обліку робочого часу, та інших кадрових 
питань.

8.3. Із планово-фінансовим відділом, бухгалтерією -  з питань штатного 
розпису, посадових окладів, надбавок, доплат.

8.4. Із юридичним відділом -  з питань дотримання вимог чинного 
трудового законодавства, з питань, які пов'язані з пільговою 
категорією студентів (сироти, інваліди, студенти з 
малозабезпечених сімей, студенти, які мають дітей, студенти з 
багатодітних сімей), студенти-переселенці з зони антитерористичяої 
операції, студенти, батьки яких захищали незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, та інших кадрових питань.

8.5. З деканатами факультетів та інститутів -  з питань інформаційної, 
соціальної та інших видів робіт.

8.6. Зі студентським самоврядуванням -  з питань організації культурно- 
масової роботи, волонтерської діяльності, доброчинних акцій тощо.



Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної 
роботи _ В. 4. Шейко

Начальник відділу
соціальної та культурно-масової роботи

Провідний юрисконсульт, уповноважена особ 
З питань протидії та запобігання корупції

Ю. О. Чемерис

О. М. Фоменко


