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 1.Загальні положення 
   

      Для організації позанавчальної діяльності студентів в університеті створено розгалужену 

інфраструктуру, до складу якої входять: культурно-мистецький центр, комплекс 

громадського харчування, студмістечко, відділ позанавчальної роботи, відділ по роботі зі 

студентською молоддю в гуртожитках, відділ соціальної роботи, студентський клуб 

«Спортлайн», Конгрес-центр. В інститутах (на факультетах) працюють заступники 

директорів (деканів) з виховної роботи, куратори академічних груп.  

     Аналізуючи роботу, проведену цими структурами у 2018році, слід відмітити, що при 

організації позанавчальної роботи враховувались інтереси, прагнення та нахили студентів, 

вдосконалювалися традиційні заходи, впроваджувалися нові.   

     Традиційно було  реалізовано і низку позапланових заходів (як університетського, так і 

міського, обласного  та всеукраїнського рівня) у тій частині, яка стосувалась напрямків 

роботи та завдань підпорядкованих структур, надана  допомога іншим підрозділам 

університету в їх діяльності. 

     За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено 597 заходів (2017-

610)  різного спрямування  і  856 спецобслуговувань (2017р.-914), проведених комплексом 

громадського харчування.        

     Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми 

засобами масової інформації. Серед зовнішніх ЗМІ  можемо відмітити телеканал «1+1», 

на якому __ разів звучала інформація про університет, сайт Міністерства освіти і 

науки, чисельні статті на сайті 0542.ua, на сайтах «Xpress», «Sumy.Depo», «Sumy.Today», 

«Everyday.Sumy», «СпецКор», «The Sumy Post», у районних ЗМІ Сумської області. Також 

відзняті сюжети на UA:Суми, СТС, маємо виступи на радіо  «Слобода FM». 

   Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРСМГ, гуртожиток-

готель), ВСР, КГХ, ВПР, КМЦ. 

2. Соціальна робота 

      2.1. Робота в студмістечку 
 

До складу студмістечка  входять 15 гуртожитків, 9 з яких знаходяться на балансі базового 

ВНЗ, а з 6 укладені угоди про співпрацю та гуртожиток - готель. 

             

      2.1.1. Виховна робота у гуртожитках 
 

У  травні 2018 р комісією по поселенню був сформований та затверджений рейтинг на 

поселення студентів у гуртожитки СумДУ. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з ним на 

сайтах інститутів  (факультетів), на сторінці відділу по роботі зі студентською молоддю в 

гуртожитках, на дошках оголошень в гуртожитках. Згідно рішення комісії по поселенню, 

співробітниками відділу спільно зі студрадою студмістечка було проведене щорічне 

поселення студентів у період з 25.08.18 р. по 29.08.18 р.  

Студенти Навчально-наукового інституту права були переселені до гуртожитку №3-

А, а студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. О. 

Балацького частково переселені в гуртожиток №1-А. Відповідно звільнилися місця для 

студентів іноземного контингенту в гуртожитку №2 (6 секцій). Також шляхом переселення 

студентів та виселення сторонніх осіб, звільнилося 9 кімнат (27 місць) на 2 поверсі в 

гуртожитку №1 для студентів іноземного контингенту.  

     Загалом по комплексу поселено 3817 осіб, що навчаються, у тому числі в 

гуртожитки базового ВНЗ: 1943–українського контингенту, 945 – іноземного контингенту та 

358 – студенти українського контингенту та 92 студенти іноземного контингенту в інші 

гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з університетом; також було 
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поселено  28– аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного 

контингенту.  В позабазових структурних підрозділах поселено 451 особу, що навчається. 

 Зменшена цифра поселених студентів пояснюється тим, що у цьому році зменшилася 

кількість абітурієнтів, прохідний бал збільшився до 150 на деякі спеціальності Медичного 

інституту, деякі  студенти-магістранти першого  та другого курсу навчання  подавали  заяви 

на поселення, але до гуртожитків  під час поселення  не з’явилися.  

Систематично проводиться моніторинг щодо наявності вільних місць та розселення 

студентів відповідно до норм проживання. 

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

2 чергою забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи 

стовідсотково забезпечені місцями.  

 За результатами підписання додаткової угоди, для студентів університету було 

надано адміністрацією Сумського коледжу економіки і торгівлі 13 кімнати (39 місць). 

 Протягом року відділом спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в 

гуртожитках, представниками студрад гуртожитків, завідувачами гуртожитків, 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.  

                     На виконання рекомендаційного листа державної установи «Сумського 

обласного лабораторного центра Міністерства охорони здоров’я України щодо санітарного 

стану житлових приміщень в гуртожитках був підготовлений наказ про проведення 

санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитку №2. Студенти, як і минулого року, звільнили 

гуртожиток на період проведення санітарно-гігієнічних заходів. У гуртожитках № 3,4,5 

 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

кількість 

студентів: 

кількість 

студентів: 

кількість 

студентів: 
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студентів: 

В
 г

у
р

т
о

ж
и

т
к

а
х

 

б
а

зо
в

о
го

 В
Н

З
 

Гурт №1,2,3,4,5,1-

А,2-А,    3-А, 

готель-гуртожиток 

(укр. конт.) 

1430 2134 2437 1943 

гурт. № 1, 2, 3, 4, 5, 

1-А  (іноз.) 
697 985 778 945 

Інтерни, аспіранти 

ординатори 
75 48 56 28 

готель  «Хімік» іноз. 18 22 21 15 

Коледж економіки та 

торгівлі 

80 87 73 58 

СПЛСП 68 52 75 (з них 40 

– іноземного 

контингенту) 

94 (з них 77 

– іноземного 

контингенту) 

СПХТЛ 23 23 22 27 

Машинобудівний 

коледж 

229 216 189 162 

Будівельний коледж 27 64 71 69 

Медичний коледж 34 33 34 25 

Всього студентів: 2681 3768 3652 3366 

гуртожиток ШІ 30 28 14 12 

гуртожиток  КІ  52 42 37 31 

Технікуми, коледжі 673 671        585 408 

Всього по 

комплексу: 

3436 4509 4288 3817 
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також були проведені санітарно-гігієнічні заходи, але у зв’язку з тим, що в цих гуртожитках 

проживають студенти іноземного контингенту, гуртожитки звільнялися на одну добу 4 рази. 

          Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами, 

студрадою студмістечка, профспілковою організацією студентів, організацією, яка 

обслуговує протипожежну систему в гуртожитку №3 систематично проводились перевірки 

санітарного, протипожежного стану та електробезпеки студентських кімнат, секцій, 

гуртожитків, проводилася роз’яснювальна робота щодо збереження державного майна в 

жилих кімнатах та місцях загального користування.  

