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1.Загальні положення 
 

      В умовах трансформації українського суспільства проблема виховання молоді, 

формування її громадянської позиції, активного ставлення до життя є однією з  головних. 

Протягом звітного року підпорядковані служби вирішували важливі завдання щодо 

оновлення змісту, форм і методів, пошуку і втілення нових виховних стратегій, інноваційних 

технологій. Досягнуті певні успіхи, але залишилася й низка питань, які вимагають 

детального вивчення та опрацювання.  
     Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи позанавчальної роботи, служби 

звернулися до досвіду роботи кращих ВНЗ України та взяли участь  у стажуванні в Техніко-

гуманітарній академії м. Бєльсько-Бяла (Польща). Програма стажування  в Техніко-

гуманітарній академії передбачала участь у семінарах на тему «Європейський досвід 

організації наукової, педагогічної та соціальної роботи в університеті».  

     Досвід роботи служб був представлений на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2015» в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний 

осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді», тема 

«Досвід роботи Сумського державного університету щодо формування громадянсько - 

патріотичного виховання студентської молоді»; матеріали узагальненого досвіду виховної 

роботи в гуртожитках студентського містечка Сумського державного університету «Досвід 

виховної роботи в гуртожитках студмістечка Сумського державного університету» були 

надані для включення у навчально-методичний посібник Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти.  
    Начальник відділу позанавчальної роботи взяла участь у Всеукраїнському он-лайн 

семінарі з національно-патріотичного виховання з доповіддю «Національно-патріотичне 

виховання в СумДУ», що проводив Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Досвід роботи культурно-мистецького центру був висвітлений у 

колективній монографії науковців «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами 

музичного мистецтва» та інш. 

    За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено 478 заходів різного 

спрямування  і 368 спецобслуговувань, проведених комплексом громадського харчування.  

      Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми 

засобами масової інформації. Серед них: сайт Міністерства освіти і науки України, 

Муніципальний інформаційний портал, також 30 заміток розміщено на сайті 0542.ua, що 

входить до десятки кращих сайтів у категорії «Міста і регіони», сайтах gorod.sumy.ua та 

regionews.sumy.ua, газетах «Ваш шанс», «Данкор», у районних ЗМІ Сумської, Чернігівської 

областей. Також відзняті сюжети на телеканалі «1+1», «ТРК Україна», СОДТРК та «Академ 

ТВ».  Всього маємо публікацій у зовнішніх ЗМІ – 124 (додаток А). 

      Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка, ВРГ, ВСР, КГХ, ВПР, 

КМЦ. 

2. Організаційні та кадрові питання 
 

      На даний період основна робота по формуванню оптимальної структури служб, що 

забезпечують реалізацію  позанавчальної  роботи з усіх напрямків діяльності виконана. 
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У зв’язку з відкриттям кафетерію, буфету в новому корпусі та буфету у стоматкорпусі 

відбулися кадрові переміщення в КГХ, розширився штат співробітників. У відділ соціальної 

роботи прийнятий новий співробітник на посаду фахівця ІІ категорії. До КМЦ прийняті на 

роботу фахівці з числа студентів та аспірантів університету. Деякі кадрові питання вирішити 

не вдалося. Вакантною  є посада директора  студмістечка.  

3. Соціальна робота 

3.1. Робота в студмістечку 
 

  До складу студмістечка  входять 12 гуртожитків, шість з яких знаходяться на балансі 

базового вишу, а з шістьма заключені договори про співпрацю (ліцей сфери послуг – 96 

місць, хіміко-технологічний ліцей – 27 місць, кооперативний технікум – 90 місць, медичний 

коледж – 35 місць, будівельний коледж –  75 , а також 60 місць у готелі «Хімік»).                                                                  

3.2. Виховна робота у гуртожитках 
 

      У  травні 2015 р був сформований та затверджений комісією рейтинг на поселення 

студентів у гуртожитках. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з ним на сайтах факультетів, 

на сторінці  відділу по роботі в гуртожитках, на дошках оголошень в гуртожитках. 

     Згідно з рішенням комісії по поселенню з 25.08.15 р. по 28.08.15 р співробітниками 

відділу спільно зі студрадою студмістечка було проведено щорічне поселення студентів. 

Загалом поселено 2681 особа,  у тому числі 697 іноземних студентів,  75 – аспірантів, 

ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного контингенту. Незначне 

зменшення кількості поселених, у порівнянні з минулим роком, відбулося за рахунок 

зменшення контингенту іноземних студентів. 

На підставі службових записок заступників деканів   були сформовані списки 

поселених та оформлені накази на проживання  у гуртожитках. Систематично проводиться  

моніторинг щодо наявності вільних  місць. 

У цьому році всі бажаючі першокурсники, а також ті, хто пройшов за рейтингом 

забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи стовідсотково 

забезпечені місцями.  

За результатами підписання додаткових  угод, для студентів університету було надано 

адміністрацією будівельного коледжу 20 кімнат  та 5 кімнат адміністрацією медичного 

коледжу.  

 2014 рік 2015 рік 

кількість студентів: кількість 

студентів: 

Гурт №1,2,3,4,5 (укр. 

конт.) 
1455 1430 

гурт. № 3,4,5 (іноз.) 767 697 

готель  «Хімік» іноз. 26 18 

СКТ 87 80 

СПЛСП 96 68 

СПХТЛ 25 23 

Машинобудівний Коледж 195 229 

Будівельний коледж 6 27 

Медичний коледж 17 34 

Всього студентів: 2674 2606 

 Інтерни,аспіранти Інтерни,аспіранти 
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ординатори- 74 ординатори- 75 

Всього:        2748 2681 

 

     З метою впорядкування використання житлової площі в гуртожитках № 1,4,5 проводилась 

певна організаційна та  юридична робота. У 2015 р. сторонні особи в гуртожитку №1 

звільнили 2 кімнати. Особи, що навчаються і працюють в університеті, займають у ньому 

92% житлових приміщень. 

          Протягом року відділом  спільно з заступниками деканів по роботі в гуртожитках, 

представниками студрад гуртожитків, адміністраторами, студентським профкомом 

проводилися традиційні заходи : організаційні збори для студентів 1-го курсу українського 

та іноземного  контингентів, ознайомлення з нормативними документами, що регламентують 

їх життєдіяльність в гуртожитках університету. У період літніх канікул здійснювався 

моніторинг щодо перебування студентів у гуртожитках, готувалися відповідні накази, 

оформлювалася необхідна документація, видавалися перепустки, готувалася документація 

для поселення на наступний навчальний рік.  

        Протягом звітного року особливу увагу було приділено студентам пільгових 

категорій, а саме: надавалася допомога в адаптації до проживання в колективі, контроль за 

умовами проживання, поведінки студентів  під час спілкування  та інше (збори, тренінги). 

       Спільно з заступниками деканів по роботі в гуртожитках, кураторами, студрадою 

студмістечка та профспілковою організацією студентів систематично проводились перевірки 

санітарного та, за розпорядженням проректора, протипожежного стану студентських  кімнат, 

секцій, гуртожитків, проводилася роз’яснювальна робота щодо збереження державного 

майна в жилих кімнатах та місцях загального  користування.  

Для українського та іноземного контингенту студентів систематично проводяться такі 

заходи, як : 

тренінги «Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я» спільно з Центром підтримки 

сім'ї СумДУ; «Донорство»; майстер класи від провідних візажистів та стилістів м. Сум, 

лекції з правової тематики, зустрічі з психологами, чисельні культурно-масові та спортивні 

заходи, екологічні толоки по наведенню чистоти та порядку на території гуртожитків та 

площ, прилеглих до них, чисті четверги; цикл народознавчих календарних заходів та інше.  

Окрім традиційних заходів  співробітники відділу працювали над 

впровадженням нових, а саме;  

- на території студентського містечка студенти українського та іноземного 

контингенту влаштували вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні на честь загиблих на  

Євромайдані.  

- протягом весняних місяців  іноземні студенти брали  участь у спортивному заході 

«Ми за здоровий спосіб життя», який відбувся на базі відпочинку «Пирогівка» 

 Шосткинського району. 

-  активістами  студмістечка СумДУ було  організовано  благодійний рок-концерт під 

гаслом «Волонтером бути модно», де виступали відомі музикальні гурти міста;  

- провели  інтелектуальний конкурс «Найрозумніший», серед хлопців, який був 

присвячений Дню Захисника України; 

- «Ідеальна пара осені», де студенти виступали в образах відомих пар світу; 

- серед збірних команд іноземних та українських студентів був започаткований 

футбольний турнір на базі СЦ «Барса»; 

-  взяли участь у форумі «Європа у валізі», де пройшли дебати на тему: «Європейська 

освіта: плани та можливості.»; 

Упродовж  2015 року студенти взяли участь у трьох міських фестивалях:  

- іноземні студенти долучилися до благодійного фестивалю вуличної їжі для всієї 

родини «Суми Квітень Фест». Всі кошти були передані на лікування бійців, поранених у зоні 

АТО. Захід відбувся на території костелу Благовіщення Пресвятої Діви Марії; 

- на міському фестивалі  «SumyEnergyFest» студенти провели презентаційну роботу, 

щодо  економного використанням енергоресурсів у студмістечку; 
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- до різдвяних свят студенти як українці так й іноземці брали участь у міському 

фестивалі «Різдвяний дзвін». Виручені кошти пішли на допомогу малозабезпеченим та 

безпритульним. 

Студенти іноземці та українці передали цукерки, фрукти та допомогли «Сумським 

волонтерським силам» у фасуванні новорічних подарунків для бійців, які знаходяться в зоні 

АТО.  

Протягом року студенти надавали допомогу волонтерським організаціям, які 

опікуються воїнами АТО. Для бійців було зібрано понад 5 000 грн. Від благодійної 

організації «Благодійний фонд «Світла Україна»» отримано подяку за плідну 

співпрацю. 

До Новорічних свят іноземні та українські студенти відвідали Будинок Малюка та 

привітали дітей подарунками. 

До невиконаних завдань, які були прописані в робочому плані основних завдань 

відділу на 2015 рік, можна віднести підготовку документів щодо рейтингу на поселення 

іноземних студентів до гуртожитків СумДУ. Не підготовлений він був у зв’язку з діючими 

нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», де 

записано, що іноземним громадянам обов’язково необхідно надавати реєстрацію за місцем 

проживання у десятиденний термін.  

З боку адміністрації протягом року студраді надавалася вся необхідна допомога. Всі 

ініціативи студентів були підтримані і по можливості профінансовані. Проректором 

проводився прийом з особистих питань у гуртожитках. Були організовані спільні круглі 

столи та засідання,  вирішувалися організаційні питання.  

Систематично проводиться контроль за дотриманням студентами Правил 

проживання в гуртожитках. Збори старост секцій українського та іноземного контингенту 

відбуваються  один раз на тиждень.  

За виявлені факти порушень  були ініційовані та проведені  засідання  Комісії з 

профілактики правопорушень. Розглянуто близько 23 скарг, в результаті чого було 

рекомендовано розірвати угоду на проживання з 8 студентами (з них  5 іноземних). При 

поселенні іноземних студентів неодмінно враховувались расові, релігійні та інші аспекти. 

Нововведенням цього  навчального року  стало поселення на одній секції іноземних та 

українських студентів. 

Відділ контролював надходження коштів за проживання в гуртожитках. На сьогодні 

оплата за проживання у  гуртожиткахСумДУ для студентів українського контингенту 

становить 290,00 грн за місяць. Для студентів іноземного контингенту  на початку 

навчального року ціна складала -  292,00 грн, а після перерахунку, у листопаді 2015 року, 

плату будо підвищено і зараз вона становить – 330 грн. 

У результаті чітко розробленого механізму поселення-виселення студентів, роботи 

відділу, бухгалтерії та заступників деканів по роботі в гуртожитках протягом року практично 

були відсутні борги студентів  по оплаті за гуртожиток. Якщо виникали певні проблеми, то 

вони терміново вирішувались. Станом на 25.12.15 р. борги українських студентів по оплаті 

за гуртожиток складають  3 710 грн., іноземних студентів   3 349 грн. 

Протягом 2015 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було 

проведено 34  культурно-масових та спортивних заходів (додаток Б). 

Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського самоврядування 

гуртожитків, було введено систематичний графік зустрічей з мешканцями (два рази на 

місяць по четвергам). 

Один раз на місяць, а за необхідності – частіше, систематично  проводились збори 

країн, на яких проводилося роз'яснення щодо особливостей перебування в Україні іноземних 

громадян. На зустрічі були запрошені представники  УДМС  України в Сумській області, 

відділу реєстрації ДМО університету, заступники ДМО з адміністративних питань та по 

роботі в гуртожитках, дільничний міліціонер, представники національних общин.  

До здобутків можемо віднести започатковані елементи профорієнтаційної роботи, а 

саме: студентам - активістам, які роз’їжджалися на канікули по домівках, було надано 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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роздатковий матеріал для розповсюдження у школах, які вони закінчили, а також виїзд до м. 

Ромни,  де студенти – іноземці проінформували школярів про навчання та позанавчальну 

діяльність  в університеті. Протягом року неодноразово подавалися матеріали до 

районних газет Сумської («Білопільщина», «Голос Полісся», «Глухівщина», 

«Конотопський край»), та інших областей України («Вісті Балаклійщини») про студентів 

активістів студмістечка. 

Відділ взяв участь у конкурсі соціальних проектів від польського фонду 

«Відродження». Але у зв’язку з великою кількістю заявок від всеукраїнських громадських 

організацій, які мають великий досвід в написанні та реалізації соціальних проектів, проект 

відділу «Толерантні ми – толерантне  майбутнє» не отримав перемогу. 

До проблем, які виникали протягом року у роботі відділу, можемо віднести те, що 

при поселенні студенти сплачували кошти за проживання самостійно  через банки і тому 

виникла ситуація з невідповідністю бази СумДУ та даними банківських квитанцій. Не 

дивлячись на велику роз’яснювальну роботу, студенти  з приходом холодів, користуються 

чисельними електроприладами, є випадки порушення правил проживання у гуртожитку. 

Шляхи поліпшення діяльності відділу: 

 постійно вдосконалювати та розробляти нові форми та методи роботи зі 

студентами у гуртожитках; 

 посилити роз’яснювальну роботу щодо правил внутрішнього розпорядку; 

 внести зміни в договір відповідно до діючого законодавства  та редакційні 

зміни в оформлення бланку ордера  на поселення у гуртожитки для студентів 

українського та іноземного контингенту. 

 

3.3. Господарська робота в гуртожитках. 
 

За рік була значно поліпшена ситуація з матеріально-технічною базою гуртожитків. 

 встановлено 667 пластикових вікон, 68 балконних блоків на маршових сходах; 

 проведено тендер на закупівлю 610 ортопедичних матраців; 

 встановлена потужна вентиляція в гуртожитках №2,4,5; 

 відремонтовано дах в гуртожитку № 4; 

 зроблений капітальний ремонт 12 секцій, 

 проведено тендер на закупівлю 100 одноярусних ліжок, 255 двоярусних ліжок; 

 проведено капітальний ремонт 5 поверху гуртожитку Будівельного коледжу, де 

проживають наші студенти; 

 упорядковано територію біля гуртожитку №1 (тротуарна плитка).  

        Ці роботи проводилися АХЧ, за допомоги як працівників гуртожитків, так і 

студентського самоврядування (при заміні вікон).  

Крім АХЧ, упорядковували гуртожиток будівельні загони студентів (20 осіб) та бригада 

малярів-штукатурів, яка вперше була закріплена за студмістечком.  Гуртожитки були в 

достатній мірі підготовлені до нового навчального року, нарікань з боку батьків не було. 

Гуртожиток №1. 

       Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані 7 кімнат, пофарбована 

підлога, плінтуса, підвіконня, радіатори опалення, цоколь будівлі. Бригадою малярів 

відремонтовано  роздягальню  для прибиральниць, маршеві сходи. Біля гуртожитку поклали 

тротуарну плитку.  

Гуртожиток №2 

     Силами АГЧ капітально відремонтовано 4 секції (50,30,120,410), встановлено 

потужну вентиляцію в душовій, утеплені пінопластом 4 кімнати. Силами студентів та 

співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбована підлога, плінтуса, 

маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі. Будівельний загін плідно 

допомагав при заміні вікон. Бригадою малярів  косметично відремонтовано 18 кімнат для 
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першого курсу, кабінет адміністратора, кімната чергових та паспортиста. Проводилися 

поточні дрібні ремонти по всьому гуртожитку. Пофарбовані всі решітки на балконах. На 

наступний рік планується капітально відремонтувати  секції (60,20,600,140,200), косметично 

відремонтувати актову та  спортивну залу, замінити там лінолеум. 

Гуртожиток №3 

         Силами АГЧ капітально відремонтовано 8 секції (160,150,140,120,110,30,20,170), 

утеплені пінопластом 6 кімнат. Силами студентів та співробітників косметично 

відремонтовані коридори, пофарбовані плінтуса, підвіконня, маршеві сходи, двері кімнат, 

цоколь будівлі. Будівельний загін плідно допомагав при заміні вікон. Бригадою малярів  

косметично відремонтовано 3 секції (130,230,240) та 8 кімнат. Проводилися поточні дрібні 

ремонти по всьому гуртожитку. На наступний рік планується капітально відремонтувати  

секції(190,250,270), укріпити блок вхідних дверей, поновити парапет на даху будівлі,  

цегляну кладку на балконах. 

Гуртожиток №4 

        Силами АГЧ в коридорах секцій № 7, 11 замінена стара підлога на кахельну. 

Відремонтовано покрівлю на даху, проведені зварювальні роботи та замінені задвижки 

на подачі холодної води. Встановлено потужну вентиляцію в душовій. Силами студентів 

та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбована підлога, плінтуса, 

підвіконня, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі. Замінено 

сантехнічну арматуру на секціях 6, 7, 9, 11, 15, 18. Оновлено відмостку у підвалі. Бригадою 

малярів косметично відремонтовано стіни пожежних сходів, 5 кімнат (15/1,16/4, 

17/1,17/3,18/4). На наступний рік планується покласти кахель на кухнях та місцях загального 

користування секцій 15, 17, 18. Замінити сантехнічну арматуру на секціях №15, 16, 17, 18, 14. 

Гуртожиток №5 

 Силами АГЧ встановлено потужну вентиляцію в душовій. Силами студентів та 

співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбована підлога, плінтуса, 

підвіконня, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі, 38 санвузлів, 38 

сушилок, забетонований майданчик для сміття. На наступний рік планується замінити 

каналізаційні труби в підвалі, замінити лінолеум на кахель в кухнях та місцях загального 

користування секцій 401, 404, 406, 502, 504, 506, 509, ремонт пожежних сходів. 

 Проведена доукомплектація гуртожитків твердим та м’яким інвентарем: 

Закуплені  одноярусні ліжка – 100 шт., двоярусні – 255 шт., ортопедичні матраци – 610 шт., 

стільці – 500 шт., тумбочки – 100 шт., комплекти постільної білизни – 150 шт., ковдри – 250 

шт., рушники для кімнат приїжджих, подушки – 280 шт. карнизи, тюль, клейонка на кухні, 

змішувачі, конфорки до електроплит.  

 За кошти субрахунку студмістечка закуплені садженці для облаштування території, 

відреставровані дивани, які знаходяться в холах гуртожитків №2, 3 та придбані новорічні 

ялинкові прикраси на всі гуртожитки, а також спортивне обладнання для тренажерної зали 

гуртожитку № 2, спортивні нагороди для різноманітних заходів. 

 За минулий рік було відшкодовано вартість зіпсованого студентами майна на суму 

близько 18 000 грн., а саме: 4 склопакета, 15 кімнатних дверей, 20 ручок для балкона, 17 

перемикачів до електроплит, 6 коридорних ламп, 57 кран-букс, 5 змішувачів. 

 Крім цього, в гуртожитках наявна проблема в оновлені м’якого та твердого 

інвентарю. Насамперед, потрібні двоярусні дерев’яні ліжка – 230 шт., тумбочки – 380 шт., 

стільці – 200 шт., полиці – 200 шт. Також великою проблемою є те, що в гуртожитках №2, 3 

кутові кімнати не утеплені, і постійно виникають пов’язані з цим проблеми. Студенти з 12 

кімнат, де з’явилася пліснява на стінах та віконних відкосах переселені на час ремонту. 

Потребує реконструкції системи опалення (заміна батарей). Зовнішні стіни гуртожитків №2, 

3 потребують теплоізоляції.  

Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів: 

 проведення робіт по теплоізоляції стін гурт. №2,3; 

 реконструкція системи опалення, зокрема першочергова заміна батарей 

гурт.№1,2,3,4,5; 
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 проведення косметичного ремонту актової зали гурт №2; 

 проведення капітального ремонту 15 секцій гурт. №2,3,4,5, читальної зали гурт №4; 

 заміна стояків холодної і гарячої води у гурт. №4,5; 

 оновлення твердого інвентарю (стільці, полиці, тумбочки, ліжка); 

 проведення косметичного ремонту спортивної зали гуртожитку №2; 

 укріплення блоку вхідних дверей в гуртожитках №2,3; 

 поновлення парапету на даху будівлі гурт №3, 4; 

 поновлення цегляної кладки на балконах гуртожитку № 3; 

 проведення ремонтних робіт у підвалах гурт. №3, 5; 

 оновлення старої сантехніки в усіх гуртожитках; 

 заміна каналізаційних люків на території гуртожитків №2, 3; 

 заміна лінолеуму та кахелю на секціях в гурт. №2, 4. 

 

  3.4.Діяльність відділу соціальної роботи. 
 

      Соціальна робота у звітному році велась у декількох напрямках, а саме: 

стипендіальне забезпечення, групова та індивідуальна робота з пільговими категоріями 

студентів, волонтерська робота, діяльність студентської соціальної служби, формування 

здорового способу життя у студентському  середовищі та трудове виховання.       

     За  2015 рік відділом  було проведено  74 заходи (додаток В) ( у 2014 – 83).  Зменшення 

їх кількості відбулося за рахунок скорочення навчального часу у весняному семестрі 2014-

2015 навчального року, а також змінами у кадровому складі відділу. Найяскравіші соціально 

- значимі заходи висвітлювалися по СОДТРК, «АкадемТВ» на сайті університету, сайтах 

Сумських ЗМІ, газеті «Панорама».  

Відділом будо розроблено «Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів». Створений і працює сайт соціальної 

роботи «Соціальна сторінка» (http://socstor.sumdu.edu.ua/ ), де висвітлюються заходи, 

проведені волонтерами та соціальною службою, є архів фото і відео матеріалів, корисні 

посилання, поради психолога, поради щодо надання першої долікарської допомоги у різних 

випадках та інш. Інформаційне наповнення сайту продовжується.  

    Цьогоріч, як і було заплановано в робочому плані на 2015 рік, розширилася географія 

участі у конкурсах проектів. Фахівці відділу готували проекти для участі у ІІІ національному 

конкурсі «Благодійна Україна» з проектом «Фінансова грамотність – інвестиції в майбутнє 

України», у конкурсі грантових проектів «Розвиток волонтерського руху»,  конкурсі  

«Премія  ІОУР для молоді: Jen Outstanding Yang Persons» (проводив ресурсний центр 

«Гурт»), у конкурсі слоганів для інформаційної кампанії з попередження домашнього 

насильства, що проводився організацією  «Громадський простір» і у конкурсі волонтерських 

організацій, ініційованому Сумською міською радою.  

    У звітному році продовжилася практика організації та проведення заходів соціального 

спрямування для співробітників університету. Відділом були організовані дві зустрічі з 

фахівцями управління соцзахисту населення з питань призначення і оформлення субсидій, за  

допомогою профспілкової організації співробітників у квітні організована робота виїзного 

флюорографа. 

    Стабільно працює стипендіальна комісія університету. Систематично проводяться її 

засідання. Розпорядженнями по інститутам та факультетам утворені відповідні стипендіальні 

комісії. На веб-сторінках медичного інституту та факультетів створені окремі розділи 

«Рішення стипендіальної комісії», де оприлюднюється інформація про проведені засідання 

та прийняті рішення. Тісна співпраця з заступниками деканів з навчальної роботи дала 

можливість більш плідно відстежувати навчальні досягнення студентів пільгових категорій, 

своєчасно вирішувати складні питання щодо призначення та відміни стипендій, надавати 

http://socstor.sumdu.edu.ua/
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консультативну допомогу та інш.  Інформація щодо результатів сесії надається у відділ двічі 

на рік.  

         Окрім призначення звичайних академічних стипендій, двічі на рік проводиться 

конкурсний відбір та опрацювання документів на призначення студентам іменних стипендій. 

Так стипендію Президента України отримують протягом року -10 осіб, стипендію ім. 

Грушевського - 2, Верховної Ради - 4, голови облдержадміністрації – 5, Соціальну стипендію 

Верховної Ради України - 1 чол., Кабінету Міністрів України -1. Порівнюючи з іншими 

ВНЗ Сумської області, ми маємо найбільшу кількість іменних стипендіатів (22). 

Аналізуючи кандидатури претендентів на ці стипендії, можемо зазначити, що не завжди 

своїх кандидатів надають факультети ТеСЕТ і ІФСК, у зв’язку з відсутністю кандидатур, які 

навчаються на 5.0 та займаються науковою роботою.   

      Співпрацюємо у цьому питанні і з позабазовими структурами: надаємо 

консультативну допомогу, контролюємо стипендіальні виплати, на вимогу отримуємо 

статистичні показники. 

      Продовжує працювати  он-лайн сторінка на сайті університету, де всі бажаючі 

мають змогу отримати відповіді на питання, які стосуються стипендіального 

забезпечення студентів. Позитивним зрушенням є те, що он-лайн питання задають вже 

не тільки наші студенти, а й представники з інших регіонів України, в телефонному 

режимі звертаються за консультаціями  співробітники інших навчальних закладів. 

     Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентів. Так протягом 

навчального року було проведено 14 (2014 -16)  лекцій для академічних груп з цієї 

тематики, які прослухало більше 300 чоловік. Проводилася робота по роз’ясненню змін в 

стипендіальному забезпеченні, індексації стипендій та інш. Ці питання обговорювалися на 

старостатах факультетів. 

       Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід  студентів 

пільгових категорій. Цьогоріч уперше студенти сироти вступали на 1 та 5 курси  на 

загальних підставах, деякі з них не пройшли по конкурсу, тому маємо зменшення цього 

контингенту студентів: 86ч.  – сиріт (2014 - 97),  128 інваліди (2014 - 137ч. ),  4 

чорнобильців,  25 ч. тих, що мають дітей, 10 малозабезпечених. Також на обліку стоять 17 

студентів з багатодітних родин та 5 студентів з шахтарських родин,  44 напівсиріт. 

Стоять на обліку і 49 студентів, що мають статус переселенців з зони АТО.  Переважна 

їх більшість навчається у медичному інституті.  Варта уваги діюча в університеті система 

роботи по адаптації студентів-сиріт та студентів переселенців. Над її дієвістю працює 

розгалужена система відповідних служб університету та органів самоврядування. 

Заступники деканів з виховної роботи, студентська профспілка, психологічна служба, 

самоврядування гуртожитків та інш.  залучаються до цього процесу. Маємо зворотній зв’язок 

із заступниками деканів з навчальної роботи. Майже щомісяця студентам - переселенцям 

надається матеріальна допомога. Спільно з деканатами здійснюється контроль за 

відвідуванням занять та проведенням вільного часу студентами - сиротами.  Проводяться 

заходи по залученню цієї категорії до позанавчальної діяльності університету. У  цьому році 

відсоток сиріт, залучених до гурткової роботи, діяльності органів студ.самоврядування та 

участі у спортивних секціях  зріс не достатньо, лише на 1% і становить 58% (у 2014р.- 57%) з 

них 7 чоловік працюють у вільний від  навчання час. Незначне збільшення зумовлено тим,  

що на перший курс вступило набагато менше студентів-сиріт ніж було раніше, до того ж, 

студенти старших курсів почали приділяти більше уваги навчанню, оскільки потрапити в 

магістратуру можуть тільки на загальних підставах, 5 дівчат мають дітей віком до трьох 

років. На жаль, досить проблемним залишається питання навчальної діяльності цієї категорії. 

Серед них досить мало тих, хто навчається на добре і відмінно, 17% мають постійні 

заборгованості з предметів перед викладачами. 

      Але університет в повній мірі виконує свої зобов’язання щодо матеріального 

забезпечення студентів – сиріт. Вони стабільно забезпечуються безоплатним харчуванням, 

отримують грошові компенсації на придбання одягу, взуття, навчальної літератури, 

матеріальні допомоги. Для цієї категорії постійно організовуються зустрічі та тренінги. 
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Стало традицією вручення подарунків та грамот від адміністрації університету та 

студентської профспілки до Дня Св. Миколая. З питань соціального захисту систематично 

проводяться індивідуальні консультації, зустрічі з опікунами та представниками органів 

соцопіки, співпраця з деканами факультетів.  

 

У звітному році витрати на студентів-сиріт збільшилися. Загалом по університету 

включно з КІ та ШІ  вони становлять  -      2 026 092 грн. 

 

За рік по базовому закладу було витрачено всього:  1 816 256 грн.    (2014 – 1 477 320 грн.)            

 

У т. ч.: 

Харчування  сиріт                                                           - 1 508 489 грн.     (2014 -  1 166 353грн.)                

 

Навчальна література                                                        - 177 675 грн.     (2014 -     177 390 грн.)                    

 

Матеріальної допомоги випускникам- сиротам             -   77 090 грн.     (2014 -      108 644грн.)  

 

 У Шосткинському інституті  витрати на студентів – сиріт  склали   –  128 213 грн. 
 

 У Конотопському інституті                                                                    -     81 623 грн. 

                               

Наглядно збільшення витрат по базовому закладу демонструє наведена нижче діаграма. 

 

                                           Витрати на студентів - сиріт  
 

 
     За поточний рік студенти та аспіранти університету отримали мат. допомоги та 

заохочення на суму                                             – 992 369   грн.  (2014 - 1 108 373 грн.)                       

ІЗ них:  

- матеріального заохочення на суму                   –  684 469  грн.   (2014 - 806 679 грн.)                   

- матеріальної допомоги на загальну суму          - 307 900  грн.   (2014 - 301 694  грн.)                                          

з них : 

на оздоровлення студентів                                   –   60 500  грн.     (2014 - 163 500 грн.)                         

 

в позабазових структурах  (ШІ та КІ)            – 143 445 грн.     (2014 - 130 049 грн.)  
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ВСЬОГО по університету:                               - 1 135 814 грн.   (2014-1 238 422 грн.) 

У порівнянні з минулим роком, ми бачимо  незначне  зменшення цих  витрат. 

Наглядно це  демонструє наведена нижче діаграма.  
 

Витрати для надання матеріального заохочення та матеріальної допомоги 

студентам та аспірантам 

 

 

Не втрачають своїх позицій і волонтери. В деяких показниках навіть збільшують. 

Цього року  з об’єктивних причин (зміни у кадровому складі відділу, випуск волонтерів 4 та 

5 курсів) волонтерський загін зазнав невеликого зменшення. Хоча його лави і поповнилися 

новими волонтерами, загальна  кількість волонтерів, що виконують ці обов’язки на постійній 

основі, становить понад 90 осіб. Окрім цього, до діяльності волонтерів протягом року 

долучаються студенти, що виконують волонтерську роботу не систематично. Такі є в 

медичному інституті і на кожному факультеті.  Протягом року волонтерами було проведено 

29 заходів, серед яких різноманітні акції, толоки, поїздки в інтернатні заклади, 

профорієнтаційна робота. Окрім вже традиційних акцій були проведені нові – в першу 

чергу це виїзд до шкіл області, де волонтери, спільно з іноземними студентами 

презентували навчальний заклад та спілкувалися зі школярами; проведення силами 

волонтерів у міських школах №21, 9  конкурсу знавців української мови, у школах 

№24, 9, 6, училищі №6 та №11, машинобудівному коледжі  акції «Геть куріння – ми 

здорове покоління!», міської акції до Дня спонтанного прояву доброти, яка мала 

широкий резонанс у засобах масової інформації. Запам’яталася і вулична арт-виставка 

«Що для мене означає мир?», ярмарок імпровізованих вітань ( до Дня народження 

університету), круглий стіл «Превенція проявів насильства і жорстокості у молодіжному 

середовищі» за участю студентів ВНЗ міста, школярів, студентів коледжу та училища 

будівництва і дизайну та інш.   

Уперше був започаткований і реалізований волонтерський соціальний проект 

«Зупини насильство – збережи життя!»  в рамках якого було проведено шість акцій, 

кожна з яких привертала увагу молоді до певної проблеми, пов’язаної з проявами 

жорстокості на насильства.  

Здійснюють волонтери і системну шефську допомогу Сумському обласному 

центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, готують концертні програми, вітають зі 

святами. У цьому році вперше виїжджали до їх філіалу - стаціонарного відділення 

цілодобового перебування, що знаходиться  в селі Рибці Сумського району. Там вітали 

дітей з Днем св. Миколая. 
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Приділяють увагу активісти і людям похилого віку, відвідуючи їх з подарунками у 

геріатричному пансіонаті міста. Приймали участь у вуличних фестивалях «Суми. Квітень. 

Фест.» та «Різдвяний дзвін» по збору речей та коштів для безпритульних. Допомагали і 

учасникам АТО – збирали речі для бійців, клеїли коробки для збору ліків в аптеках міста, 

допомагали у зборі коштів для родини загиблого Дмитра Лісовенка. Приймали участь у 

тренінгах, організованих Центром Європейських ініціатив та Сумською рекламною медіа-

групою «КЛАДЕС». Також зібрали понад три тисячі грн. для викладача кафедри германської 

філології нашого університету(Приходько Н.А.), що терміново потребувала допомоги. 