 З цього навчального року рішенням Студради студмістечка холодильники, які 

не є класу А або старші ніж 10 років, небезпечні з точки зору протипожежної безпеки, 

студенти замінили на холодильники відповідного класу. 

 Для українського та іноземного контингенту студентів систематично проводяться такі 

заходи, як: майстер-класи з етикету, лекції з правової тематики, міжособистісних відносин, 

здорового способу життя, зустрічі з психологами, зустрічі з представниками пожежної 

служби щодо поводження в надзвичайних ситуацій,  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 народів 

світу та інше.  

 Окрім традиційних заходів співробітники відділу працювали над впровадженням 

нових, а саме:  

 студенти іноземного контингенту були залучені до участі в роботі обласного 

наметового табору учнівського самоврядування «ТУСА» (Громадська організація 

«Ліцей»), де вони розповідали про свої країни, традиції та культуру, проводили 

майстер-класи з народних танців для школярів Сумської області, які відпочивали в 

таборі; 

 чемпіонат з крикету серед студентів з Індії; 

 майстер класи з мехенді; 

 чемпіонат зі спортивного покеру; 

 чемпіонат з настільної гри «ALIAS»; 

 квест-кімната до свята Хеловін. 

 Протягом 2018 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було 

проведено 35 культурно-масових та спортивних заходів. 

 вся необхідна допомога. Всі ініціативи студентів були підтримані і по можливості 

профінансовані. Були організовані спільні круглі столи та засідання, вирішувалися 

організаційні питання.  

 Систематично проводився контроль за дотриманням студентами Правил проживання 

в гуртожитках. Збори старост секцій українського та іноземного контингенту відбуваються 

один раз на тиждень.  

 Відділ систематично контролював надходження коштів за проживання студентів. На 

сьогодні оплата за проживання у гуртожитках СумДУ для студентів українського та 

іноземного контингенту становить 520,00 грн за місяць.  

 У результаті чітко розробленого механізму поселення-виселення студентів, роботи 

відділу, бухгалтерії та заступників директорів (деканів) по роботі в гуртожитках протягом 

року практично були відсутні борги студентів по оплаті за гуртожиток. Якщо виникали певні 

проблеми, то вони терміново вирішувались.  

  Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського самоврядування 

гуртожитків та адміністрації університету, було введено систематичний графік зустрічей з 

мешканцями (два рази на місяць по вівторкам). 

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

країн, під час проведення яких роз'яснювалися особливості 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, представники національних общин.  
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 Два рази на місяць фахівці відділу спільно з дільничним проводили 

роз’яснювальну роботу та рейди-перевірки щодо профілактики правопорушень серед 

студентів іноземного та українського контингенту. 

 Відділ проводить профорієнтаційну роботу спільно з  Сумським міським центром 

дозвілля молоді Сумської міської ради, ГО «Ліцей», Сумською Радою старшокласників, 

Палацом дітей та юнацтва в організації та реалізації спільних заходів. 

       До здобутків можемо віднести:  

 протягом року запроваджувались нові форми роботи в т. ч. запрошувались школярі; 

  у результаті підписання додаткового договору з соціальними партнерами (СКТ) 

було отримано додатково 33 місця для проживання в гуртожитках; 

  у результаті кропіткої організаційної роботи із студрадою студмістечка, 

заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках для проживання студентів 

іноземного контингенту було звільнено 156 місць (у 2017 році – 137 місць); 

  студрада та адміністрація студмістечка брали участь та подавали проекти на 

різноманітні конкурси та гранти; 

 обласний наметовий табір учнівського самоврядування «ТУСА», у якому брали 

участь студенти іноземного контингенту та співробітник відділу, увійшов до Каталогу 

кращих практик молодіжної роботи в Україні 2018 року, виданий за підтримки 

Міністерства молоді та спорту; 

 грант від Czech Republic Development Cooperation. У рамках проекту було видано 

збірку поезії, прози та монохромної графіки у якій були надруковані твори студентів 

літературного гуртка «На хвилях слова», який діє на базі гуртожитку №2-А. 

Відділ по роботі в гуртожитках постійно проводить роз’яснювальну роботу стосовно 

можливості отримання субсидій, співпрацює у цьому питанні з Департаментом  соціального 

захисту населення міста, запрошуючи представників на зустрічі зі студентами, де вони 

мають змогу оформити субсидію на місці. Більшість студенів, які мешкають у гуртожитках 

вже отримують субсидії. Така ж робота проводиться і в гуртожитках установ та організацій, 

з якими укладені договори на проживання наших студентів.      

 

2.1.2. Господарська робота в гуртожитках. 
 

За звітний період штатний розпис студмістечка був збільшений на 4 особи (1 ліфтер у 

гуртожитку №2-А, 1 ліфтер у гуртожиток-готель, 2 фахівця до відділу по роботі зі 

студентською молоддю в гуртожитках та 1 маляр та 2 підсобних працівника). 

Також відбулось покращення матеріально-технічної бази студмістечка. Було 

закуплено:  

- 250 ортопедичних матраців; 

- 350 стільців; 

- 90 гардеробних шаф; 

- 570 тумбочок; 

- 553 полиці; 

- 134 обідніх столів; 

- 123 письмових столи; 

- в гуртожитку №1 та №2 встановлено, а в гуртожитках №№ 1-А, 2-А та 3-А 

відновлено та частково відремонтовано пожежну сигналізацію; 

- у гуртожитках №№1-А, 2-А, 3-А встановлено системи відеоспостереження та в 

гуртожитках №2 та №3 додатково встановлені відеокамери; 

- в гуртожитках №№ 4 та 5 облаштовано додаткові душові кімнати та замінено 

вентиляційну систему у вже існуючих душових кімнатах; 

- у гуртожитку № 1 проводиться капітальний ремонт даху: 

- проведено капітальний ремонт 98 кімнат та 25 секції;  

 



7 

 

У гуртожитках роботи проводилися силами:  

 бригади малярів студмістечка;  

 працівників АГЧ; 

 працівників студмістечка; 

 студентської ради студмістечка. 

Гуртожитки були в достатній мірі підготовлені до нового навчального року, що 

підтверджується відсутністю нарікань чи навіть зауважень з боку студентів та їх 

батьків. 

 

Об’єм робіт по кожному гуртожитку: 

1. Гуртожиток № 1. 

Силами бригади малярів студмістечка: 

- проведено капітальний ремонт душової кімнати (4 поверх) 

- пофарбовано металеві решітки; 

- замінено кахель на кухні першого поверху; 

Силами АГЧ: 

-  проведено косметичний ремонт 12 кімнат; 

-  проводиться капітальний ремонт даху. 

 Силами співробітників гуртожитку: 

- косметично відремонтовані коридори, 

- пофарбовані плінтуса, двері кімнат, радіатори опалення.  

- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів  
 

2. Гуртожиток № 2 

Силами бригади малярів студмістечка: 

- проведено капітальний ремонт коридорів 4 секцій; 

- проведено капітальний ремонт 10 кімнат; 

- проведено капітальний ремонт 3 підсобних приміщень; 

- проведено косметичний ремонт 52 кімнат; 

- проведено косметичний ремонт 2 душових; 

- ремонт центрального входу, цоколь на фасаді; 

- боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком – 58 кімнат; 

Силами АГЧ: 

- проведено капітальний ремонт 2 секцій (кімнати, душові, заміна лінолеуму, дверей); 

- проведено капітальний ремонт в 6 душових на секціях; 

- проведено косметичний ремонт 4 секцій; 

- часткова заміна труб каналізації, холодної та гарячої води; 

- встановлені пожежні драбини на 2 секціях; 

- зняті грати на балконах і душових; 

Силами співробітників: 

- пофарбовано пожежні сходи і перила на балконах; 

- пофарбовано цоколь будівлі; 

- пофарбовано лавки, бесідка для паління, урни; 

- оновлено шафи для пожежних кран-комплектів. 

- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів співробітниками 

гуртожитку. 

 

3. Гуртожиток № 3 

Силами бригади малярів студмістечка: 

 проведено капітальний ремонт 14 кімнат; 

 проведено косметичний ремонт 2 душових; 

 проведено частковий косметичний ремонт стель по коридорах, кухнях, туалетах; 

 проведено косметичний ремонт 93 кімнат; 
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 пофарбовано пожежні сходи і перила на балконах; 

 пофарбовано цоколь попереду будівлі і ганок; 

 обробка кімнат антисептиком-109 кімнат (3 рази). 

Силами АГЧ: 

 проведено капітальний ремонт 2 секцій; 

 проведено ремонт даху; 

 часткова заміна труб гарячої води; 

 встановлення 2 нових лічильника на воду в підвалі. 

Силами працівників гуртожитку: 

 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 

 

4. Гуртожиток № 4 

Силами бригади малярів студмістечка: 

 проведено капітальний ремонт 16 кімнат та місць загального користування; 

 проведено косметичний ремонт 4 кімнат;  

 проведено косметичний ремонт місць загального користування в 3 блоках (кухня, 

коридор, туалети); 

 поточні ремонти. 

Силами АГЧ: 

- проводиться ремонт душової кімнати; 

- облаштовано додаткову душову кімнату згідно з затвердженим проектом; 

- замінено 3 дверей на пожежних виходах гуртожитку. 

Силами співробітників: 

 пофарбовано маршові сходи; 

 пофарбовано підлогу місць загального користування; 

 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 

 

5. Гуртожиток №5 

Силами бригади малярів студмістечка: 

- проведено капітальний ремонт підсобного приміщення; 

- проведено капітальний ремонт 34 кімнат і 1 квартири; 

- проведено капітальний ремонт балконів 1 і 2 поверхів; 

- проведено капітальний ремонт коридорів в секціях з 2 по 5 поверх; 

- проведено косметичний ремонт пожежних сходів, центрального входу; 

- пофарбовано маршові сходи; 

- облицьовано кахлем підлогу та стіни секцій 308, 309. 

Силами АГЧ: 

- проводиться капітальний ремонт душової кімнати; 

- облаштовано додаткову душову кімнату згідно з затвердженим проектом; 

- проведено капітальний ремонт балконів з 3 по 5 поверх; 

- зроблено відмостку навколо гуртожитку. 

Силами співробітників: 

- пофарбовано фасад будівлі та місця загального користування 

- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 

 

6. Гуртожиток № 1-А  

Силами бригади  малярів студмістечка: 

- проведено косметичний  ремонт в 27  кімнатах; 

- проведено капітальний ремонт холу на 5 поверсі; 

Силами співробітників: 

- облаштовано кімнату для сушки білизни на 1 поверсі;  

- відремонтовано пральні машини. 
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7. Гуртожиток № 2-А 
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку: 

- проведено косметичний ремонт 50 кімнатах та коридорах; 

- пофарбовано цокольну частину фасаду;   

 відновлено частково парапет криші, після пошкодження буревієм. 

Силами АГЧ: 

 відремонтовано крильце парадного входу; 

 частково здійснена заміна труб водогону холодного та гарячого водопостачання між 

підвальним приміщенням та першим поверхом; 

 

8. Гуртожиток № 3-А 

Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку: 

 проведено косметичний ремонт в 9 кімнатах; 

 пофарбовано 19 лавок для сидіння; 

 замінено 8 сміттєвих баків; 

 пофарбовано газові труби; 

 частково пофарбована огорожа навколо гуртожитків. 

 розібрано аварійну стінку забору між господарським корпусом та сусідньою ділянкою 

 покладено асфальт біля гуртожитку та господарського корпусу. 

9. Гуртожиток СПЛСП. 

Силами АГЧ: 

- проведено капітальний ремонт 11 кімнат; 

- пофарбовано коридор. 

 

10. Гуртожиток Машинобудівного коледжу 

Силами АГЧ спільно зі студентами: 

- демонтовано кахель, зроблено розведення труб та гідроізоляція облицьовано кахлем 

душові кімнати на 3 та 4 поверхах. 

 Виділено приміщення на 4 поверсі для облаштування додаткової душової кімнати. 

 

11. Гуртожиток Сумського коледжу економіки і торгівлі  

Силами АГЧ: 

- проводиться капітальний ремонт 25 кімнат; 

- поведено косметичний ремонт  в 2 душових. 

Силами студентів та співробітників: 

- проведено косметичний ремонт коридорів, 

- пофарбовано плінтуси, двері кімнат, радіатори опалення. 

12. Гуртожиток Будівельного коледжу 

Силами бригади малярів студмістечка: 

-  проведено косметичний ремонт місць загального користування. 
   Проведена доукомплектація гуртожитків твердим та м’яким інвентарем: закуплено 250 

ортопедичних матраців, 350 стільців, 90 гардеробних шаф, 570 тумбочок, 553 полиці, 134 обідніх 

столів, 123 письмових столи, 150 комплектів постільної білизни, 345 подушок, 490 ковдр, 

конфорки до електроплит.  

Але все ще потрібна часткова заміна:  тумбочки – 200 шт., полиці – 200 шт., столи 

обідні – 100 шт., столи письмові – 100 шт., матраци – 200 шт.(у зв’язку зі зношенням старих), 

двері на шафи – 300 шт. 

Також були закуплені: карнизи - 75 шт., комплекти постільної білизни – 163 шт., 

світильники- 104 шт. Для проведення дезінсекції закуплена борна кислота та інші 

інгредієнти. Загалом на суму близько 81 000 грн.  
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      За минулий рік було відшкодовано вартість зіпсованого студентами майна на суму 

близько 68 000 грн. (у 2017 році – 27 000 грн), а саме: 4 балконні блоки, 113 перемикачів на 

плити, 84 кран-букс, 115 серцевин до замків кімнат, 61 кімнатних дверей, 29 змішувачів, 23 

ручки до балконних дверей. 