            У цьому році значно розширився інформаційний простір висвітлення діяльності 

волонтерів СумДУ. Окрім університетських ЗМІ, про волонтерів писали на міських сайтах, 

були відеорепортажі на «АкадемТВ» та СОДТРК. Подавалася інформація про кращих 

волонтерів  і в районні газети тих міст, де вони проживають («Життя Лебединщини», 

Липоводолинська газета «Наш край», «Сіверський край» Чернігівська обл.).  
    За досягнуті успіхи, дієву добровільну допомогу дітям-сиротам та дітям з обмеженими 

можливостями, ряд заходів соціального спрямування волонтерський загін університету 

нагороджений грамотою департаменту освіти і науки Сумської ОДА.  Також волонтери 

посіли перше місце у  конкурсі волонтерських загонів, що проводився Сумською 

міською радою.  
    Продовжує плідно працювати і Студентська соціальна служба, яка складається 

переважно зі студентів-медиків. Цього року знову змінився склад служби, оскільки частина з 

цих студентів закінчила навчальний заклад, а частина старшокурсників стала приділяти 

більше уваги науці.  За звітний період, окрім вже знайомих акцій, службою були 

проведені і нові заходи серед яких: круглий стіл за участю ВНЗ міста та іноземних 

студентів університету «Здорова людина – здорова нація» під час роботи якого 

оговорювалися питання щодо чоловічої складової здорового способу життя, експертом 

виступала фахівець Ресурсного гендерного центру СумДУ Савєльєва Ю. Проводилися акції 

і тренінги з питань репродуктивного здоров’я за участю лікарів – гінекологів.  Викликали 

зацікавлення й акції до Дня миру та Дня толерантності, проведені на базі медичного 

інституту, акція «Стоп насильство!».  Також вперше в цьому році в університеті було 

організовано і проведено експрес тестування на наявність антитіл до ВІЧ інфекції, у 

якому взяли участь студенти, викладачі і співробітники. Фахівці обласного центру 

профілактики і боротьби зі СНІДом працювали майже три години, проводячи індивідуальне і 

групове консультування, що передувало самому тестуванню. Плідною виявилася участь 

студентів соціальної служби  у роботі міського круглого столу щодо проблем дітей-

переселенців, який проходив за підтримки народного депутата Олександра Сугоняко. Окрім 

нових акцій, проводяться й ті, що стали традиційними. 

     Відділом спільно з волонтерами та СтСС проводиться робота по утвердженню здорового 

способу життя. Організовано та проведено 5 лекцій з питань здорового способу життя різної 

тематики, 3 тренінги, проведено 5 акцій по боротьбі з табакокурінням спільно зі школярами  

ЗОШ №24,  №9,  № 6, машинобудівним коледжем, училищем №6.  

       Проведена робота по залученню студентів до участі в прибиранні прилеглої до 

університету території та прибиранні скверу біля зупинки «вул. Паризької комуни». За 

звітний період відбулося 2 загальноуніверситетських толоки  по прибиранню території 

університету.  

    Активну участь  волонтери і соціальна служба прийняли у фестивалі науки, культури та 

спорту.  

         За результатами роботи найбільш активних учасників волонтерського руху та 

студентської соціальної служби у листопаді 2015р. було направлено 32 подяки у школи і 

коледжі, де навчалися ці студенти. 

       Роботу відділу було висвітлено у зовнішніх ЗМІ 16 разів.  

Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2015 році: 

- розроблений і працює сайт відділу «Соціальна сторінка»; 
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- створені сторінки на сайтах інституту та факультетів «Рішення стипендіальної 

комісії" 

- організовані заходи соціального спрямування для співробітників університету; 

- відбувся обмін досвідом роботи з відповідними службами соціального спрямування 

НТУУ «КПІ»; 
- проведення вуличних арт-виставок волонтерами; 

- «Ярмарок імпровізованих вітань» до Дня народження університету; 

- профорієнтаційна робота зі школярами та студентами коледжів проводиться через 

спільні акції, соціальні проекти, участь у роботі круглих столів; 

- розширюється участь волонтерів у міських тренінгових програмах. 

Підводячи підсумки та аналізуючи зроблене, можемо сказати, що майже все заплановане 

в річному плані було виконано. З невиконаних завдань залишилося проведення 

волонтерського марафону здоров’я та створення рекламного відеоролику про волонтерів, 

що буде включено до робочого плану на 2016 рік.  В наступному році також плануємо 

продовжувати роботу щодо участі у конкурсах проектів різних рівнів, розширювати  

інформаційну та профорієнтаційну  роботу; проводити обміни досвідом роботи з 

ВНЗ інших регіонів України; покращити роботу зі студентами – переселенцями з 

зони проведення АТО; займатися превенцією негативних явищ у студентському 

середовищі з використанням інноваційних методів роботи; закріплювати раніше 

досягнуті позитивні  зрушення.  
 

3.5. Комплекс громадського харчування  
 

    Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників 

університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності.  В 2015р. відбулися 

зміни у структурі комплексу. 

Для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено низку організаційних 

питань, а саме:  

 організовано  гаряче харчування у кафетерії Н- корпусу; 

 відкриті буфети в Н- корпусі та стоматологічному корпусі; 

 проведений комплекс заходів з організації триразового харчування в 

їдальні СОЗ «Універ» (з мінімальною націнкою); 

 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування 

дітей у літній період в СОЗ «Універ»( без націнки); 

 протягом усього року продовжувалась реалізація студентських 

комплексних обідів в їдальнях та кафетеріях з максимальною 

націнкою не більше 50% (фактично 32%), середня вартість таких 

обідів 11,00 - 13,00 грн. - всього за рік 24 000 обідів. 

      Потрібно також відмітити, що при загальному зростанні цін на продукти харчування, в 

2015 році вартість страв та продукції КГХ дещо зросла. 

      Покращився технічний стан комплексу. Силами АГЧ були проведені косметичні 

ремонти, а також повністю замінена підлога у виробничих приміщеннях та цехах їдальні 

основного виробництва, в кафетерії Г-корпусу замінені вікна в виробничих приміщеннях, 

повністю відремонтовані виробничі, службові та адміністративні приміщення, в їдальні 

медінституту облаштована перегорожа між виробничім цехом та торгівельним залом. 

Проведені ремонтні роботи для відкриття кафетерію та буфету в Н-корпусі, та буфеті в 

стоматологічному корпусі.  

Змін на краще у звітному році зазнала кількість та якість обслуговувань. Для їх 

покращення систематично працює Рада з питань організації харчування СумДУ до якої 

можуть звернутися зі своїми пропозиціями та зауваженнями усі бажаючі. На засіданнях  

Ради розглядалися питання якості послуг, що надаються КГХ , цінової політики в буфетах, 

узагальнення позитивного досвіду. Активну участь у засіданнях Ради приймали 
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представники профкомів, надаючи на аналіз дані опитувань студентів, викладачів, 

співробітників що працюють в СумДУ. Працівники КГХ постійно проводять моніторинг цін 

в інших закладах громадського харчування, насамперед, розташованих поблизу 

університету. 

Підвищенню якості обслуговувань сприяло встановлення додаткової каси в 

головній їдальні, та відкриття нових торгівельних точок (кафетерій Н-корпусу, з 

повноцінним виробництвом) звідси зменшення часу на  перебування відвідувачів у чергах.    

Для вирішення проблеми перебування студентів у верхньому одязі в залах КГХ  

додатково придбано 10 мобільних вішалок.  

 За звітний період (11міс) було проведено  368 (у 2014р.(11міс) –336) спец. 

обслуговувань, у тому числі прийоми іноземних делегацій, представницьких делегацій з 

інших ВНЗ, обслуговувань ювілеїв, весіль співробітників та викладачів ін., у тому числі 

проведено для студентів університету 19 дискотек та 58 обслуговувань кави-брейк. У цьому 

році сторонніх заходів проведено 39 ( 2014р – 57). Динаміка  по цим позиціям  відображена у 

наведеній таблиці. 

            

 2014р. 

(11міс) 
2015 

р.(11міс) 

Всього проведено 

обслуговувань  

336 368 

Із них: 

Сторонніх заходів 

57 39 

Дискотек    

квартирників 

15 19 

Кави-брейк 33 58 

Заг.університетські 

VIP-обслуговування 

231 252 

             На скорочення сторонніх заходів вплило, в першу чергу, зниження попиту в 

зв’язку з низькою платоспроможністю населення. 

За рахунок постійного оновлення страв, розширився їх асортимент. З’явилися нові 

страви, які користуються попитом не тільки в СумДУ, а й серед містян. Наприклад: рулети з 

паштету та омлету, ковбаса домашня, фаршировані гомілки, різноманітні десерти. На цей 

асортимент постійно йдуть закази від жителів міста. 

Необхідне обладнання та меблі. Все ще залишається актуальним питання оновлення 

матеріальної бази КГХ, але в цьому році були здійснені значні поставки обладнання та 

меблів для нових торгівельних точок (кафетерій та буфет Н-корпусу, буфет стоматологічного 

корпусу).  

          Важливим кроком у питанні покращення обслуговування є придбання нового 

обладнання, меблів та іншого.   

Було  придбано та встановлено:  

 одноразові аксесуари для обслуговування представницьких банкетів; 

 декоративні аксесуари для інтер’єру торгівельних та банкетних  залів; 

 нова телевізійна панель в кафетерії Г-корпусу, аудіо система в кафетерії Н-корпусу.  

Невирішені питання, які залишилися з минулого року: 

в їдальні:  

 модернізація системи вентиляції;  

 ремонт підлоги в торгівельному залі; 

 ремонт ліфтів та підйомників; 

у кафетерії головного корпусу:  

 косметичний ремонт у торгівельному залі; 
в їдальні медичного інституту: 
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 не замінені вікна; 

 не завершено облаштування бенкетної зали; 

 не зроблений ремонт у виробничих приміщеннях та цехах; 

     На жаль, частина запланованих робіт не була виконана з об'єктивних причин. Окрім того, 

в їдальнях і кафетеріях можливість робити ремонти є тільки влітку, на канікулах, а в цей 

період АГЧ має найбільшу загрузку. 

     Також необхідно докупити обладнання та інвентар для виробництв КГХ, а саме: шафи 

холодильні, конвекторні печі, марміти для других страв та ін.; 

В планах на майбутнє облаштувати  їдальню в  СОЗ «Універ» згідно вимог СЕС. 

Враховуючи дані показники виявляється можливим декілька шляхів покращення 

господарської діяльності КГХ: 

1. зменшення витрат за рахунок модернізації й оновлення зношеного обладнання 

шляхом придбання сучасного й енергозберігаючого, збільшення кількості 

сторонніх заходів, а також збільшення торгівельної націнки на їх 

обслуговування;  

2. розширення асортименту й покращення якості виробленої продукції, 

підвищення рівня обслуговування; 

3. проведення ряду заходів щодо зменшення або утримання на одному рівні 

роздрібних цін упродовж навчального року; 

4. проведення ремонтних робіт в їдальні медичного інституту, кафетерію, 

торгівельних залах, виробничих приміщеннях з метою економного 

використання тепла (заміна вікон й утеплення фасаду), що дасть результат – 

економію по витратам на опалення ( це наглядно демонструє ситуація після 

ремонтів в їдальні основного виробництва та кафетеріїв) ; 

5. придбання елементів декору, що змінить естетичний вигляд торгівельних залів 

та поліпшить умови роботи співробітників; 

6. проведення для студентського активу майстер-класів з ресторанного етикету та 

тренінгів «Особливості комбінованих банкетів, банкетів-фуршетів, банкетів-

коктейлів. Основи сервіровки фуршетного столу». 

4. Позанавчальна робота 
 

4.1. Відділ позанавчальної роботи 
 

За звітний період відділом позанавчальної роботи були проведені виховні заходи у 

напрямках національного, патріотичного, естетичного, правового виховання, спрямовані на 

організацію змістовного дозвілля студентської та учнівської молоді, формування здорового 

способу життя, закріплення правових знань, залучення молоді до активних занять 

інтелектуальними іграми, виховання духовної культури особистості та відповідальної 

громадянської позиції. 

Заходи проводились в тісній співпраці з факультетами, КМЦ, студентським 

профспілковим комітетом, студентським самоврядуванням, організаторами позакласної 

роботи ЗОШ міста. 

До проведення заходів залучалися студенти СумДУ, старшокласники ЗОШ міста, 

іноземні студенти, які навчаються в СумДУ. 

За звітний період  співробітниками ВПР було проведено  101 захід (додаток Г) 

(порівняно з 2014  роком 113): з них 63 пізнавально – виховних та 38 лекцій для студентів 1 

курсу. В 2015 році зменшення заходів пов’язане зі збільшеними зимовими канікулами 

студентів.  

При проведенні  24 заходів з національного виховання використовувалися різні форми 

роботи. Це і концерти в філармонії, культпоходи до театру ім. М. Щепкіна на вистави «Ніч 
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під Івана Купала», «Дуже проста історія», відвідування виставки в Сумській обласній 

бібліотеці, присвяченої вшануванню пам'яті  жертв геноциду, що проходила в рамках 

просвітницького проекту «Спротив геноциду». Проводилися  літературно-музичні вечори 

про творчість та життєвий шлях Т.Г. Шевченка; народознавчі свята-вечорниці «Катерина – 

свято жіночої Долі», «Андрій - Калита».  

На патріотичну тематику проведено  18 заходів – загальноуніверситетська акція 

«Запали свічу пам’яті», присвячена пам'яті жертв Голодомору, акція, присвячена  

вшануванню подвигу Героїв Небесної сотні. Проведені заходи до Дня Перемоги, відбулося 

вітання ветеранів  Другої Світової війни по домівках. Організована зустріч з воїнами – 

інтернаціоналістами та учасниками АТО,  показані студентам документальні фільми 

«Аеропорт», «Небесна сотня», «Два дні в Іловайську», усний літературний журнал з 

демонстрацією документального фільму про Чорнобиль. Заходи з увічнення пам'яті 

захисників України в Сумський області: конкурс «Доти будуть козаки!», покладання квітів 

до Меморіалу Слави та до пам’ятнику воїнам, загиблим в зоні АТО, в рамках фестивалю 

науки, освіти та культури «СумДУ - сумчанам» за участю всіх факультетів була проведена 

воєнно-спортивна гра «Козацькі розваги». 

Проведено 21 захід  з естетичного виховання. Це і зустрічі з майстрами мистецтв, 

артистами обласної філармонії, літературна сторінка «Поезія в музиці», конкурс ведучих,  

організовані  екскурсії до міст Полтава, Львів, Путивль, до музею Чехова, краєзнавчого 

музею та інш. 

Відділом позанавчальної роботи було проведено  38 лекцій для студентів 1 курсу. 

ВПР разом з КМЦ До Дня студента провели традиційний підсумковий конкурс 

«Кращий студент СумДУ 2015». Вперше «Кращий студент СумДУ 2015» був 

проведений у форматі урочистого балу. Головною умовою участі у заході була наявність у 

студенток вишуканих суконь, а у джентльменів - елегантних смокінгів. Університетський бал 

зібрав більше 150 студентів, викладачів та гостей СумДУ, які вітали кращих студентів.   

Вперше сумісно з КМЦ у рамках святкування Дня науки 19.05.2015 р. проводився фестиваль 

освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам», де зібралися  мешканці міста та школярі, які 

занурили у світ науки, познайомилися з мистецьким і спортивним життям університету.  

Учні та студенти, які протягом року приймали участь у заходах, нагороджувались 

грамотами, солодощами, подарунками, пам’ятними подарунками, преміями.  

Відділ позанавчальної роботи також займається дозвіллям іноземних студентів.  

   З іноземними студентами проводився виїзний семінар «Єдність націй», спортивні 

змагання «Зима та дружба єднає всіх!». 

     Проходила шоу-програма «Талант-INTERNATIONAL», на яку були запрошені іноземні 

студенти з інших ВНЗ міста. Вперше на заході було показано відео-звернення від 

випускників університету з шести країн світу. Окрім цього,  наші іноземні студенти 

приймали участь у таких заходах: 

- святкування «Новруз Байрам» у Сумському державному педагогічному 

університету ім. А.С. Макаренка; 

- в концертній програмі «Інтернациональная студенческая семья» Сумського 

національного аграрного університету.  

Відбувся семінар-тренінг за участю психолога Грицая В. І., на якому розглядалися питання 

адаптації іноземної молоді в студентському середовищі, також приймали учать іноземні 

студенти у проектній діяльності. 

В рамках фестивалю «СумДУ сумчанам» було проведено танцювальний захід 

«НА ПОЛИТЕХЕ» BATIE» учасниками якого стали, як школярі, так і іноземні студенти 

міста. 

Відділ постійно співпрацює з заступниками деканів з виховної роботи та гуманітарних 

питань.  

Спільними зусиллями були проведені Фестиваль науки, освіти та культури «СумДУ – 

сумчанам», «Посвята в студенти», «Ярмарок ІНТЕРЕСІВ», «Золотий інтеграл», конкурс 

«Кращий студент-2015», «Міс СумДУ- 2015», тижні університету, культпоходи до театрів, 
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філармонії, виставок. У грудні на всіх факультетах були проведені батьківські збори для 

батьків першокурсників за   участю кураторів та заступників деканів з виховної роботи.  

 Щорічно на факультетах впроваджуються нові форми роботи. 