  

Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів: 

-  узгодити алгоритм взаємодії студмістечка та служб АГЧ щодо проведення спільного 

планування ремонтних робіт  по студмістечку; 

-  продовжити заміну каналізаційні труби та труби подачі гарячої та холодної води в 

підвальних приміщеннях у гуртожитках № 2, 3, 4, 5; 

- замінити двері пожежних виходів в гуртожитку №5;  

- провести ремонт підвальних приміщень в  гуртожитках № 2, 3; 

- провести реконструкцію системи опалення, зокрема замінити батареї в гурт.№1, 2, 3, 4, 5 

(хоча б частково по два поверхи в кожному гуртожитку); 

- доукомплектувати спортивні майданчики на території гуртожитків № 2, № 3 та стадіону 

біля гуртожитків № 4, № 5 вуличними тренажерами;  

- продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитках; 

- капітальний ремонт сходових маршів лівого крила гуртожитку №2; 

- зробити відмостку навколо будівлі гуртожитку №2; 

- заміна кахлю на сходових клітинах гуртожитку №2; 

- зробити стяжку на балконах гуртожитку №2; 

- капітальний ремонт ліфта правого крила (останній ремонт був в 2006-2007рр.) гуртожитку 

№2. 

- замінити частково труби в підвалі в гуртожитку №3; 

- провести частковий ремонт даху (права сторона) гуртожитку №3. 

 

 

2.1.3. Гуртожиток – готель 
 

За звітний період було проведено ряд заходів, щодо покращення роботи даного 

підрозділу. Поліпшено  матеріально-технічну  базу гуртожитку – готелю: придбано 150 

комплектів  постільної білизни,  100  ковдр, 480 подушок, 150 покривал, 1000 наборів міні – 

парфумерії, 2 насоси для басейну.  

Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками відділу готельного 

обслуговування було проведено: 

-  косметичний ремонт 27  кімнат (пофарбовано стіни, в  минулому році 23 кімнати); 

-  капітальний  ремонт в роздягальнях басейну та косметичний ремонт коридору.. 

Силами АГЧ та силами співробітників відділу готельного обслуговування було  

капітально відремонтовано чоловічу та жіночу душову. Підрядною організацією 

проведено ремонтні роботи центрального входу до гуртожитку – готелю, також 

проводяться роботи щодо встановлення пандусу. 

Гуртожиток готель пройшов сертифікацію та отримав сертифікат відповідності щодо 

послуг з тимчасового розміщення (поселення) що надаються гуртожитком – готелем, 

згідно норм Мінекономрозвитку України. Ведеться підготовка документації  на 

отримання категорії (три зірки). 

        Студенти які проживали на дев’ятому поверсі  були переселені до інших 

гуртожитків. Всі сторонні особи, які приїжджають у відрядження до університету, 

селяться до гуртожитку – готелю, крім  того, студенти з центру ЦЗДВФН.         

       Відділ постійно працює над залученням нових сторонніх організацій-партнерів, для 

проживання в гуртожитку - готелі. В порівняні з минулим роком було залучено 7 нових 

організацій ( в 2017 р. вісім  організації), з якими були укладенні договори на тимчасове 

проживання  в гуртожитку -  готелю, також підтримано партнерські відносини з всіма 

минулорічними організаціями.  
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Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю: 

 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

17,2% 20,3 % 27,84% 30,88 % 

 Якщо проаналізувати завантаженість гуртожитку-готелю помісячно, то можна 

зробити висновок: найменша завантаженість ліжко діб в червні-липні місяці, у зв’язку з 

тим, що у ці місяці в нашому місті проходить менше заходів, які потребують проживання 

учасників. 

Проводиться рекламна кампанія щодо популяризації гуртожитку-готелю та його    

послуг  серед гостей міста  в соціальних мережах, співпраця з туристичними агентствами.  

 Окремо слід відмітити, що  у 2016 році гуртожиток- готель був неприбутковим, а 

вже у 2017 та особливо у 2018 р. стає самооплатним та прибутковим. 

2.2. Діяльність відділу соціальної роботи. 
 

      За звітний період  співробітниками відділу було виконано великий обсяг роботи, при 

цьому ціла низка різноманітних заходів та акцій ініціювалась та проводилася вперше. За  

2018 рік  було проведено 72   захода різної спрямованості  ( у 2017 – 75).  На даному етапі 

зростання їх кількості уповільнилось, оскільки є достатнім і дозволяє охопити велику 

кількість студентів різними формами роботи. Було продовжено  роботу по формуванню та 

вдосконаленню нормативної бази, що регламентує відповідні напрямки діяльності, 

розроблені посадові інструкції співробітників відділу. 

     З врахуванням існуючих можливостей та інтересів студентів були проведені заходи 

соціального, правового, екологічного спрямування. Особливі акценти робились на  

формування здорового способу життя, залучення молоді до активної  волонтерської 

діяльності та інш. Заходи проводились в тісній співпраці з інститутами, факультетами, КМЦ, 

відділом позанавчальної роботи. Серед суттєвих зрушень можемо зазначити більш 

активне залучення іноземних студентів, а також викладачів та співробітників до 

соціальних аспектів роботи відділу. 

       Систематично ведеться робота щодо стипендіального забезпечення. Відслідковуються, у 

разі необхідності, корегуються накази на призначення академічних та соціальних стипендій, 

врегульовуються спірні питання. Щорічно оновлюються накази про створення 

загальноуніверситетської стипендіальної комісії та стипендіальних комісій в інститутах/ 

факультетах, наказ про призначення відповідальних осіб, які займаються формуванням 

особових справ студентів пільгових категорій. 

     Академічна стипендія призначається студентам за результатами чергового семестрового 

оцінювання, згідно рейтингу успішності, складеного в кожному інституті, на факультеті, на 

кожному курсі, по кожній спеціальності/напряму підготовки окремо.  

Рейтингові списки претендентів на отримання академічних стипендій оприлюднюються на 

сайті університету.  

      Станом на 31.12.2018 року академічні стипендії отримують 1971 особа, що дорівнює 

44,93%. З них 284 чол. - підвищену стипендію за окремими напрямками підготовки та 

114 осіб – збільшену за особливі успіхи у навчанні. 