На факультеті ІФСК : 

- заходи в рамках програми «Містечко USAID» з нагоди Дня міста; 

- кінопоказ «Ніч українського кіно» з переглядом фільмів громадської організації «Сучасне 

українське кіно» з обговоренням та майстер класами з документалістики та ведення 

артпроектів від режисерів; 

-всеукраїнська конференція за результатами проекту «Гендерний мейнстримінг у ВНЗ 

України»; 

- регіональний круглий стіл «Молодіжні культурні ініціативи як засіб  

примирення в українському суспільстві»; 

На факультеті ТеСЕТ: 

- захід до 14-го лютого «Побачення на осліп»; 

- спортивні змагання «Богатирські ігри»; 

- змагання з армрестлінгу; 

- семінар для першокурсників «СумДУ - твій шлях у майбутнє»; 

- розважальна рухлива гра «Шарікіада» за принципом гри «water ball»; 

- проведення І тренінгу для першокурсників «Публічний виступ. Прогресивні методи 

спілкування»; 

- проведення ІІ тренінгу для першокурсників «Емоційна стійкість»; 

- участь у профорієнтаційній роботі СумДУ (Дні відкритих дверей, агітаційні поїздки до міст 

області). 

У Медичному інституті:  

- захід-реквієм, присвячений вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом; 

- День Гідності та Свободи - вшанування доленосних для українського народу подій; 

-участь гуртків художньої самодіяльності медичного інституту у концерті  Міжрегіонального 

семінару  «Професійні репортажні прямі трансляції подій – мистецтво чи бізнес?»  ; 

- візити волонтерів клубу «Віра» до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни 

та праці. 

На ФЕМ: 

- «Очима ФЕМу», «Масляна», «Фестиваль актуального кіно» тощо); 

- нові заходи, на постійній основі «КІНО_ФЕМ», «Хелоуін» тощо; 

- в звітному році збільшилась кількість екскурсій для студентів ФЕМ, в тому числі 

за ініціативою випускових кафедр («Приватбанк», «Global Bilgi», «Технологія», 

ТОВ «Авіс-Україна», проект ЄС/ПРООН тощо); 

- за 2015 рік 10 студентів ФЕМ пройшли стажування в Сумській міській Раді, 1 

студент стажується у Верховній Раді України; 

- в 2015 році студенти ФЕМ отримали перемогу в конкурсі «Золотий інтегралі», і, 

вперше за всю історію факультету, в міжфакультетському КВН; 

- студенти факультету розвивають власні проекти загальноуніверситетського та 

міського рівня (YouthDance та «Платформа молодіжної думки «Youth»). 

На ф-ті ЕЛІТ: 

 організоване електроне опитування студентів ЕлІТ факультету щодо виявлення 

проблемних питань для обговорення на студентській конференції «Начальний процес 

очима студентів»; 

 змагання з «Мортал Комбат» - турнір з комп’ютерних ігор серед студентів; 

 майстер-класи з прикладного рукоділля; 

 акція «Подаруй дитині щастя» - захід організований з метою допомоги дітям з 

Улянівського дитячого будинку; 



19 

 

 фотоконкурс «Кращий відпочинок влітку» – для залучення студентів до групи 

факультету ЕлІТ в соціальних мережах.  

 «Зробимо СумДУ чистішим» - толока, організована командою студентського деканату 

за участю усіх охочих студентів; 

На ЮФ: 

- в цьому році студенти ЮФ організували  турзльот; 

- проведений конкурс «Найвеселіша пара юридичного факультету» до Дня сміху. 

На ДМО: 

     –  заходи до Дня китайської культури, Міжнародного дня іноземних мов.  

За сприяння заступників деканів з виховної роботи на всіх факультетах були 

організовані та проведені батьківські збори для батьків першокурсників. До участі були 

залучені куратори академгруп.  

Протягом 2015 року ВПР був допоміжним механізмом в організації і проведенні наступних 

заходів: 

- дебатний турнір в рамках проекту «Молодіжні дебати: чи є в регіонах України 

спільні цінності, які здатні об'єднувати країну?» за підтримки Фонду сприяння 

демократії Посольства США в Україні; 

- тренінгів  «Агенції промоції Суми», що проходили у рамках «Днів Європи в 

Сумах»;  

- прес-конференції в рамках проекту Всесвітньої ініціативи «Дерева Миру», за 

підтримки Всеукраїнської ініціативи «Зробимо Україну чистою!».  

Проведено ряд заходів ВПР спільно зі студентським самоврядуванням: 

- регіональний семінар «Участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти», 

організований «Студентським братством Сумщини» спільно з Українською 

асоціацією студентського самоврядування в рамках проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)»; 

- семінар ОСС до 15-річчя «15 років ОСС: здобутки, досягнення, результати». 

Приймали участь у Форумі, скликаному для формування рекомендацій до місцевих 

комплексних програм з реалізації молодіжної політики на 2016-2020 роки. Організатори 

форуму Сумський міський центр дозвілля молоді СМР та Управління молоді та спорту 

Сумської ОДА. 

Для співробітників ВПР, ВСР, КМЦ, ВРСМГ та студентів активістів СумДУ був 

організований тренінг на тему «Написання проектів та проектний менеджмент» 

модератор Бобиренко В. А. 

Також відділом була проведена організаційна робота, що передувала  зустрічі  з 

молодими експертами з Німеччини, Польщі та України в рамках міжнародного 

німецько-польсько-українського проекту «Європа у валізі».  

Вперше проведений семінар «Позанавчальна робота – важлива складова 

діяльності СумДУ». Обмін досвідом роботи між виховними структурами СумДУ, 

Конотопським та Шостинським інститутами. 

Традиційно, на початку навчального року було проведено опитування студентів 

перших курсів всіх факультетів. Пріоритетним показником, що вплинув на рішення щодо 

вступу в університет, був високий рейтинг СумДУ серед інших ВНЗ (24%) . 

Проводиться робота з кураторами академічних груп. На сьогоднішній день працює 67 

кураторів  (ПВ –  2 чол., ТеСЕТ – 7 чол., Еліт – 11 чол., ФЕМ – 5 чол., ЮФ – 2 чол., Ф ІФ та 

СК – 7 чол., МІ –  33 чол.). Проведено 68 нарад та зустрічей з кураторами. Щотижня  

відвідувалися кураторські години та проводилися збори із заступниками деканів з виховної 

роботи. Були організовані семінари для кураторів на тему: «Рефлексивна культура та 

рефлексивна компетентність» , виїзний семінар на базі СОЗ «Універ». 

Протягом звітного року разом зі студентським самоврядуванням,  профспілковим 

комітетом, заступниками деканів з виховної роботи, загоном «Спарта» проводилось 

чергування комісії, яка слідкувала за порядком в університеті.  
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Постійно проводиться ознайомлення з Кодексом корпоративної культури 

СумДУ. Затверджений Витяг з Кодексу, який розміщений на всіх інформаційних стендах 

навчальних корпусів, гуртожитків та на секціях у гуртожитках. Витяг з Кодексу переведений 

на російську, англійську, туркменську, турецьку, французьку, китайську мови. З приходом 

першокурсників до СумДУ, вони знайомляться з Кодексом корпоративної культури на 

вступних лекціях, а також на кураторських годинах (Витяг з Кодексу корпоративної 

культури СумДУ розміщений в кураторських журналах, в яких студенти першокурсники 

розписуються, що ознайомлені з усіма нормативними документами).  

До здобутків роботи ВПР можна віднести: розроблення інформаційної системи 

«Зайнятості студентів у позанавчальний час»(zn.sumdu.edu.ua); участь у конкурсах на 

патріотичну тематику, зокрема, у Національному конкурсі патріотичного слова «Мрії, 

відгукніться!»; конкурсі на честь 360-річчя рідного міста, що проходив під девізом «Я-

патріот» (проводився Сумським видавництвом «Корпункт» і СОФ «Милосердя»); 

проведення циклу семінарів-тренінгів на тему «Рефлексивна культура та рефлексивна 

компетентність»; підготовку листів-подяк на адресу дирекцій шкіл із зазначенням успіхів їх 

випускників, які були направлені: в Україні – 34, Узбекистан – 3, Танзанія – 4, Замбія – 1, 

Нігерія – 3, Ірак – 2, Азербайджан – 6. Показники щодо зайнятості студентів у  

позанавчальний час збільшилися. 

До недоліків роботи у 2015 р. можна віднести: 

 не вдалося в повній мірі налагодити чергування у місцях громадського харчування  

(не зважаючи на мобільні вішалки в кафетеріях та їдальні, студенти кладуть свій 

верхній одяг,  на стільці  та на столи; 

 проблемним залишається питання роботи кураторського корпусу,  воно зумовлено 

невирішеністю багатьох питань на рівні факультетів, недоліками у формуванні 

кураторського корпусу, постійними змінами кадрового складу кураторів. Деякі  

куратори   не викладають у своїх групах, а це ускладнює взаємовідносини та 

активність студентів. Низький рівень ефективності роботи кураторського корпусу 

впливає на діяльність студентів і залишає заступників деканів з виховної роботи 

фактично один на один зі студентами, що веде до перевантаження та авралів у роботі; 

 з переходом на старші курси, знижується активність груп у позанавчальній діяльності, 

натомість збільшується кількість студентів, що віддають перевагу науковій діяльності 

та працевлаштуванню.  

 з кожним роком зростає проблема залучення студентів до культурно-масової роботи, 

тому хотілося б отримати підтримку, розуміння та узгодження  з боку  викладачів; 

 зберігається проблема матеріального заохочення іноземних студентів. Для  

            іноземних студентів не виділяються кошти, які б застосовувалися для проведення     

            заходів та заохочень  для участі у культурно-масових заходах. 

 одним з недоліків, які ускладнюють роботу ВПР є застарілі технічні  засоби, які 

потребують серйозного оновлення. Для покращення роботи відділу вкрай необхідне 

придбання нового технічного забезпечення (комп'ютери, музичний центр, мікрофон); 

для покращення умов роботи співробітників необхідне виготовлення нових меблів, бо 

старі вже давно підлягають списанню. 

У проведенні заходів ВПР протягом  2015 року прийняло участь   понад 5 000 осіб(охоплено 

на всіх заходах за рік), з них  : 

- учнів ЗОШ міста      – 520 чол. (всі школи міста)  

-          іноземних студентів – 850 чол.  

 

Гурткова робота 

 

В гуртках ВПР задіяні близько 128  чол. (контингент студентів у гуртках постійно 

оновлюється).  Із них  120 студенти СумДУ та 8 школярі ЗОШ міста. Це активісти, які не 

тільки беруть активну участь у проведенні заходів ВПР, а й самостійно ведуть роботу по 
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організації та проведенню культурно-масових та інтелектуальних програм на факультетах та 

в СумДУ.   

На даний період працюють такі гуртки: 

- «Краяни» (Лінькова Н.С.) 

-  Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.) 

- «Школа лідерства і громадської активності (ЛІГА)» (Тисячник О.В.) 

- «Школа вихователів для спортивно-оздоровчих закладів» (Супрунова Н.А) 

 До здобутків гуртків можна віднести: нагородження Грамотою відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту Сумської міської ради  старшого вихователя оздоровчого закладу СОЗ 

«Універ» Наталії Супрунової, яка є керівником гуртка «Школа вихователів»,  Грамотою 

міського голови- культорганізатора табору, студента Артура Мельника – учасника гуртка;» 

члени гуртка «Краяни» та «Школи ЛІГА» створили сторінки в соціальних мережах для 

поширення інформації про роботу гуртків; гуртківці «Школи ЛІГА» приймають участь у 

міських тренінгових програмах Центру Європейських ініціатив. Студенти з гуртка «Ерудит» 

приймали участь у «Відкритому молодіжному міжнародному синхронному турнірі з «Що? 

Де? Коли?» і посіли 2 місце серед 62 студентських команд, 9 місце серед усіх (204) команд. 

 

Позанавчальна діяльність студентів. 

 

Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової, 

культурно-масової, громадської та спортивної роботи. 

 

Факультет Рівень 

активності  

2012 рік 

Рівень 

активності  

2013 рік 

Рівень 

активності  

2014 рік 

Рівень 

активності 

2015 рік 

ТеСЕТ 50 % 47 % 61 % 52% 

ЕлІТ 68% 68 % 68 % 70% 

ФЕМ 64% 65 % 67 % 71% 

ІФСК 64% 59 % 58 % 72% 

ЮФ 60% 71 % 69 % 74% 

Медичний 

інститут 

66 % 34 % 37 % 54% 

ДМО(підготовче 

відділення) 

46,4% 60% - - 

Шосткінський 

інститут 

74% 88 % 86 % 99% 

Конотопський 

інститут 

78% 61 % 50 % 73% 

По СумДУ 59,7% 57,7 % 60 % 65,5% 

Всього: 63,4 % 61,4 % 62 % 71% 

 

 

4.2. Культурно-мистецький центр 
 

У 2015 році фахівцями КМЦ було організовано та проведено, надано технічного 

забезпечення  225 (2014 р. – 151)  культурно-масових заходи (додаток Д) , серед яких: 

 58 традиційних планових захода КМЦ («Посвята у студенти», «Міс СумДУ»,«Золотий 

інтеграл», «День Св.Валентина», «Міжфакультетський кубок КВН», ігри Шкільної ліги 

та «Сумки», «День студента», «Вручення погонів», «День працівника освіти», 



22 

 

«Новорічна казка для дітей студентів та співробітників», концерт до 8 Березня, 

фестивалі та конкурси тощо); (2014рік – 46) 

 23 танцювально-розважальних програм (16 – платних, 4 –безкоштовних (для 

учасників шкільної ліги КВН та «Золотого інтеграла»; 3 – безкоштовних 

факультетських); 

 55 зовнішніх заходів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня в 

актовій залі СумДУ, серед яких 11 – з оплатою за користування залою. Це міські та 

обласні творчі дитячі та юнацькі конкурси, мистецькі фестивалі, науково-практичні 

конференції, зустрічі різних рівнів, які проходили ще й як профорієнтаційні. А 

також, міські і обласні заходи та всеукраїнські і міжнародні фестивалі, в яких брали 

участь студенти – учасники гуртків КМЦ.  

 35 заходів інших підрозділів СумДУ в актовій залі, на площі, спорткомплексі та у 

літературній вітальні. 

 13 виїзних агітбригад по області з профорієнтаційною роботою; (2014 рік – 6) 

 на 17 спортивних заходах фахівцями технічної служби було надано технічне 

забезпечення (як в спорткомплексі СумДУ так і виїзних). (2014 р. – 13) 

 22 заходи було проведено протягом року у Медичному інституті СумДУ 

(інформаційно-просвітницькі акції, тематичні заходи, конкурсно-розважальні програми, 

волонтерські акції, театралізована вистава, концертні програми для студентів та 

викладачів, спортивно-розважальні заходи, велась робота щодо підготовки студентів МІ 

у загальноуніверситетських заходах  КМЦ); 

 2 конкурси бального танцю, проведених керівником ансамблю бального танцю 

Гараніною О.Я під патронатом СумДУ та відділу у справах сім’ї і молоді міської 

ради у приміщенні Спортивного Манежу УАБС, у яких взяло участь більше 1 тисячі 

учасників з різних міст України.  

Ведеться робота щодо пошуку нових форм організації дозвілля молоді. Так, у 2015 

році було вперше проведено масштабний захід «Фестиваль науки, освіти і культури» 

(40 чол.- оргкомітет, 2000 відвідувачів, в т.ч.школяри), а також деякі традиційні заходи 

проводяться у новому форматі (наприклад, «Кращий студент»). Удосконалюються 

раніш започатковані заходи «Ярмарок інтересів», «Стендап-Шоу», «Квартирники» 

тощо. 

Співробітниками КМЦ ведеться робота з іноземними студентами, які беруть участь у 

гуртках художньої самодіяльності (соло-вокалісти, вокальний ансамбль, танцювальні 

колективи, команди КВН), а також за їх участю проходять усі університетські заходи. 

Іноземні студенти брали участь у концерті до Дня працівника освіти, до 8 Березня, міських 

концертах та заходах, всеукраїнських турнірах КВН.  

 Позитивний результат для університету (в тому числі і в профорієнтаційному 

напрямі) отримуємо під час заходів, які проводяться зовнішніми організаціями: 

Департаментом освіти і науки, Сумським обласним центром позашкільної освіти і роботи з 

талановитою молоддю, Міським центром дозвілля молоді, творчими колективами різних 

позанавчальних закладів, орендарями під час проведення яких ми маємо можливість 

продемонструвати переваги СумДУ та прорекламувати свій навчальний заклад, і разом з тим 

отримуємо кошти за користування площами. В цьому році на базі культурно-мистецького 

центру були проведені практично всі міські та обласні фестивалі та конкурси. У 2015 

році на базі СумДУ почала свою діяльність нова благодійна ліга КВН «Сагасітас», 

співзасновником якої став наш університет, що збільшило кількість гостей нашого 

навчального закладу. Через заходи, що відбувались в цьому році в актовій залі  

пройшло більше 35 тис. сумчан та гостей міста.  

Гурткова робота: на базі КМЦ працює 15 гуртків творчих колективів (у тому числі 2 

на базі медичного інституту), серед яких: 1 театральний гурток, 1 гурток художнього 

читання, 1 інструментальний ансамбль, 6 танцювальних колективів (бальний,  2 сучасного 

танця, естрадного, театр танцю, танцювальний колектив ФЕМ), 2 вокальних (вокальна 
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студія, у тому числі хор сучасної пісні, вокальний ансамбль ТеСЕТ), студентський загін 

охорони правопорядку, студія звукозапису, Школа-студія КВН, до якої входять 2 збірні 

команди КВН, факультетські команди та шкільні команди КВН. Роботу гуртків забезпечують 

17 співробітників.  

Творчі колективи КМЦ беруть участь як у загальноуніверситетських заходах, так і у 

заходах окремих факультетів та служб, міських, обласних, всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях і конкурсах.  

У роботі творчих колективів задіяно близько 400 студентів та більше 100 школярів. 

До діяльності Школи-студії КВН залучено 16  шкільних команд (160 школярів).  

У 2015 році продовжено роботу над створенням колективу народного танцю основу 

гуртка складали першокурсники різних факультетів-учасники «Золотого інтегралу».  

 Також  у цьому році збільшилась кількість міських та обласних заходів, в яких 

брали участь творчі колективи СумДУ – всього 12 (2014 р. -4) . Абсолютна більшість 

серед ВНЗ області у зазначеному питанні. 

Серед міських заходів, в яких брали участь студенти СумДУ: 

24.03. – участь студентського хору сучасної пісні у обласному заході «Мистецькі крила 

Сумщини» - диплом за пісню «Open your eyes»  Гусаку О.Д. та учасникам хору (обласна 

філармонія); 

15.04 – участь танцювального колективу «Феєрія» у міському мистецькому проекті 

«Вулицями нашого міста» (театр ім. Щепкіна) 

10.05 – концерт учасників вокальної студії, присвячений Дню матері  

29.04 – участь ансамблю бального танцю «Силует» і театру танцю «Феєрія» у міському 

проекті «Сумська Терпсіхора», присвяченого міжнародному Дню танцю. 

15.05 – участь колективу бального танцю «Силует» у обласному заході до Дня науки (актова 

зала СумДУ). 

01.06 – концерт до Дня захисту дітей (дитячий парт «Казка»)  

04.09 – участь колективу «Феєрія» у мистецькому проекті до Дня міста (театр ім. Щепкіна) 

05.09 – участь хору сучасної пісні та ансамблю бального танцю «Силует» в урочистостях, 

присвячених 360-річчю м. Суми (площа Незалежності); 

05.09 – організація святкового концерту (10 номерів – учасники вокальної студії та 

колективу «Феєрія») для офіційних делегацій, які вітали мера м.Суми з ювілеєм міста 

(ресторан «Версаль»).  

14.10 – Участь творчих колективів КМЦ у міських заходах, присвячених Дню захисника 

України: 

 ПК СНПО Фрунзе «Героям слава!» - Вікторія Ковтун, театр танцю «Феєрія», театр 

танцю «Ліберті»; 

 концерт для військовослужбовців 27 реактивної артилерійської бригади в СК «Олімп» 

- Вікторія Волох, ансамбль народного танцю, вокальний ансамбль «Імпрвіз», 

Маргарита Сахно, Сергій Пономаренко. 

12 грудня – участь ансамблю бального танцю «Силует» та солістки вокальної студії Поліни 

Гречишкіної у записі телевізійного проекту «Новорічний вогник на каналі «Відікон». 

Творчі колективи КМЦ брали участь у міських та обласних фестивалях, Всеукраїнського та 

міжнародних рівнів.  

  У 2015 році збільшилась кількість призових місць і лауреатів Міських, 

Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів і творчих конкурсів( у т.ч. КВН). Маємо 96 

призових місць і 79 учасників. (2014 р. 48 учасників та 34 призових місця) 

Фестивалі міського і обласного рівня (2 фестиваля)  : 

20.05 – участь колективів КМЦ у міському конкурсі «Студентська весна – 2015»: Сергій 

Пономаренко – 1 місце у номінації «естрадний вокал»; хореографічний колектив «Джем» - 2 

місце у номінації «сучасний танець»; вокальне тріо «АртСтрім» - 2 місце у номінації – 

«естрадний вокал-музичний гурт»; 2 місце у номінації «Презентація університету» отримав 

творчий колектив студентів вокальної студії та танцювальних колективів, які представляли 

навчальний заклад (14 осіб). 
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28.10 – участь соліста вокальної студії Ярослава Щепотіна у міському конкурсі «Зоряна 

надія» (ПК «Хімік») – I місце номінація «естрадний вокал» - соло. 

Фестивалі Всеукраїнського рівня  (6 фестивалів): 

 19-20 червня – участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі талантів 

«Гармонія душі». Брали участь 6 студентів: Пономаренко Сергій (ТеСЕТ), Шаповалов Сергій 

(ТеСЕТ); Ковтун Вікторія (ІФСК) – 3 місце «народний вокал»; Шепотько Дмитро (ЕлІТ) – 3 

місце «хореографія»; Зарудна Валерія (ІФСК) – 3 місце «хореографія»; Гречишкіна Поліна 

(ЕлІТ) – 2 місце «джазовий вокал». 

 3-5 липня – участь вокальної студії у Всеукраїнському фестивалі мистецтв 

«Малахіт Закарпаття». У номінації «естрадний вокал»: 

Скляр Ірина (ФЕМ) – 3 місце  

Леонтенко Яна (ЮФ) – 3 місце; 

Кисленко Юлія (ІФСК) – 2 місце; 

Оприско Тарас (ТеСЕТ) – 1 місце; 

Оприско Ольга (ТеСЕТ) – 1 місце; 

Гречишкіна Поліна (ЕлІТ) – 1 місце; 

ансамбль «Імпровіз» - 1 місце. Склад: Оприско Ольга, Оприско Тарас, Гречишкіна Поліна, 

Кисленко Юлія, Шарапов Сергій. 

 13-15 липня – участь творчих колективів КМЦ у Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Одесские каникулы». 

Номінація «естрадний вокал: Сергій Пономаренко – 1 місце; 

ансамбль «Імпровіз» - 1 місце. Склад: Оприско Ольга (ТеСЕТ), Оприско Тарас (ТеСЕТ), 

Микитенко Анна (ІФСК), Гречишкіна Поліна (ЕлІТ), Шарапов Сергій (ТеСЕТ). 

Номінація «народний вокал»: Анна Микитенко (ІФСК) – 2 місце. 

тріо «АrtStream» - 1 місце. Склад: Оприско Ольга (ТеСЕТ), Микитенко Анна (ІФСК), 

Гречишкіна Поліна (ЕлІТ). 

Номінація «джазовий вокал»: Гречишкіна Поліна (ЕлІТ) – 1 місце. 

Номінація «бальний танок»: Дует Дмитро Шепотько (ЕлІТ) і Дар’я Бобилкова – 1 місце. 

 10-12 листопада - участь у Всеукраїнському студентському фестивалі естрадної 

пісні «Пісня буде поміж нас» м.Рівне. Взяли участь 7 студентів: Леонтенко Яна (ЮФ), Скляр 

Ірина (ФЕМ), Кисленко Юлія (ІФСК), - дипломанти фестивалю у складі тріо «Sensation», 

Вікторія Ковтун (ІФСК) – лауреат ІІІ ступеня, Ярослав Щепотін (ЕлІТ) – лауреат ІІ ступеня, 

тріо  «Art Stream» (у складі Гречишкіної Поліни (ЕлІТ), Івченко Дар’ї(ЕлІТ) та Вікторії 

Ковтун (ІФСК) - лауреати І ступеня. 

 26.09 – Участь вокального ансамблю «ТеСЕТ» у Всеукраїнському фестивалі 

«Боромля» -  І місце  та взяли участь у Гала-концерті на площі для жителів м.Тростянець та 

гостей, що приїхали на фестиваль. 

 13 грудня – участь хореографічних колективів КМЦ – ансамблю бального 

танцю «Силует» і театру танцю «Феєрія» у Всеукраїнському фестивалі «Зимние узоры» 

(м. Харків, Харківський академічний театр опери та балету) 

1 місце – танок «Натхнення» - ансамбль «Силует» 

2 місце – танок «Пристрасне танго» - ансамбль «Силует» 

3 місце – танок «Прогулянка під зірками» - театр танцю «Феєрія». 

 

Міжнародні фестивалі та мистецькі проекти (2 фестиваля): 

 22-28 липня – участь театру танцю «Феєрія» у Міжнародному проекті –фестивалі 

«A mury runą» («Руйнуємо стіни») у межах Польсько-українського молодіжного обміну за 

підтримки «Національного центру культури» Польщі. Учасники колективу взяли участь у 

музично-хореографічних майстер-класах і організували концертний виступ у межах проекту 

у м. Бродніца (Польща). 
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 18-19.04 – Участь колективів вокальної студії – ансамблю «Імпровіз» (3 місце) і 

тріо «АртСтрім» (2 місце) у Міжнародному фестивалі (форумі мистецтв) – «… о Весне» у 

Харківському обласному театрі опери і балету.  

Склад тріо: Микитенко Анна (ІФСК), Гречишкіна Поліна (ЕлІТ), Ковтун Вікторія 

(ІФСК).Склад «Імпровіз»: Оприско Ольга (ТеСЕТ), Оприско Тарас (ТеСЕТ), Микитенко 

Анна (ІФСК), Гречишкіна Поліна (ЕлІТ), Шарапов Сергій (ТеСЕТ). 

Високий художній рівень виконавської майстерності підтверджує і те, що 3 

колективи КМЦ: ансамбль бального танцю «Силует», чоловічий ансамбль «ТЕСЕТ» та 

вокальна студія підтвердили у цьому році звання «Народний аматорський колектив 

профспілок України». Ведеться робота щодо підвищення рівня інших колективів.  

Профорієнтаційна робота.  
Традиційно проводяться виїзні заходи «Презентації університету», дні відкритих 

дверей, започатковано шкільну лігу «Школа сміху». Також, у цьому році було підписано 2 

угоди про співробітництво – з Кадетським корпусом та Гімназією для обдарованих дітей у 

межах яких теж почалась тісна співпраця. За участю школярів  проходять знакові заходи, 

такі як гала-концерт «Золотого інтегралу», «Фестиваль науки, освіти і культури» тощо. На ці 

заходи і на фестивалі та конкурси зовнішніх організацій (центру позашкільної освіти, 

підрозділів управління освіти, творчих колективів міста і області), що проходять у стінах 

університету також запрошуються школярі. Перед всіма заходами, які проходять в актовій 

залі, демонструється на екранах фільми про СумДУ, та профорієнтаційні матеріали. На 

наступний рік плануємо відновити проведення конкурсу «Шкільна красуня», та розробити 

нові формати заходів для школярів.  

Активістам гуртків були надіслані подяки у школи, в яких вони навчались, та надані 

матеріали в районні газети. 

 У порівнянні з 2014 роком зросли надходження на субрахунок КМЦ на 14 000 грн. 

Матеріально -технічне забезпечення. 
Протягом року функціонував сайт КМЦ, який постійно оновлювався. Також 

інформаційні сторінки КМЦ з’явилися в соціальних мережах, які в свою чергу «прив’язані» 

до сайту.  

Згідно   з 1/01/15 р. по грудень 2015 р. відбулось 8 808 

сеансів, що порівняно з 2014 р на 33% вищий показник. Розширилася географія користувачів 

сайту КМЦ. (див. додаток Ж). 

 

У 2015 році в актову залу було закуплене та встановлене сучасне звукове 

обладнання. На думку фахівців, на даний час найкраще звукове обладнання у нашому 

місті. Це дозволить актову залу використовувати як концертний зал, який може 

конкурувати з залом театру ім. М.С.Щепкіна. Підтвердженням є проведення двох 

комерційних концертів на правах оренди сторонніми організаціями з використанням нашого 

звукового обладнання ( гурт «Фіолет» та гурт «Бахрома», учасники Рок-фестивалю «Схід-

Рок»). Також закуплене сучасне мультимедійне обладнання в актову залу (сучасний 

проектор та проекційний екран розміром 6х4 м). 

З приходом нового керівника групи технічного забезпечення зроблений детальний 

аудит всього обладнання яке знаходиться в користування КМЦ. Деяке обладнання після 

дрібного ремонту, знову використовуються в заходах. (Студентські дискотеки – світло 

сценічне, звукопідсилююче обладнання). 

В актовій залі в цьому році було повністю замінено килимове покриття. 

Завдяки проведенню заходів міського рівня (Центр дозвілля молоді), проведення в 

новому форматі свята «Кращий студент» разом з Обласним управлінням сім’ї, молоді та 

спорту, набрав популярності танцювальний зал Н-корпусу. Наприкінці  року  відбулося в 

цьому залі нагородження кращих спортсменів області під егідою СумДУ та Управління сім’ї, 

молоді та спорту. 
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Також в цьому році поновила роботу студія звукозапису СумДУ, де вже були 

зроблені записи виконавців вокальної студії КМЦ для участі у телезйомках новорічної 

програми на каналі «Відікон». 

Також в цьому році були внесені зміни в перелік платних послуг КМЦ. Зміни зроблені 

в бік збільшення плати за користування актовою залою. Замість 500 грн за 1 год. – 750 грн. за 

1 год. З 1 січня 2016 року є потреба в збільшенні суми за користування актовою залою до 

1250 грн за 1 годину. 

 

До недоліків у роботі КМЦ 2015 року можна віднести: 

- не всі заплановані заходи було проведено ( січень-лютий 2015 р. канікули); 

- у зимовий час досить прохолодно в актовій залі; 

- відсутність сучасного ноутбука в користуванні групи технічного забезпечення. 

фахівці групи користуються особистими пристроями для проведення та забезпечення 

усіх заходів; 

- відсутність спеціалізованої гримерної кімнати, яка б відповідала б мінімальним 

вимогам сучасних артистів; 

- потребує заміни, або ремонту стеля актової зали. 

 

Шляхи удосконалення роботи КМЦ в 2016 р.: 

 

Актова зала: 

1. Заміна покриття крісел. У майбутньому заміна крісел на більш сучасні театральні; 

2. Придбання та встановлення сучасного сценічного обладнання; 

3. Придбання сучасного та потужного ноутбуку – 2 шт. 

4. Закінчення найближчим часом роботи по встановленню екрана в актовій залі. 

5. Подальше підвищення  іміджу та статусу  актової зали СумДУ як концертного 

залу СумДУ. 

6. Робота над оформленням авторських прав на аранжування музики до пісень. 

Творчі колективи: 

1. Замовлення в ательє костюмів для хореографічних колективів та придбання 

танцювального взуття; 

2. Проведення мотиваційних заходів для керівників та учасників колективів ( семінари, 

організація дозвілля). 

3. Збільшення участі у міжнародних фестивалях та конкурсах. 

4. Залучення більшої кількості школярів до участі в гуртковій роботі. 

 

4.3 Школа - студія КВН  
 

Організаційні та кадрові питання.   

У роботі студії КВН у 2015 році було задіяно 2 ставки фахівця та 3 посади керівника 

гуртка. У 2015 році відбувся перерозподіл обо’язків та повноважень у студії КВН. Царенко 

Д.А. виконує обов’язки адміністратора жіночої збірної команди КВН СумДУ «Любимая», 

відповідає за організаційні питання, фінансову звітність, реквізит. 

Студією КВН СумДУ у 2015 році було проведено заходи в рамках Всеукраїнської 

Благодійної ліги КВН «Sagacitas», Сумської обласної ліги КВН «СумКа» та Сумської 

обласної шкільної ліги КВН, а саме 14 заходів: 

- університетського рівня (1)     (у 2014 - 2) 

 Кубок КВН між факультетами та інститутами СумДУ  (13 травня); 

 

- обласного рівня (4)   (у 2014 - 7) 

 Ігри ¼ фіналу Сумської обласної відкритої ліги КВН «СумКа» (16 травня); 

 Ігри 1/2 фіналу Сумської обласної відкритої ліги КВН «СумКа» (7 листопада); 
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 Кубок ректора серед шкільних комнад КВН (24 січня). 

 Фінал Сумської обласної шкільної ліги КВН (22 лютого); 

 

- всеукраїнського рівня (9)    (у 2014 - 2) 

 Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (21-22 березня); 

 Ігри ¼ фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (3,11 травня, 7 

червня); 

 Ігри 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (5 жовтня, 1 

листопада); 

 Фінал Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (1 грудня); 

 Фестиваль Сумської «Школи сміху» серед шкільних команд (17 жовтня); 

 Ігри 1/8 фіналу Сумської «Школи сміху» серед шкільних команд (5 жовтня). 

 

Всеукраїнська Благодійна ліга КВН «Sagacitas», що у 2015 стартувала на базі 

СумДУ, за рік здобула своє коло прихильників (1028 учасників у групі в «Vkontakte»), 

близько 500 глядачів у залі на кожній грі.  