      Фінансування соціальних стипендій здійснюється Міністерством соціальної політики 

через Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Для отримання 

відповідного фінансування щомісяця в інститутах, на факультетах формуються списки 

претендентів на отримання соціальної стипендії, які передаються у відділ. Далі, після 

обробки, корегування, узагальнення, внесення сум індексації в автоматизованій  системі 

обробки інформації «Облік студентів вищих навчальних закладів, які отримують соціальну 

стипендію»   формується загальний список претендентів на отримання соціальної стипендії,  

підраховується сума коштів для її виплати і передається до Департаменту соцзахисту 

населення в паперовому та електронному вигляді не пізніше 5 числа кожного місяця. Також 

формуються особові справи студентів пільгових категорій, завірені копії яких передаються 

до Департаменту. Корегування даних студентів, відповідно до змін, проводиться 
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щотижнево, а саме: вносяться дані по подовженню терміну дії довідок, закриваються справи 

студентів, яким виповнилося 23 роки, відрахованих, тих, що закінчили навчання; 

корегуються періоди призначення стипендії; вносяться зміни щодо реєстрації місця 

проживання та інш. Станом на 30.12.2018р.  в базі Мінсоцполітики оформлено, 

зареєстровано та відкрито 501 особову справу студентів пільгових категорій 
університету. Загалом соціальну стипендію у першому семестрі 2018-2019 навчального 

року отримувало 334 особи.   

    Стабільно працюють стипендіальні комісії інститутів та факультетів, проводяться 

засідання, оновлюються сторінки стипендіальних комісій на сайтах інститутів та 

факультетів. Тісна співпраця з заступниками деканів з навчальної роботи  та співробітниками 

деканатів дала можливість своєчасно вирішувати складні питання щодо призначення та 

відміни стипендій, надавати консультативну допомогу та інш.  Інформація щодо результатів 

сесії надається у відділ двічі на рік. Для фахівців деканатів, відповідальних за нарахування 

стипендій, проводяться наради щодо надходження нових нормативних документів та 

використання їх у роботі.  

         Окрім призначення звичайних академічних стипендій, двічі на рік проводиться 

конкурсний відбір та опрацювання документів на призначення студентам іменних 

стипендій. Кількісні показники іменних стипендіатів залишаються незмінними. Так 

стипендію Президента України отримують протягом року - 12  осіб, стипендію ім. 

Грушевського - 2, Верховної Ради – 4, голови облдержадміністрації – 7, Соціальну стипендію 

Верховної Ради України - 1 чол., Кабінету Міністрів України -2. Порівнюючи з іншими 

ВНЗ Сумської області, ми маємо найбільшу кількість іменних стипендіатів (28). 

      Співпрацюємо у цьому питанні і з позабазовими структурами: надаємо 

консультативну допомогу, контролюємо стипендіальні виплати, на вимогу отримуємо 

статистичні показники. 

     Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентської молоді, 

надається індивідуальна консультативна допомога студентам та їх батькам.  

       Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід  студентів 

пільгових категорій. Зі змінами у стипендіальному забезпеченні змінився перелік пільгових 

категорій, які можуть претендувати на отримання соціальних стипендій.  

 Цьогоріч маємо збільшення цього контингенту студентів, а саме (з КІ та ШІ включно) 

отримують соціальну стипендію 407 осіб :  128– сиріт (2017 - 113ч), 82 інвалідів (2017- 

127ч. ), 2-дітей загиблих учасників АТО, 142 - діти учасників АТО (2017 -78), 

внутрішньопереміщених –42 (2017-52), студентів із малозабезпечених родин - 11 (2017 -

19) .  

       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  становить 

60% (у 2017р.- 58%) з них 14 чоловік працюють у вільний від  навчання час, 7 мають власні 

родини в яких виховують дітей до 3 років. Повільне зростання активності цієї категорії 

зумовлюється більш серйозним ставленням до навчальної роботи, що в свою чергу веде до 

зменшення кількість пропущених занять, до того ж, студенти старших курсів почали 

приділяти більше уваги навчанню, оскільки вступити в магістратуру можуть тільки на 

загальних підставах.  

    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. Для цієї 

категорії постійно організовуються зустрічі та тренінги. 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. На ці зустрічі запрошуються представниками органів 

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

університету включно з КІ та ШІ  вони становлять –  4 602 740, 48 грн.   ( 2017 -3 623 780 

грн. 55 коп.) 

За рік по базовому закладу було витрачено всього:  - 4 114 924,48 грн.                                                                                       

(2017р. -3 350 650грн. 55 коп..)            

У т. ч.: 

Харчування  сиріт                                        -  3 207 630,48 грн. ( 2017- 2 849 005 грн.55 коп. )  

Навчальна література                                -     700 920,00 грн.  ( 2017- 618 000грн.00 коп.)       

 

Матеріальної допомоги на придбання  

одягу, взуття та інш.-                                - 206 374,0 грн.  (2017- 156 000грн.00 коп.)          

У Шосткинському інституті  витрати на студентів – сиріт  склали   –267 030 грн. 

(2017р.- 172 930 грн.)   

У Конотопському інституті витрати на студентів – сиріт  склали    - 220 786 грн.     

(2017р.- 100 200 грн.)    

Наглядно збільшення витрат по комплексу демонструє наведена нижче діаграма. 
                                    

                      Витрати на студентів сиріт по  СумДУ   

                                       
        На жаль, вже другий рік поспіль  залишається не впорядкованим питання надання 

студентам матеріального заохочення та матеріальної допомоги. Тому, зазначені 

виплати проводилися тільки для аспірантів. 

     Не втрачають своїх позицій і волонтери.     Загальна  кількість волонтерів, що 

виконують ці обов’язки на постійній основі, становить понад 200 чол. Окрім цього, до 

діяльності волонтерів протягом року долучаються студенти, що виконують волонтерську 

роботу не систематично. Такі є в усіх інститутах і на кожному факультеті, проявляють 

зацікавленість до цієї роботи і іноземні студенти.  

Згідно з планом роботи волонтерського руху упродовж року проводилася робота щодо 

вдосконалення навиків волонтерів; підвищення обізнаності про важливі/цікаві дати, 

пропаганди здорового способу життя серед студентів університету; профорієнтації школярів 

області; благоустрою м. Суми та гуманітарної допомоги дітям з інтернатних закладів 

Сумської області; піару волонтерського руху та пошуку нових форм роботи. Загалом було 

проведено 65 заходів.  

Для особистісного розвитку волонтерів організовано 3 заходи: тренінг по 

написанню проектів, квест, спрямований на вирішення проблем, з якими стикаються 

волонтери у своїй роботі, кіноперегляд мотиваційного фільму, з подальшим брейн-штормом.  

Силами волонтерів було організовано та проведено благодійний концерт «Stolovka 

session» із запрошенням сумських музичних гуртів, Долучилися і до організації та 
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проведення Дня корейської культури спільно із молодіжною організацією «Всеукраїнське 

молодіжне спілкування», проводили зйомки відеороликів та інші заходи, приурочені до 

пам’ятних дат.  

На покращення рівня обізнаності про хвороби  та пропаганду здорового способу 

життя було націлено 3 акції. Наймасштабнішою виявилася акція до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом «Знаємо – перемагаємо», бо саме у цей день волонтери 

інформували містян, роздаючи відповідну літературу в центрі міста. 

 «Інклюзивна література» - це діючий профорієнтаційний проект, з яким волонтери 

цього року відвідали 3 школи м. Суми (№5, 26, 27) та розповіли важливу інформацію для 

учнів молодших  класів. Цей проект включає в себе привернення уваги до здорового способу 

життя та толерантного відношення до людей з особливими потребами. 

         Із закікавленістю сприйняли школярі й започаткований цьогоріч проект 

«Толерантне   суспільство».  Уроки толерантності до іноземних громадян для школярів 

5-7 класів із залучення іноземних студентів були проведені у школах №7, № 27, гімназії 

№1. Презентували свої країни, звичаї та традиції студенти з Нігерії та Йорданії. 

 Задля благоустрою міста Суми волонтери провели 3 акції по очищенню території 

від сміття: «Чиста Україна – чиста Земля» прибирали сквер імені героя України Сергія 

Табали, «Сумська весна 2018» - очищення тереторії біля озера Чеха та території біля дитячої 

поліклініки. До прибирань долучилися й співробітники інформаційно- бібліотечного центру 

СумДУ, які стали партнерами «чистих» акцій. Волонтери, в свою чергу, були запрошені на 

профорієнтаційний захід бібліотеки «Життя в стилі ЕКО», на якому розповідали 

школярам міста про необхідність розчищення парків, скверів, міст загального 

відпочинку та наслідки забруднення довкілля. 

 Також волонтери були залучені до 4 масштабних міських акцій у яких виступили у 

якості співорганізаторів: міського фестивалю до дня захисту дітей «Суми місто безпеки», 

фестивалю «Друг з притулку», під час якого волонтери роздавали журнали власного 

виготовлення; міського фестивалю «Sumy Rock Fest». Найвагомішою стала акція в центрі 

міста «Я – проти торгівлі людьми», до якої волонтери в інтерактивній формі долучали 

жителів м. Суми.  

За звітний період було організовано 12 благодійних заходів. Серед них проекти 

«Подаруй свято дитині з інтернату», «Допомога чотирилапим», благодійний вечір поезії 

«NON STOP», «Скарбничка добра» - традиційна допомога нужденним людям та підтримка 

безпритульних тварин, проводився збір коштів.  Всього було зібрано 7600 грн. Кошти 

спрямовувалися на придбання гуманітарної допомоги для інтернатних закладів, 

перераховувалися пораненим бійцям АТО ( Леоніду Карпенко, десантнику-розвіднику), 

закупалися продукти харчування для тварин з притулків. 

Протягом року волонтери здійснили 3 виїзди до дитячих будинків та центрів 

соціальної підтримки - в с. Рибці, інтернату у Білопіллі, Косівщинську школу-інтернат з 

концертно-розважальною програмою та гуманітарною допомогою. Не оминули увагою і 

людей з центру реінтеграції бездомних осіб – привезли продукти харчування, засоби 

особистої гігієни та ліки. 

Широкий резонанс в ЗМІ та соціальних мережах мала акція в центрі міста 

«Доброта врятує світ», під час проведення якої студенти дарували містянам обійми, 

посмішки, позитивні емоції. Яскраві плакати з веселими написами стимулювали людей до 

щирості й відкритості. 

         За виконану роботу волонтерів було нагороджено подяками від директорів закладів.  

        Цього року маємо декілька значних відзнак нашої діяльності. Так у лютому за 

перемогу у фотоконкурсі отримали цінний подарунок –планшет. В березні за перемогу у 

всеукраїнському  конкурсі творчих робіт  «Віднайти повагу» - сертифікат переможця і 

грошову винагороду у 3 тисячі грн. Кошти були спрямовані на виготовлення сувенірної 

продукції з логотипом волонтерів СумДУ. В листопаді фахівець відділу, керівник 

волонтерського руху Вихрова Анастасія під час церемонії нагородження  

всеукраїнської недержавної премії «Євромайдан SOS» отримала відзнаку  за 
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громадську активність і демократію. Відбір кандидатів здійснювали досвідчені у 

волонтерській справі члени журі, а церемонія нагородження проходила у м. Києві. У грудні 

волонтери були запрошені до  участі у заході «V-day» , присвяченому Міжнародному 

дню волонтерів, який проводив Центр євроініціатив. За активну роботу по розвитку 

волонтерського руху в місті, волонтерський загін університету був нагороджений 

грамотою та пам’ятною статуеткою.  

Протягом звітного року волонтери співпрацювали із ГО «Позиція молоді», Центром 

євроініціатив, поліграфічними послугами «Швидкодрук», Сумським товариством захисту 

тварин, КП «Центр догляду за тваринами» СМР, Товариством Червоного Хреста України, 

Агенцією промоції «Суми», молодіжною організацією «Всеукраїнське молодіжне 

спілкування» та іншими. 

Про заходи, проведені  волонтерами, можна знайти інформацію на таких 

інформаційних порталах як сайт Міністерства освіти і науки; «0542» «Sumy.Today», 

«The Sumy Post» «Sumy24» ,  сторінках у фейсбуці ( «Cумське товариство захисту тварин») 

та інстаграммі.  

 Інформація про волонтерський рух розповсюджується не тільки у друкованих ЗМІ. 

Фахівець відділу соціальної роботи  разом із куратором волонтерського руху у вересні 2018р. 

були запрошені на радіо «Слобода.FM», у якому цілий ефір говорили про участь волонтерів 

в організації і проведенні фестивалю «Sumy Rock Fest».  Телеканал «Відікон» двічі 

висвітлював акції волонтерів, які проводилися на центральній вулиці міста. Також СТС та 

«Відікон» безкоштовно зробили відеосюжети про Вихрову Анастасію, яка яка отримала 

відзнаку як номінант волонтерської премії Євромайдан SOS.  

Силами волонтерів було створено власну сторінку у Facebook, Instagram та канал 

на YouTube «Волонтери СумДУ», які є постійно діючими. У Facebook маємо 924 

підписника, в Instagram - 861.  

Також цьогоріч був підготовлений проект для участі в обласному конкурсі проектів, що 

організовувало Управління молоді та спорту Сумської ОДА, пріоритетним завданням якого є 

розвиток неформальної освіти та який спрямовується на створення нової платформи для 

проведення молодіжних заходів.  

У Конотопському інституті СумДУ працює гурток «Соціальне волонтерство під 

керівництвом старшого викладача Динник О. Д. Упродовж 2018 р. студенти брали участь у 

проведенні міських благодійних акцій та ярмарок, благодійного аукціону «Серця любові», 

брали участь у зборі продуктів харчування, предметів першої необхідності, ліків для воїнів 

АТО, займалися виготовленням маскувальних сіток. 