Відмінність від попередніх КВН-проектів полягає у тому, що ця Ліга не передбачає 

прибутковості організаторів ліги. Задекларована благодійна спрямованість ліги – усі кошти 

від реалізації квитків на іграх перераховувалися на конкретні благодійні акції (кожна гра – 

нова акція).  Загалом за рік було зібрано 76 673 грн. , які були направлені на потреби 

«Дому малятка», Сумського товариства захисту тварин, відділу соціально-побутової 

адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, лікування хворих дітей, подарунки дітям воїнів 

АТО. 

Студенти-учасники школи-студії КВН СумДУ протягом року взяли участь у таких 

змаганнях:  

- всеукраїнський рівень (28 )          (у 2014 - 17) 

 Фестиваль «Ліги сміху» (29.01 – 6.02.15). 

«С акцентом» - ІІ тур. 

«Любимая» - учасник.  

 Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (21-22.03.15).  

«Ренессанс» - 2 місце,  

 ¼ фіналу Кременчуцької ліги КВН (14.03.15) 

 «Ренессанс»  - 4 місце. 

 1/8 Ліги сміху «Центр» (19.04.15). 

«С акцентом» - прохід у сезон. 

 Міжрегіональна гра КВН у м. Чернігів (16.04.15). 

«Любимая» - перемога. 

 Фестиваль Ліги сміху «Північ» (16.04.15). 

«Любимая» - перемога. 

 Музичний фестиваль ліги «Vostok.ua» (29.04.15). 

«Любимая» - кубок. 

 Ігри 1/4 фіналів Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (3.05, 11.05, 

7.06.15). 

«С акцентом» - 5 місце (1 гра). 

«Любимая» - 2 місце (2 гра). 

 «Ренессанс» - 1 місце (3 гра). 

«Гостиница 72» - 3 місце (3 гра). 

 Фестиваль Полтавської ліги  КВН (8.05.15) 

 «Ренессанс»  - прохід у сезон. 

 Фінал Кременчуцької ліги КВН (10.05.15) 

 «Ренессанс»  - 3 місце. 

 1/8 фіналу Ліги сміху «Північ» (16.06.15). 
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«Любимая» - перемога, 5 суддів. 

 1/4 фіналу Ліги сміху «Північ» (14.09.15). 

«Любимая» - 2 місце, 4 суддів. 

 Всеукраїнський фестиваль КВН «Жарт-птиця-2015» (19-21.09.15). 

«Ренессанс» - переможець.  

 Ігри  1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas (5.10.15, 1.11.15) 

 «Любимая» - 2 місце (2 гра). 

 «Ренессанс» - 3 місце (1 гра). 

«Гостиница 72» - 3 місце (2 гра). 

 Ігри 1/4 фіналу ліги «Vostok.ua» (13.10.15). 

 «Любимая» - 3 місце.  

 Ігри ¼ фіналу Полтавської ліги КВН (22.10.15). 

 «Ренессанс» - 4 місце.  

 1/2 фіналу Ліги сміху «Північ» (9.11.15). 

 «Любимая» -  2 місце, прохід у фінал. 

 1/2 фіналу  ліги КВН «Vostok.ua» (18.11.15). 

«Любимая» - 5 місце. 

 Фінал Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas (1.12.15) 

«Любимая» - 5 місце. 

 «Гостиница 72» - 4 місце. 

 Фінал Ліги сміху «Північ» (7.12.15). 

 «Любимая» -  3 місце. 

 Фінал ліги КВН «Vostok.ua» (8.12.15). 

«Любимая» - 2 місце. 

 

- обласний рівень (3)     (у 2014 - 9) 

 Ігри 1-4 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (16.05.15) 

 «Дети Анджелины Джоли» - 4 місце. 

 Ігри 1-2 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (7.11.15) 

 «С акцентом» - 4 місце. 

  «Дети Анджелины Джоли» - 5 місце. 

 

- міський рівень (2) 

 Кубок мера з КВН (16.12.15) 

 «Любимая» - 1 місце. 

 «Гостиница 72» - 4 місце. 

Протягом року команди КВН відзначилися: 

Всеукраїнський рівень 

Перемоги - 6 (21% від усієї кількості участі) 

Призери -  13 (46% від усієї кількості участі) 

Всього участі 28 

 

Міський рівень – 1 перемога «Кубок мера».  

 

Порівняно з 2014-м роком: 

1) збільшилася кількість ігор, у яких беруть участь колективи СумДУ. 

У зв’язку з появою нової всеукраїнської ліги у м.Суми («Всеукраїнська благодійна 

ліга КВН «Сагасітас») у здобутках всіх команд СумДУ за 2015 рік є факт участі у іграх 

всеукраїнського рівня. Також у 2015 році після року перерви знову було проведено кубок 

мера.  

І лігу «Сагасітас», і Кубок мера проведено силами учасників студії КВН СумДУ. 
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У 2016 році з метою організації постійного майданчика для набуття досвіду молодими 

командами та відпрацювання виїзних програм більш досвідченими колективами, планується 

організувати «Чемпіонат з КВН між ВНЗ», де б протягом року змагалися всі бажаючі 

(навіть неофіційні) команди університетів. Вже погодилися на участь команди СумДПУ та 

СНАУ.  Таким чином планується додатково стимулювати талановитих студентів 

приєднуватися до руху КВН. Фактично це буде масштабний кастинг, із можливістю 

працювати з його учасниками протягом сезону. 

2) відбувся перерозподіл фінансування: переважно фінансувалася команда 

«Любимая», що дало можливість досягти підвищення професійного рівня та досвіду 

команди, збільшення кількості участі у конкурсах та, відповідно, у результатах: на 

всеукраїнському рівні – 3 перемоги,  5 других місць, 2 третіх місць, 1 кубок. На міському 

рівні – перемога у Кубку мера. 

3) продовжила працювати схема взаємодії та взаємообміну між командами КВН 

СумДУ. У 2015 році до участі у виїзних іграх всеукраїнського рівня залучалися автори та 

авторський матеріал з інших команд університету, що дало змогу підвисити рівень виступу 

та оперативно вирішувати проблеми, що виникали через неможливість поїздки окремих 

учасників у зв’язку з навчанням.  

Подальшого розвитку набуває і робота зі школярами.  

За 2015 рік до участі до конкурсних заходів, організованих Сумською шкільною 

лігою КВН було залучено 16 шкільних команд КВН (близько 160 школярів), з яких 12 

команд – м.Суми та 4 команд – представники шкіл Сумської області та інших міст України. 

Порівняно з 2014-м роком загалом кількість команд у Лізі збільшилась, але незначно. 

Показник кількості приїжджих залишився на тому ж рівні. 

У 2015 році Сумська шкільна ліга КВН започаткувала проект «Школа Сміху». 

Цього року звичні ігри веселих та найкмітливіших пройшли в новому форматі, на зразок 

«Ліги Сміху» на 1+1.  

До участі подали заявки 10 шкільних команд з м. Суми, Конотоп, Прилук, 

Харків.  

Кожна команда отримала у наставники «зіркового тренера (серед тренерів –

представники Ліги сміху «Північ»», переможець шоу «Розсміши коміка», автор скетчкомів 

«Даёшь молодёжь», «Коли ми вдома», сценарист каналу СТБ,  керівники творчих 

гумористичних об’єднань та капітани відомих команд). 

Таким чином, у 2015 році збільшено кількість команд, які куруються досвідченими 

КВНівцями – 10 команд, що дає можливість молодшому поколінню навчатися грі не 

самостійно, а за підтримки та під наглядом тренерів. Загальне керівництво вихованням 

квнівців-школярів проводить фахівець студії КВН Грицай В.І.  

Під керівництвом представників студії КВН юнацька команда КВН «Ренессанс»  та 

шкільні команди  м.Суми («Бальный проспект») та м. Ямпіль («Гарні діти») взяли участь у 

Всеукраїнському фестивалі «Жарт-птиця-2015». Команда «Ренесанс» здобула перемогу 

серед коледжів, «Бальный проспект»  та «Гарні діти» – 3 місце серед школярів. 

У якості глядачів на 4 різних іграх КВН Шкільної ліги були присутні близько 2000 

школярів (Пор.: у 2014 – 7 заходів, 2500 чол.). Зменшилась кількість заходів – у зв’язку з 

переформатуванням Ліги (тепер стадія не розбивається на окремі ігри, а проходить цільним 

блоком). Зміна формату привернула увагу громадськості до шкільних ігор, значно 

підвищилась відвідуваність ігор. Також прогресувала якість виступів команд, що також 

пояснюється залученням досвідчених та іменитих тренерів.  

Про Сумську школу сміху написали у соцмережевій сторінці Всеукраїнської «Ліги 

сміху». Студія КВН планує презентувати свій проект на Фестивалі Ліги сміху в Одесі у січні. 

Ліга, і університет в цілому, продовжують цікавити школярів, все більша кількість 

глядачів шкільного віку відвідують заходи в СумДУ. Можна стверджувати, що створено 

постійно діючий канал передачі інформації про ігри КВН, у соцмережевих групах 

студентських заходів процент школярів 20%. 

Шляхи удосконалення роботи школи-студії 
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 Робота над створенням збірної команди СумДУ. 

 Підготовка та участь команди «Любимая», яка в цьому році має найбільшу кількість 

перемог, у Всеукраїнській «Лізі сміху» (телевізійна версія). 

 Виведення на професіййний всеукраїнський рівень проекту для школярів «Школа 

сміху»,  презентація цього проекту на фестивалі Ліги сміху.  

 

     Підсумовуючи роботу підпорядкованих служб, слід зазначити, що рік був нелегким, але  

проведена велика робота, реалізовано низку позапланових заходів, досягнуті певні 

результати і нам є чим пишатися. Наші студенти все впевненіше заявляють про себе в поза- 

навчальній діяльності від міського до міжнародного рівнів. Збільшилася кількість лауреатів 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Маємо високий показник у порівнянні з вишами, 

у яких в структурі є факультети та інститути мистецтв.   

     Проведено значну роботу зі школярами як на базі університету, так і за його межами, 

реалізовано нові форми роботи, в результаті чого збільшилась кількість школярів, залучених 

як учасники або ж глядачі, що сприяє формуванню позитивного іміджу університету серед 

абітурієнтів. Через різні форми профорієнтаційної роботи охоплено майже всі райони 

Сумської області.  

    Сьогодні підпорядковані структури мають практично все необхідне для подальшої 

активної роботи і вдячні за підтримку і порозуміння ректорату і всім службам університету. 
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Додатки 

Додаток А 

 

Інформаційна підтримка діяльності підрозділів 

 

Новини та вся інформація активно висвітлювалася у зовнішніх засобах масової 

інформації. Так, за цей рік близько 20 інформаційних сайтів публікували інформацію про 

роботу наших підрозділів. Серед них: сайт Міністерства освіти і науки України, 

Муніципальний інформаційний портал, також 30 заміток (безкоштовно) на сайті 0542.ua, що 

входить до десятки кращих сайтів у категорії «Міста і регіони», сайтах gorod.sumy.ua та 

regionews.sumy.ua, Ваш шанс, Данкор, у районних ЗМІ Сумської, Чернігівської областей. 

Також відзняті сюжети  на телеканал «1+1» , «ТРК Україна», СОДТРК та Академ ТВ.   

 

Інформацію ВПР висвітлили: 

0542.ua 2 

gorod.sumy.ua 3 

regionews.sumy.ua 1 

Ваш шанс 1 

АТВ 1 

Муніципальний інформаційний портал 1 

Ахтырка.com 1 

Zhitomirnews 1 

 

Новини ВРГ висвітлювалися на таких інформаційних сайтах: 

0542.ua 3 

gorod.sumy.ua 5 

regionews.sumy.ua 1 

Sumypost 2 

СОДТРК 2 

Муніципальний інформаційний портал 1 

Данкор 1 

       «1+1» 

       «ТРК Україна» 

Інформацію про роботу ВСР висвітлили: 

0542.ua 2 

gorod.sumy.ua 3 

regionews.sumy.ua 1 

Громадянський простір 1 

СОДТРК 1 

Академ ТВ 1 

«1+1» 

Sumypost 5 

Данкор 2 

    

Школа-студія КВН: 

0542.ua 19 

gorod.sumy.ua 14 

regionews.sumy.ua 1 

Топгород 3 

ВсіСуми 1 
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Данкор 5 

Ваш шанс 2 

Топгород 4 

Муніципальний інформаційний портал 2 

Ямпіль. Info 1 

 

 

КМЦ: 

0542.ua 4 

gorod.sumy.ua 3 

regionews.sumy.ua 1 

Данкор 2 

Муніципальний інформаційний портал 2 

МОН 2 

 

Районні друковані газети  

1. Липоводолинська газета «Наш край» 1 

2. «Життя Лебединщини»  2 

3. «Життя Білопільщини» 2 

4. «Голос Полісся» – Недригайлів - 1 

5. «Вісті Балаклійщини» - Харківщина - 1  

6. Глухів 1 

7. Ромни  1  

8. Роменський  район  1  

9. «Життя Семенівщини» (Чернігівська область) – 1 

10. «Сіверський край» (Чернігівська область) 1 

11. Конотоп – 1 

12. «Вперед» (Сумський район) 1 – віддали до друку 

 

Всього:  124  
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                                                                                                                                          Додаток Б 

               Відділ по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках 
  

         Заходи з національно-патріотичного  виховання 
1. Конкурс «Найрозумніший  

2. Екскурсія в Пустовойтівку 

3. Акція «А Сотню вже зустріли небеса…» 

4. «Вечорниці на Катерини» 

5. поїздка до Будинку Малюка 

6. благодійний рок-концерт 

7. тренінги «Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я»  

8. акція «Здай кров-врятуй життя» 

9. майстер класи від провідних візажистів та стилістів  

10. фестиваль «Суми Квітень Фест».  

11. фестиваль «SumyEnergyFest»  

12. фестиваль «Різдвяний дзвін».  

13. «Сумська кулінарна сотня» (допомога в фасуванні наборів сухих борщів, супів, каш. 

14. Сумські волонтерські сили (допомога в фасуванні подарунків бійцям АТО 

 

 Культурно-масові заходи 
 

15. «Ідеальна пара осені» 

16. Общажник 

17. Міс гуртожитку 

18. І жартома, і в серйоз 

19. Гуморина 

20. Конкурс «Хто кращий?» 

 

          Спортивні заходи 
21. «Ми за здоровий спосіб життя» в с. Пирогове 

22. Спортивно-туристичні змагання з елементами гірського туризму 

23. Змагання з футболу 

24. Змагання з баскетболу 

25. Змагання з волейболу 

26. Туристичний зліт 

27. Шаховий турнір 

28. Турнір з шашок 

29. Брейн-ринг 

 

 Інтеркультурне виховання 
30. «Лижні старти кличуть» 

31. «Світова кухня» 

32. форум «Європа у валізі» 

33. Змагання з футболу серед збірних команд іноземних студентів на СЦ «Барса» 

 

 Екологічне виховання 
34. Екологічні толоки 
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                                                                                                                                     Додаток  В 

                                              Заходи відділу соціальної роботи  
 

УЧАСТЬ У МІСЬКИХ АКЦІЯХ ТА КОНКУРСАХ 

1. Участь в конкурсі «Премія TOYP для молоді: Ten Outstanding Young Persons» 

2.  Участь у конкурсі грантів за тематикою «Розвиток волонтерського руху» 

3.  Участь у вуличній  акції «Вулична кухня», фестиваль Суми-квітень фест 

4.  Організована зустріч з представником Українського соціального захисту щодо 

оформлення субсидій (для співробітників) 

5.  Участь у фестивалі науки, культури та спорту СумДУ (волонтери та ССС) 

6.  Участь у III Національному конкурсі «Благодійна Україна» (проект – «Фінансова 

грамотність – інвестиції в майбутнє України») 

7.  Участь у міському конкурсі волонтерських організацій 

8.  Допомога волонтерів у проведенні міського заходу «Різдвяний дзвін» 

9.  Участь у тренінговій програмі «Симулятивна гра» для волонтерів, що працюють з 

вимушено переміщеними особами (організатор Центр Європейських ініціатив) 

 

ЗБІР КОШТІВ ТА ДОПОМОГА  УЧАСНИКАМ  АТО 

10.  Збір коштів для підтримки родини випускника, загиблого в зоні АТО, Д.Лісовенка 

11.  Допомога  «Сумській кулінарній сотні» у фасуванні продуктів для воїнів АТО  

12.  Виготовлення коробок для збору ліків в АТО 

13.  Участь у роботі круглого столу за підтримки Спілки молодих юристів з проблем 

дітей-переселенців 

БЛАГОДІЙНІСТЬ 

14.  Благодійна акція в м.Лебедин «Раз добром зігріте серце – вік не прохолоне» 

15.  Благодійна акція «Грані добра» в Сумському геріатричному пансіонаті для ветеранів 

війни та праці 

16.  Благодійна акція для дітей-сиріт «Николай про тебе не забудет» в с.Рибці 

17.  День спонтанного прояву доброти 

18.  Святковий концерт для співробітників Сумського обласного центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, присвячений 8 Березня 

19. Збір кошів для викладача кафедри германської філології Приходько Н.А. 