Студенти Шосткинського інституту  СумДУ являються засновниками та 

активними учасниками Благодійного фонду «Щастя в долонях». Волонтери постійно 

займаються зборами коштів на лікування хворих дітей. У цьому  році ця традиція була 

продовжена, хоча кількісний склад молодіжного руху значно зменшився. Ними 

булопроведено наступні заходи 

- колядки, щедрівки. Збір коштів на лікування Єгора Горбунова;  

- акція-продаж коктейлів. Збір коштів на лікування Софії Гущі; 

- міський етап конкурсу «Міс Студентсво 2018». Збір коштів на лікування 

Марії Лапутіної;  

- благодійна акція «Стань донором крові» ; 

- оганізація та проведення студентського туристичного зльоту. 

       Продовжує працювати і Студентська соціальна служба, яка складається переважно зі 

студентів-медиків у кількості 12 чол. Цього року змінився склад служби, оскільки більшість 

з них закінчила навчальний заклад. За звітний період службою було продовжено щотижневі 

спеціальні спортивно-реабілітаційні уроки для вихованців відділення для розумово відсталих 

«Злагода», проведення майстер-класів, виготовлення привітань до календарних свят. 

Приділяють увагу активісти СтСС і людям похилого віку, відвідуючи їх з подарунками у 

геріатричному пансіонаті міста, хворим діткам у гематологічному відділенні Сумської 

обласної дитячої лікарні.  
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       Активну участь  волонтери і соціальна служба приймали у фестивалі науки, культури та 

спорту, ярмарку інтеренсів, де презентували свою роботу.  

                Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2018році: 

 участь і перемога у всеукраїнському  конкурсі творчих робіт  «Віднайти 

повагу»; 

 участь у конкурсі всеукраїнської недержавної премії «Євромайдан SOS»; 

 започаткована співпраця з Центром євроініціатив; 

 участь студентки волонтера Шинкаренко Аліни у програмі міжнародного 

культурного обміну «Av-Pair»; 

 участь у всеукраїнських волонтерських конкурсах; 

 започаткована співпраця з центром реінтеграції бездомних осіб; 

 започатковано спільну роботу із Сумським товариством захисту тварин;  

 організовано і проведено міську акцію «Доброта врятує світ», яка мала 

широкий резонанс у ЗМІ; 

 вперше реалізовувався профорієнтаційний проект «Толерантне 

суспільство».  

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

в річному плані було виконано.  

2.3. Комплекс громадського харчування  
 

        Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників 

університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності.        

     Для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено низку організаційних 

питань, а саме:  

 проведений комплекс заходів з організації триразового харчування в 

їдальні СОЗ «Універ» , восени та навесні учнів військової кафедри (з 

мінімальною націнкою); 

 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування 

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

 проведений комплекс організаційних заходів щодо організації 

виробництва та реалізації продукції, харчування відвідувачів на двох 

поверхах в гуртожитку-готелі; 

 протягом всього року продовжувалась реалізація студентських       

комплексних обідів, в їдальнях та кафетеріях, з максимальною 

націнкою не більше 50% (фактично 33%), середня вартість таких 

обідів 20,00-25,00 грн. реалізовано  в  2018р. – 27400  (у  2017р. – 28200). 
         В цьому році сторонніми будівельними організаціями були проведені ремонти в 

центральної їдальні , а саме: відремонтована мийна столового посуду, стеля та стіни гарячого 

та холодного цехів, проведена протигрибкова обробка та пофарбовані стіни в торгівельної 

залі, демонтовані теплові калорифери в бойлерній та вентиляційний, облаштована сервізна в 

новому приміщенні, відремонтовані вікна в торгівельної залі . На жаль, частина 

запланованих робіт не була виконана з об'єктивних причин.  

   Комплекс громадського харчування постійно працює над покращенням якості 

обслуговувань, умов та комфорту. З цією метою працівниками проводяться 

опитування студентів. За результатами опитувань та звернень була налагоджена 

робота буфетів в корпусах, встановлені буфетні стійки для студентів в буфеті Г-

корпусу, замінені столи, стільці та збільшена їх кількість в їдальні медичного 

інституту, в торгівельних залах кафетерію Н-корпусу та їдальні медичного інституту 

встановлені телевізори.  

            Всі зауваження від профспілкових організацій студентів, працівників,  органів 

студентського самоврядування обговорюються на Раді з питань організації харчування 

університету та враховуються у подальшій роботі. 
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Крім цього працівники КГХ постійно проводять моніторинг цін в інших закладах 

громадського харчування, насамперед, розташованих поблизу університету та інших ВНЗ 

міста. 

КГХ активно бере участь в соціальних сітях, має свої сторінки в Інстаграмі та 

Телеграмі, проводить різноманітні вікторини та щотижневі розіграші з врученням 

смачних призів. 

         За звітний період було проведено  856 (у 2017р. –914) спец. обслуговувань, у 

тому числі прийоми іноземних делегацій, представницьких делегацій з інших ВНЗ, 

кейтерінгові обслуговування державних делегацій, обслуговування ювілеїв, весіль 

співробітників та викладачів, захистів дисертацій, у тому числі проведено для студентів 

університету 10 дискотек та 204 обслуговувань кави-брейк. У цьому році, сторонніх заходів 

проведено 177 ( 2017р. – 244), в основному за рахунок ВСГ та кафе гуртожитку-готелю – 65 

та 112 відповідно.   Динаміка  по цим позиціям  відображена у наведеній таблиці. 

            

 2017р. 2018р. 

Всього проведено 

обслуговувань  
914 856 

Із них: 

Сторонніх заходів 
244 177 

Дискотек ,   квартирників 37 10 

Кави-брейк 188 204 

Заг.університетські 

VIP-обслуговування 
445 465 

               

У цьому році, як і в минулому, в зв’язку з введенням тендерних закупівель 

продуктів харчування, на жаль, виникає необхідність постійного змінювання 

калькуляційної та технологічної документації, яка в свою чергу, не дозволяє змінювати 

асортимент відповідно до побажань студентів та співробітників університету. Але, 

враховуючи чисельні звернення студентів та співробітників налагоджена випічка, 

доставка та реалізація піци, виготовляються різноманітні тістечка, десерти. 

3. Позанавчальна робота 

3.1. Відділ позанавчальної роботи 
 

За звітний період відділом позанавчальної роботи були проведені виховні заходи 

у напрямах 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 інститутами (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 176 заходів , з них: 117 пізнавально–виховних та 59 лекцій для студентів 1 

курсу. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

111 127 171 176 
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В напряму національного виховання було проведено 42 захід: проведення 

літературно-музичних вечорів «Шевченківські читання»; «День рушника» та інші. 