 

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 

20.  Ярмарок імпровізованих вітань (до Дня народження університету) 

21.  Art-виставка «Що для мене означає мир?», присвячена Дню миру в Україні 

22.  Акція до дня Миру в медичному інституті 

23.  Акція «Обійми мене безкоштовно» присвячена Дню толерантності в Україні 

24.  День студента: жартівливе соціологічне опитування «Який я студент?», а також акція 

«Мрії здійснюються» 

25.  Акція до Дня студента «Весела вікторина» в медичному інституті (провела ССС) 

26.  Прибирання  солдатських могил на Лучанському кладовищі 

27.  Участь волонтерів і ССС у «Ярмарку інтересів» 
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                                            ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

28. Акція "Геть паління-ми здорове покоління!" (у трьох ЗОШ, училищі №6 та 

машинобудівному коледжі СумДУ) 

29.  Акція «Цукерка замість сигарети» ( ддвічі на рік) 

30.  Круглий стіл «Здорова людина – здорова нація» 

31.  Участь в міській акції «Репродуктивне здоров’я» 

32.  Лекція-тренінг  для першокурсників з питань репродуктивного здоров’я 

33.  Акція до Дня контрацепції 

34.  Зустріч з лікарем-гінекологом у гуртожитку №2 

35.  Організовано роботу виїзного флюорографа 

36. Тренінги для студентів 1 курсу  «Донорство. Питання та відповіді» 

 

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА 

37.  Відкриття щорічної акції «16 днів проти насильства» 

38.  Флешмоб «Життя заради життя» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом 

39.  Акція ССС до Дня боротьби зі СНІДом 

40.  Експрес-тестування на наявність антитіл до ВІЛ-інфекції 

41.  Акція ССС «Стоп насильство» 

42.  Круглий стіл «Превенція проявів жорстокості та насильства в молодіжному 

середовищі» 

43.  Марафон написання листів до Міжнародного дня захисту прав людини 

44.  Участь у конкурсі слоганів для інформаційної кампанії з попередження домашнього 

насильства 

РІЗНЕ 

45. Загальні збори студентів – сиріт щодо пільг, виплат згідно законодавства, правил 

поведінки в університеті та інш. 

46. Привітання студентів пільгових категорій з новорічними святами 

47. Збори стипендіальної комісії університету 

48. Вікторина  знавців української мови серед учнів 11-х класів школи №21 (до Дня 

рідної мови) 

49. Виїзний профорієнтаційний захід у м.Ромни спільно з іноземними студентами та 

відділом по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках 

50. Майстер-клас «Головна зустріч 2015» 

51.  Сезон весняних толок 

52. Вручення вітальних листівок до Дня працівника освіти в університеті та медичному 

інституті 

53. Кураторська година по соціальному захисту (12 виступів) 

54. Створення «Положення про стипендіальне забезпечення студентів…» 

55. Робота над створенням сайту відділу 

56. Проведення лекції для першокурсників в актовій залі( Кодекс корпоративної 

культури, позанавчальна робота) 

57. Двічі на рік готуються документи на студентів, що претендують на отримання 

іменних стипендій 
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58. Двічі на рік  проводиться збір та обробка інформації щодо кількості стипендіатів та 

використання стипендіального фонду.     

                                                                                                                       Додаток Г 

                        Заходи відділу позанавчальної роботи: 

 

З національного виховання   

-  концерти в філармонії – 3; 

- культпоходи до театру Щепкіна на вистави – 5; 

- відвідування виставки в Сумській бібліотеці щодо вшанування пам'яті  жертв 

геноциду в рамках експонування просвітницького проекту «Спротив геноциду»; 

- літературно-музичні вечори про творчість та життєвий шлях Т.Г. Шевченка – 2; 

- народознавчі свята-вечорниці «Катерина – свято жіночої Долі», «Андрій -Калита», 

Покрови; 

- загальноуніверситетська акція «Запали свічу» присвячена пам'яті жертв Голодомору; 

- вшанування подвигу учасників революції - Героїв Небесної сотні; 

-участь в он-лайн семінарі з національно-патріотичного виховання в Сумському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з доповіддю «Національно-

патріотичне виховання в СумДУ»; 

Заходи з естетичного виховання  

- зустріч з майстрами мистецтв,  

- зустріч з артистами обласної філармонії, 

- захід «Поезія в музиці», 

- конкурс ведучих,  

- захід «Я, ребята, студент!»  

- організація екскурсій в місто Полтава, Львів, Путивль, 

- екскурсія до музею Чехова, краєзнавчого музею, 

- проведення традиційного підсумкового конкурсу «Кращий студент СумДУ 2015», 

- сумісно з КМЦ у рамках святкування Дня науки 19.05.2015 р. проводився 

фестиваль освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам», 

- презентація авторської книги «Незаймана струна» студентки ІФСК гр.ПР-21 

Скляниченко Тетяни, 

- виїзний семінар «Єдність націй»,  

- спортивні змагання «Зима та дружба єднає всіх» 29.01.2015 р., 

- шоу-програма «Талант-INTERNATIONAL», 

- участь у концертній програмі «Інтернациональная студенческая семья» , 

- семінар-тренінг за участю психолога Грицая Владислава Івановича, на якому 

розглядалися питання адаптації іноземної молоді в студентському середовищі, 

- в рамках фестивалю «СумДУ сумчанам» було проведено танцювальний захід «НА 

ПОЛИТЕХЕ» BATIE» учасниками якого стали, як школярі, так і іноземні студенти 

СумДУ та з інших вузів міста, 

- «Посвята у студенти», 

- «Ярмарка ІНТЕРЕСІВ», 

- Тиждень університету, 

- Участь у дебатному турнірі в рамках проекту «Молодіжні дебати: чи є в регіонах 

України спільні цінності, які здатні об'єднувати країну?» за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в Україні, 

- Участь у прес-конференції в рамках проекту Всесвітньої ініціативи «Дерева 

Миру», за підтримки Всеукраїнської ініціативи «Зробимо Україну чистою!»,  

- регіональний семінар з 28.02.-01.03.2015 р. «Участь студентів у забезпеченні 

якості вищої освіти» «Студентське братство Сумщини» спільно з Українською 

асоціацією студентського самоврядування в рамках проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)»; 
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- семінар ОСС до 15-річчя «15 років ОСС: здобутки, досягнення, результати», 

- конкурс соціальної реклами за підтримки УМС СОДА, 

- семінар для кураторів академічних груп 17 вересня, 

- 16 грудня приймали участь у Форумі щодо формування рекомендацій до місцевих 

комплексних програм з реалізації молодіжної політики на 2016-2020 роки, 

- з 24.02.-25.02. був організований тренінг на тему «Написання проектів та 

проектний менеджмент» модератор Бобиренко Віктор Анатолійович для 

співробітників ВПР, ВСР, КМЦ, ВРСМГ та студентів активістів СумДУ. 

- 9 жовтня ВПР організована зустріч з молодими експертами з Німеччини, Польщі 

та України в рамках міжнародного німецько-польсько-українського проекту 

«Європа у валізі».  

- Вперше проведений семінар «Позанавчальна робота – важлива складова діяльності 

СумДУ». Обмін досвідом роботи між виховними структурами СумДУ, 

Конотопського інституту та Шостинського інституту. 

- 1 вересня 2015 році було проведено опитування студентів перших курсів всіх 

факультетів, 

- семінари для кураторів на тему: «Рефлексивна культура та рефлексивна 

компетентність» 

 

Патріотичне виховання 
- привітання ветеранів  Другої Світової війни та воїнів Афганців по домівках лютий; 

- привітання ветеранів  Другої Світової війни по домівках травень , 

- привітання ветеранів  Другої Світової війни по домівках вересень ,  

- захід до Дня Перемоги, 

- прибирання могил на Лучанському кладовищі, 

- зустріч з воїнами – інтернаціоналістами, 

- зустріч з Євгеном Положієм презентація книги «Іловайськ», 

- показ документального фільму «Два дні в Іловайську», 

- усний літературний журнал з демонстрацією документального фільму про 

Чорнобиль, 

- захід з увічнення пам'яті захисників України в Сумський області конкурс «Доти 

будуть козаки!»,  

- демонстрація документальних фільмів «Аеропорт», «Небесна сотня», «Зима, що 

нас змінила»,  

- покладання квітів до Меморіалу Слави (9 травня, 22 червня) та воїнам загиблим в 

зоні АТО ( 14 жовтня),  

- в рамках фестивалю науки, освіти та культури «СумДУ сумчанам» була проведена 

воєнно-спортивна гра «Козацькі розваги» між всіма факультетами. 

 

Проведені лекції  та екскурсії: 

- лекції з етикету - 6, 

- кураторські години «Дні відкритих дверей» з пізнавальними екскурсіями до суду, 

спілкування з керівництвом суду, відвідуванням судових засідань - 7; 

- народознавчі свята – 12, 

- історія створення СумДУ – 4, 

- «Театр – ти життя» - 2, 

- показ документальних фільмів «Аеропорт», «Небесна сотня», «Зима, що нас 

змінила» - 5; 

- «Партизанський рух на Сумщині» - 2, 
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                                                                                                                                 Додаток Д 

 

Список заходів які буди проведені КМЦ, та в яких КМЦ брав активну участь. 

1. 24.01.15- Кубок ректора КВН (Шкільна ліга); 

2. 31.01.15-Майстер-клас з ірландських танців (Проект «Люті танці» Міський центр 

дозвілля молоді) ; 

3. 01.02.15-Українські танці (Проект «Люті танці» Міський центр дозвілля молоді)  

4. 07.02.15-Майстер –клас з брейкінгу (Проект «Люті танці» Міський центр дозвілля 

молоді); 

5. 08.02.15-Майстер-клас з хіп-хопу (Проект «Люті танці» Міський центр дозвілля молоді); 

6. 15.02.15-Майстер-клас з контемпорарі (Проект «Люті танці» Міський центр дозвілля 

молоді); 

7. 21.02.15 - Майстер-клас з сучасних танців (Проект «Люті танці» Міський центр дозвілля 

молоді); 

8. 21.02.15-Фінал шкільної ліги КВН ; 

9. 25.02.15-Свято рідної мови ІФСК; 

10. 27.02.15-ЦПО міський конкурс читців; 

11. 28.02.15-Танцювальний кол-в «Алазон» хореографічний конкурс; 

12. 01.03.15-Фестиваль  аматорського відео «Мотор»; 

13. 05.03.15-Концерт до 8 Березня; 

14. 12.03.15-Талант Інтернешнел; 

15. 13.03.15-День факультету ІФСК( актова зала СумДУ); 

16. 14.03.15-ЦПО Міський конкурс вокалістів (Участь у журі)  

17. 15.03.15-В. Пономарьов «Фестиваль хореографічного мистецтва»; 

18. 16.03.15-Вручення погонів випускникам військової кафедри; 

19. 18.03.15-Міс студ.містечко (технічне облсуговування); 

20. 19.03.15-10 років спортклубу; 

21. 21.03.15-Фестиваль ліги КВН «Сагасітас»; 

22. 22.03.15- Фестиваль ліги КВН «Сагасітас»; 

23. 24.03.15-Участь хору СумДУ в міському заході «Пісня про Суми»; 

24. 27.03.15-Звітний концерт  хореографічного колективу«Сонечко»; 

25. 28.03.15-Участь в журі міського конкурсу вокалістів: 

26. 29.03.15-Фестиваль хореографії (Танцующее покколение); 

27. 02.04.15-День факультету ЕліТ; 

28. 03.04.15-ЦПО Конкурс оркестрів духових та народних інструментів; 

29. 03.04.15- Оренда «Свідки Ієгови»; 

30. 03.04.15-Оренда «Свідки Ієгови»;; 

31. 04.04.15-Оренда «Свідки Ієгови»;; 

32. 05.04.15-Оренда «Свідки Ієгови»;; 

33. 08.04.15-Fit Curves(Н-корп.) 

34. 15.04.15-Участь у проекті «Місто нашими вулицями»; 

35. 18.04.15 – Молодь обирає здоров’я. (ЦПО) 

36. 18.04.15-Участь учасників вокальної студії у фестивалі «О весне»; 

37. 23.04.15-Міс СумДУ; 

38. 24.04.15-Stand up Show «Мамахохотала»; 

39. 25.04.15-КВК ліга «Сумка»; 

40. 26.04.15-Дитячі кінопроби дитячого проекту «Бабайка»; 

41. 27.04.15-Концерт колективу «Шарм» СНАУ; 

42. 28.04.15-Благодійний концерт «Від серця до серця»; 

43. 29.04.15-Участь у міському концерті , присвяченому дню танцю «Терпсихора»; 
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44. 30.04.15- «Алазон»( актова зала СумДУ); 

45. 03.04.15- ¼ фіналу «Sagacitas»; 

46. 06.05.15- Виїзд агітаційної бригади до м Білопілля; 

47. 07.05.15-День факультету ТеСет; 

48. 10.05.15-День Матері(концерт учасників КМЦ в центрі міста Суми); 

49. 11.05.15-¼ фіналу «Sagacitas»; 

50. 13.05.15- Fit Curves(Н-корп.); 

51. 16.05.15- Ліга КВН «Сумка»; 

52. 17.05.15- Вокально-хореографічний конкурс «Зірковий шанс» 

53. 19.05.15-Фестиваль науки та культури «СумДУ - сумчанам; 

54. 20.05.15- «Студентська весна» 

55. 20.05.15- виїзд Буринь, Путивль, 

56. 20.05.15- звітний концерт естет.відділу ??? ЦПО; 

57. 21.05.15-Звітний концерт колективу «SOL»; 

58. 22.05.15-Урочистості до спорт.спілки  «Спартак»; 

59. 23.05.15-Фестиваль хореографічного мистецтва В. Пономарьов; 

60. 24.05.15- Фестиваль хореографічного мистецтва В. Пономарьов; 

61. 25.05.15-Концерт ЦВО; 

62. 27.05.15-Звітний концерт кол-ву «Алазон» 

63. 30.05 15- Випускні вечори шкіл. 

64. 01.06.15-Концерт до Дня захисту дітей(Дитячий парк «Казка»); 

65. 05.06.15- Концерт ЦПО « Росинки»; 

66. 06.06.15-1/4 фіналу «Sagacitas»;  

67. 10-12.06.15-Семінар вожатих; 

68. 18.06.15-Конференція молодих науковців; 

69. 19.06.15-Закриття спорт.сезону( гребна база); 

70. 20.06.15-ЦПО звітний концерт кол-ву  «Престиж»; 

71. 30.06.15-Випускний Медичного інституту(театр ім.Щепкіна); 

72. 01.07.15-Випускний фак-ту ЕліТ(бакалаври);  

73. 01.07.15 Випускний  фак-ту ІФСК(спеціалісти,магістри); 

74. 02.07.15- Випускний фак-ту ТеСЕТ(спеціалісти, магістри); 

75. 03.07.15- Випускний фак-ту ІФСК(бакалаври); 

76. 03.07.15-  Випускний фак-ту ТеСЕТ(бакалаври); 

77. 04.07.15- Випускний фак-ту ФЕМ(бакалаври, спеціалісти, магістри); 

78. 06.07.15- Випускний фак-ту ЕліТ(спеціалісти, магістри); 

79. 07.07.15- Випускний ЮФ(спеціалісти, бакалаври); 

80. 01.08.15- Присяга курсантів військової кафедри 

81. 01.09.15-Ярмарка інтересів; 

82. 11.09.15- Міський захід «День  физкультурника 

83. 24.09.15-Дискотека фак-ту ТеСЕТ; 

84. 25.09.15-Концерт для курсантів; 

85. 26.09.15- Amway(актова зала СумДУ); 

86. 31.09.15-Посвята у студенти; 

87. 02.10.15-День працівника освіти(актова зала СумДУ); 

88. 04.10.15-1/2 фіналу КВК «Sagacitas»; 

89. 07.10.15-Зустріч Британської делегації; 

90. 08.10.15-Кадетський корпус; 

91. 09.10-Концерт та дискотека в ДОЗ «Універ» 

92. 10.10.15-Хореографічний конкурс «Танцующее поколение» (Бузильов); 

93. 11.10.15-День відкритих дверей(актова зала СумДУ); 

94. 13.10.15-Концерт в Кадетському корпусі; 

95. 14.10.15-Концерт в ДК ім.Фрунзе, 

96.  14.10.15-Концерт в «Олимпе»; 
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97. 15.10.15- міський етап конкурсу. 

98. 17.10.15- Шкільна ліга КВК; 

99. 18.10.15-День відкритих дверей(актова зала СумДУ); 

100. 22.10.15 -Виїзд агітаційної бригади до м.Кролевець; 

101. 22.10.15 - День рекламіста; 

102. 23.10.15- Підписання договору с гімназією( танц.зала); 

103. 23.10.15 - Столовка «День водія» 

104. 30.10.15-«Лялькові театри» ЦПО; 

105. 31.10.15-Спорт.комплекс. Технічне обслуговування 

106. 01.11.15-1/2 фіналу КВК «Sagacitas»; 

107. 03.11.15- Вручення погонів; 

108. 04-05.11.15- «Золотий інтеграл»; 

109. 05.11.15 -Дискотека; 

110. 06.11.15- Рок-фестиваль за проектом; 

111. 07.11.15- КВК «Сумка»; 

112. 08.11.15-Оренда залу Ієгови; 

113. 12.11.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Ромни; 

114. 14.11.15- Хореографічний конкурс ЦПО; 

115. 15.11.15-Оренда залу Ієгови; 

116. 17.11.15-День студента; 

117. 18.11.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Охтирка; 

118.  18.11.15- Общ.№ 2 «Краща пара»; 

119. 20.11.15-Вокальні колективи(журі); 

120. 22.11.15-Шкільна ліга КВК; 

121. 25.11.15-Акція «16 днів проти насильства»; 

122. 15.11.15 -Гала-концерт Золотого інтегралу; 

123. 26.11.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Глухів; 

124. 26.11.15-Студ.денс(Легкоатлетичний манеж); 

125. 27.11.15-Оренда актової зали; 

126. 29.11.15-Пробне ЗНО; 

127. 01.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Лебедин; 

128. 01.12.15 - Фінал ліги «Sagacitas»; 

129. 03.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Тростянець; 

130. 03.12.15.-Дискотека ЕліТ; 

131. 05.12.15-Хореографічний конкурс(Радченко); 

132. 06.12.15-Вокальний конкурс(Радченко); 

133. 06.12.15-Конкурс О.Я.Гараніної; 

134. 08.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Білопілля; 

135. 10.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Шостка; 

136. 10.12.15 -Дискотека ІФСК; 

137. 11.12.15- Столова,день спеціальності; 

138. 11.12.15 -Турнір з брейк дансу(центр дозвілля молоді); 

139. 12.12.15-Конкурс ім.Т.Г.Шевченка; 

140. 13.12.15- Участь хореографічних колективів «Силует» та «Феєрія» у 

Всеукраїнському фестивалі «Зимние узоры» 

141. 15.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Новгород-Сіверський; 

142. 17.12.15- Виїзд агітаційної бригади до м.Путивль, Буринь. 

143. 17.12.15 -Дискотека ФЕМ; 

144. 20.12.15- Пробне ЗНО; 

145. 21.12.15-«Різдвяний передзвін» ЦВО; 

146. 23.12.15-День енергетика; 

147. 24.12.15-Концерт в холі актової зали; 

148. 24.12.15 - Обслуговування новорічного корпоративу АХЧ; 
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149. 25.12.15-Новорічний концерт у Службі зайнятості; 

150. 25.12.15 - Обслуговування новорічного корпоративу АУП; 

151. 26.12.15-Новорічна казка для дітей співробітників; 

152. 28.12.15-Ректорський бал; 

153. 29.12.15 – нагородження кращих спортсменів (Н-зал) 

154. 29.12.15 - Обслуговування новорічного корпоративу ТеСеТ 

155. 30.12.15-Технічне забезпечення новорічної вечірки фак-ту ЕліТ; 

 

 

Заходи медичного інституту СумДУ. 

 

1. 31 серпня 2015 року -Участь студентів МІ у підготовці та проведенні урочистостей в 

театралізованому дійстві  «Посвята першокурсників у студенти»; 

2. 1 та 7 вересня 2015 року -Проведення організаційних зборів для першокурсників з 

коментарями щодо Кодексу корпоративної культури СумДУ; 

3. березень 2015 року, 18 жовтня 2015 року -День відкритих дверей Медичного 

інституту; 

4. 23 лютого 2015 року -Захід-реквієм приурочений вшануванню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні; 

5. 24 березня 2015 року -Інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня 

боротьби із туберкульозом; 

6. 27 квітня 2015 року -Тематичний захід до Дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль без 

грифу "таємно"; 

7. 8 травня 2015 року -Церемонія покладання квітів пам'ятнику жертвам Другої світової 

війни до Дня пам’яті та примирення; 

8. 8 жовтня 2015 року -Похід студентів-першокурсників до Сумського академічного 

театру імені М.С. Щепкіна; 

9. 13 жовтня 2015 року -Вітання від студентів до Дня захисника України; 

10. 30 листопада 2015 року-Інформаційно-просвітницькі заняття «Що таке ВІЛ/СНІД?» 

для учнів Косівщинської загальноосвітньої спецшколи-інтернат для слабочуючих та 

різньоглухих та Піщанської загальноосвітньої школи I-II ступенів; 

11. 1 грудня 2015 року-Проведений благодійний захід «ВІЛ/СНІД стосується кожного» на 

базі СумДУ; 

12. 1 грудня 2015 року-Організована виставка стендових робіт наукових гуртків 

медичного інституту на базі СумДУ та проведено голосування за кращу стендову 

роботу; 

13. 1 грудня 2015 року-Акція «ВІЛ/СНІД стосується кожного» на базі Медичного 

інституту: протягом акції роздані друковані матеріали просвітницького напрямку, 

червоні стрічки толерантності та засоби контрацепції; 

14. 3 грудня 2015-Міждисциплінарна конференція «Актуальні питання ВІЛ та СНІДу» у 

різних напрямках медицини; 

15. 9 грудня 2015 року- Благодійна акція «Помічник Миколайчика»; 

16. 5 березня 2015 року- Підготовка та участь творчих колективів художньої 

самодіяльності Мед. інституту у святковому концерті до 8 березня; 
17. 23 квітня 2015 року- Підготовка та участь студентки від МІ у 

загальноуніверситетському конкурсі «Міс СумДУ - 2015»; 
18. 29 квітня 2015 року- Участь гуртків художньої самодіяльності медичного інституту у 

концерті  Міжрегіонального семінару  «Професійні репортажні прямі трансляції подій – 
мистецтво чи бізнес?»; 

19. 20 травня 2015 року- Участь студентів МІ у міському конкурсі «Студентська весна-

2015»; 

20. 26 травня 2015 року- Підготовка та участь команди Медичного інституту у 

міжфакультетських іграх КВН; 

http://sumdu.edu.ua/ukr/announcements/6442-mizhregionalni-seminar-profesini-reportazhni-pryami-translyatsiji-podi-mistetstvo-chi-biznes.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/announcements/6442-mizhregionalni-seminar-profesini-reportazhni-pryami-translyatsiji-podi-mistetstvo-chi-biznes.html
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21. 2 жовтня 2015 року- Участь студентів МІ у концерті з нагоди святкування Дня 

працівника освіти; 
22. 4-5 листопада 2015 року- Конкурс-огляд художньої самодіяльності першокурсників 

«Золотий інтеграл-2015»; 

23. 17 листопада 2015- Участь студентів МІ у конкурсі «Кращий студент-2015»; 

24. 25 листопада 2015 року- Участь студентів першого курсу МІ у Гала-концерті 

«Золотого інтегралу – 2015» 

25. 26 листопада 2015 року- Участь студентів МІ у міському конкурсі «Stud Dance 2015»; 

26. Протягом лютого 2015 року- Кастинг претенденток на участь від МІ у 

загальноуніверситетському конкурсі «Міс СумДУ - 2015»; 

27. Протягом березня 2015 року- Набір до школи КВН, з метою ефективної підготовки до 

міжфакультетських іграх КВН; 

28. 27 березня 2015 року- Вітальний концерт «День іменниника»; 

29. 2 квітня 2015 року- Театралізована танцювально - ігрова програма до Дня Сміху; 

30. Травень 2015 року- Концертна програма для учасників наукової конференції з 

патоморфології. Дискотека. 

31. 6 червня 2015 року- Першість області із настільного тенісу серед ветеранів, виступ 

творчих колективів МІ; 

32. 30 червня 2015 року- Урочистий вечір, присвячений святкуванню випуску молодих 

спеціалістів Медичного інституту; 

33. 4 вересня 2015 року- Святкова танцювальна конкурсно-розважальна програма 

«Вітаємо першокурснику!»; 

34.  17 листопада 2015 року- Заходи, присвячені святкуванню Дня студента; 

35. Листопад 2015 року-«Міс золота осінь» серед мешканок 4 та 5 гуртожитків; 

36. 4 жовтня 2015 року- Допомога волонтерів МІ у зборі коштів під час проведення 

благодійної гри КВН Ліги «Sagacitas»; 

37. 16 жовтня 2015 року- Візит волонтерів клубу «Віра» до Сумського геріатричного 

пансіонату для ветеранів війни та праці, присвячений Міжнарождному дню людей 

похилого віку; 

38. 21 листопада 2015 року- Повторний візит волонтерів МІ до Сумського геріатричного 

пансіонату для ветеранів війни та праці; 

39. 29 грудня 2015 року- Театралізована новорічна вистава від театрального гуртка 

«Начало» для дітей викладачів МІ та дітей АТО; 

40. 5 грудня 2015 року- Участь танцювального колективу «JAM» СумДУ МІ у виставі від 

Чужорідного театру абсурду «Горобчик», м. Харків; 

41. 25 та 28 грудня 2015 року- Участь танцювального колективу «JAM» СумДУ МІ у 

новорічному танцювально-розважальному балу-маскараді для викладачів СумДУ; 

42. 30 червня 2015 року- Підготовка та участь танцювального колективу «JAM» СумДУ 

МІ в урочистому вечорі, присвяченого святкуванню випуску молодих спеціалістів 

Медичного інституту; 

43. 2 жовтня 2015 року- Підготовка та участь танцювального колективу «JAM» СумДУ 

МІ у концерті з нагоди святкування Дня працівника освіти; 
 

 

19 заходів спортклубу було технічно забезпечено силами ГТЗПЗ КМЦ. 
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                                                                                                                                                       Додаток Ж                                                                                                     

                                                                    Заходи 

щодо вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання студентів СумДУ на 2015 р. 

 

1.  В рамках вивчення дисципліни «Історія України» на усіх факультетах університету 

згадувалися трагічні події минулого року у Києві. Студентів знайомили з біографіями 

героїв «Небесної сотні». Зокрема, увагу приділено випускнику СумДУ Олексію 

Братушко – протягом лютого 2015 р., викладачі кафедри теорії та історії держави і 

права. 

2. Вечір пам'яті присвячений Небесній сотні «А Сотню вже зустріли небеса!» - 

19.02.2015 р., відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитку. 

3. Перегляд документального фільму Небесна сотня «Зима, що нас змінила» - 20.02.2015 

р., відділ позанавчальної роботи. 

4. «Хвилина мовчання» початок занять в СумДУ починається з хвилини мовчання – 

20.02.2015 р., викладачі та студенти СумДУ. 

5. Українські та іноземні студенти СумДУ провідали дев’ятьох військовослужбовців, які 

отримали поранення у зоні бойових дій на сході України, які проходили лікування в 

Сумському обласному клінічному госпіталі для інвалідів Вітчизняної війни, а саме в 

кардіологічному, хірургічному, неврологічному та реанімаційному відділеннях. 

Студенти передали постраждалим фрукти, цукерки, печиво. Кошти збирали під час 

благодійної акції, що проходила в університеті та гуртожитках. 27 березня, 2015 р. – 

відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках. 

6. Благодійний концерт для викладачів та студентів СумДУ. Кошти від концерту 

передані дружині Дмитра Лісовенка – випускника заочного відділення СумДУ 2009 

року, який загинув у зоні АТО - 6 березня, культурно-мистецький центр, 

волонтерський загін СумДУ. 

7. Благодійна акція щодо збору коштів родині Дмитра Лісовенка – випускника заочного 

відділення СумДУ 2009 року. Зібрано 9 тисяч 150 гривень – березень, волонтери та 

профспілка СумДУ.  

8. Участь у траурному мітингу «Вшанування пам'яті бійця Дмитра Лісовенка» - 6 

березня, відділ позанавчальної роботи. 

9. Збір медикаментів для воїнів АТО, які знаходяться на лікуванні в обласній 

інфекційній лікарні - 03.04.2015 р., студенти медичного інституту СумДУ. 

10. Відвідування іноземними студентами СумДУ воїнів АТО, які знаходились на 

лікуванні в Центральній міській лікарні – 09.04.2015 р., відділ по роботі зі 

студентською молоддю в гуртожитках. 

11. Співпраця студентів СумДУ з «Сумською кулінарною сотнею». Допомагали фасувати 

супові та борщові набори, енергетичні батончики, чистили овочі для сушіння чергової 

партії перших страв. Передали учасникам АТО пакети для фасування каш, 50 пар 

рукавиць і декілька рулонів скотчу, а також листи зі словами підтримки та щирими 

побажаннями миру – протягом року, відділ по роботі зі студентською молоддю в 

гуртожитках. 

12. Іноземні студенти та волонтери Сумського державного університету взяли участь в 

благодійному фестивалі вуличної їжі для всієї родини «Квітень Суми Фест», який 

проходив на території костелу Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Всі кошти були 

передані на лікування бійців, поранених у зоні АТО. 

13. Університет виступав співорганізатором Всеукраїнської благодійної ліги КВН 

«Sagacitas». Частина зібраних коштів було перераховано на допомогу дітям 

військовослужбовців, які загинули в АТО - квітень.  
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14. Протягом квітня були проведені кураторські години «Герої не вмирають!», відділ 

позанавчальної роботи. 

15. Участь у траурному мітингу «Вшанування пам'яті бійця Романа Атаманюка» 

випускника Сумського державного університету -  1 червня, відділ позанавчальної 

роботи, профспілковий комітет співробітників та студентів. 

16. Оформлення стелли пам'яті воїнів загиблих в АТО, колишніх випускників та 

студентів СумДУ – червень, відділ позанавчальної роботи, заочне відділення, 

естетичне бюро. 

17. Створення Ресурсного центру СумДУ з надання соціально-психологічної допомоги – з 

червня, під керівництвом Координаційного центру гуманітарної політики 

університету. 

18. Юридична клініка СумДУ протягом року здійснювала наступну роботу: 

- юридичний супровід трьох сімей загиблих в зоні АТО; 

- консультування переселенців з зони АТО, щодо питань працевлаштування та 

поновлення документів втрачених документів; 

- ведеться юридичне консультування по телефону (спадкування, консультування 

учасників АТО з питань пільг, особливості отримання субсидій та інші). 

19. Благодійна акція «Допомога сім'ям-студентів загиблих в АТО». Збір коштів. – 12.10.-

14.10.2015 р., студентське самоврядування. 

20. Книжкові виставки до Дня захисника України: «Сила нескорених», «День захисника 

Вітчизни: історія, постаті» - 12.10.-16.10.2015р., бібліотека СумДУ. 

21. Лекція-фільм «Два дні в Іловайську» - 13.10.2015 р., відділ позанавчальної роботи.  

22. Показ фільму виробництва сумських телевізійників, який розповідає про війну на 

Донбасі без пафосу та ура-патріотизму. Творча робота стала доброю пам'яттю – 

Народному артисту України Валентину Бурому та бійцю Правого сектору Олександру 

Яковенку, - 15.10.2015 р., бібліотека СумДУ. 

23. Зустріч з письменником-журналістом Евгеном Положієм. Презентація-обговорення 

книги «Іловайськ» - 20.10.2015р., відділ позанавчальної роботи. 

24. Акція зі збору пластикових кришок для протезування учасників АТО – жовтень-

грудень, студентське самоврядування, викладачі та співробітники СумДУ. 

25. Акція «Світло України» збір коштів для придбання одягу та взуття бійцям АТО – 

листопад, відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках. 

26. Студентами та викладачами юридичного факультету організовані лекції для 

внутрішньо переміщених осіб на тему: «Захист прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», листопад – грудень 2015 р.. 

27. Допомога студентів Сумським волонтерським силам у фасуванні новорічних 

подарунків для бійців АТО – грудень, відділ по роботі зі студентською молоддю в 

гуртожитках.  

28. Привітання бійців АТО в лікарнях та госпіталі з Великоднем та Новорічними святами 

- відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках. 

29. Клопотання адміністрації університету про присвоєння Атаманюку Р., випускнику 

Сумського державного університету, звання «Почесний громадянин м. Суми» 

(посмертно). 

30. Благодійна акція на підтримку військовослужбовців зі збору крові для поранених 

воїнів із зони АТО – грудень, студрада студмістечка, студентський деканат 

Медичного інституту СумДУ та благодійний фонд «Сагасітас-Україна». 

31. Під час фіналу Всеукраїнської благодійної ліги КВН «Sagacitas» зібрано 14100 грн. на 

новорічні подарунки дітям-сиротам та дітям АТО – грудень, культурно-мистецький 

центр, благодійний фонд «Сагасітас-Україна». 

32.  250 новорічних солодких подарунків були розіслані дітям АТО по всій Україні – 

грудень, культурно-мистецький центр, благодійний фонд «Сагасітас-Україна». 

http://sumdu.edu.ua/ukr/news/5893-studenti-medinstitutu-sumdu-zdali-krov-dlya-poranenikh-vojiniv-iz-zoni-ato.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/5893-studenti-medinstitutu-sumdu-zdali-krov-dlya-poranenikh-vojiniv-iz-zoni-ato.html
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33.  Дід Мороз привітає дітей-переселенців із Донецької та Луганської областей та дітей 

бійців АТО з новорічними святами - грудень, культурно-мистецький центр, 

благодійний фонд «Сагасітас-Україна». 