Участь студентів у міських заходах: відвідування виставки «Люди Свободи» у 

СОУН бібліотеці, виставки фотографій у СМ галереї «Дня», до Дня Соборності: та інше. 

36 заходів в напряму естетичного виховання: концерт бардів, присвячений В. 

Висоцькому; конкурс ведучих, «Вічно юний вальс», тощо.  

На патріотичну тематику проведено 39 заходів –це перегляд концертів в 

філармонії; привітання ветеранів та дітей Другої Світової війни по домівках, зустріч з 

воїнами – інтернаціоналістами, учасниками АТО  (Додаток Д)   та інше. 

Також відділ проводив заходи сумісно з іншими підрозділами: долучився до 

організації фестивалю освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам»; приймав участь у 

проведенні «Різдвяні зустрічі» для ветеранів праці СумДУ сумісно з Профспілковим 

комітетом співробітників СумДУ; організація відвідування студентами з 22.01.-02.02.2018р. 

виставки «100 років боротьби: Українська  революція 1917-1921» (підготовлена Українським 

інститутом національної пам'яті) у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці; 

проведення спільно зі студентським самоврядуванням ННІ БТ УАБС заходу "Гордість 

УАБС" у студентському клубі «Спортлайн»; проведення караоке-вечора спільно з 

гуртожитком №1а; проведення  літературно-краєзнавчого лото «Загадкові та прекрасні 

Суми» для студентів ННІ БТ УАБС спільно з співробітниками бібліотеки СумДУ тощо 

Також відділ приймав участь в організації наступних заходів:  

-  кульпохід студентів до ТЮГу на виставу «Впійманий на гарячому»; 

-  показ фільму "Форма води" (Оскар-2017) студентський клуб «Спортлайн»; 

- проведення  заходу  «Класичні літературні героїні на сучасній сцені» в БІЦ СумДУ; 

- проведенню заходу з громадською організацією «Платформа інноваційного 

партнерства» на базі СумДУ. Організовану YEP інкубатором, яка відбулася в СумДУ, 

працювала демо-зона YEP біля актового залу; 

-  проведення  музично-гумористичний «Єралаш», зустріч з майстрами мистецтв в БІЦ 

СумДУ; 

- проведення конкурсу на кращий вірш до 70-річчя СумДУ, який був опублікований в 

газеті «Резонанс»; 

- проведення заходу до Дня Сім'ї в Літературній вітальні БІЦ СумДУ; 

- проведення заходу для ветеранів праці і дітей Другої Світової війни в Конгрес-центрі 

СумДУ; 

-  проведення семінару-тренінгу для кураторів академічних груп перших курсів та 

заступників директорів (деканів) з виховної роботи.; 

- Значно збільшилась кількість заходів в Конгрес-Центрі, які допомагають 

організовувати співробітники ВПР. 

Учні та студенти, які протягом року брали участь у заходах відділу, нагороджувались 

грамотами, солодощами, статуетками, пам’ятними подарунками, призами.  

Відділ позанавчальної роботи займається дозвіллям іноземних студентів.  

25 квітня відбувся традиційний конкурс талантів, мужності та колориту «Містер 

іноземний студент – 2018», студентів-іноземці залучаються до заходів які проводить ВПР. 
Традиційно 3 вересня 2018 року було проведено опитування студентів перших 

курсів всіх інститутів (факультетів). Як пріоритетний показник у питанні «Що 

вплинуло на рішення щодо вступу в університет»,  більшість студентів вказало високий 

рейтинг СумДУ серед інших ВНЗ, якість освіти, престижність навчання в СумДУ.  Цей 

показник становить  в 2018 році – 35 %.(2017- 35 %).  

ВПР проводилась профорієнтаційна робота:  

- захід до Дня Святого Валентина ,до Дня захисника України; 

- організована екскурсії для школярів в бібліотеку СумДУ Спеціалізованої школи з 

обмеженими можливостями; 

- організовані екскурсії в бібліотечно –інформаційному центрі для школярів 1-4 

класів, 5-8 класів (для ЗОШ міста - 12) (сумісно з бібліотекою); 
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- 3 заходи до Міжнародного дня захисту прав дітей для учнів 1-4 класів ЗОШ № 26, 

№ 21; 

- захід в Літературній вітальні «Музична годинка» для учнів середнього віку ЗОШ 

№ 26, №27; 

- в літній період для школярів різних вікових категорій було проведено ряд 

розважально-інтелектуальних заходів сумісно з бібліотекою. 

Відділ постійно співпрацює з заступниками директорів (деканів) з виховної 

роботи.  
Всі інститути (факультети) приймали участь у загальноуніверситетських заходах: 

фестиваль науки, освіти та культури «СумДУ – сумчанам», «Посвята у студенти», «Ярмарка 

ІНТЕРЕСІВ», «Золотий інтеграл», «Кращий студент-2018», «Містер іноземний студент 

СумДУ- 2018», Тиждень університету, культпоходи до театрів та філармонії, виставки. 

  Щорічно в інститутах (на факультетах) впроваджуються нові форми роботи. 

На факультеті ІФСК : 

 започатковано урочисте святкування Дня української мови та писемності; 

 започатковано написання щорічного Всеукраїнського диктанту до  Дня української 

мови та писемності; 

 започатковано проведення фотовиставки "Перекладацькі канікули"; 

 започатковано проведення інтерв'ю до Дня козацтва "Мудрість козацької доби" 

 проведені відкриті лекції для перекладачів від випускників. 

На факультеті ТеСЕТ: 

 вперше у рамках святкування Дня факультету відбувся захід у форматі розважального 

шоу "Хто зверху?", під час якого відбулося конкурсне змагання команд викладачів та 

студентів факультету; 

 вперше на факультеті за сприяння студентського деканату та НТСА було проведено 

інтелектуальний турнір з "Брейн-рингу"; 

 у рамках щорічного заходу "Студентське караоке з ТеСЕТом" під час тижня 

святкування 70-річчя Сумського державного університету, відбулася вікторина для 

першокурсників "Чи добре я знаю СумДУ?". 

У Медичному інституті:  

 розроблено «Шлях першокурсника МІ» 

 до дня Української писемності започатковано традиційний 

 інтелектуальна гра «Патріоти в Медичному»; 

 флешмоб «вдягни вишиванку»; 

У ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького: 

 вперше проведена на інститутському рівні «Школа студентського куратора 

 ФЕМ» для студентських кураторів академічних груп із залученням викладачів 

 інституту, які мають досвід кураторської роботи; 

 вперше реалізований проект громадського бюджету – «Фестиваль ідей» , 

 участь в якому взяло не менш 600 містян; 

 створений новий простір для позанавчальної роботи – «Break!» на базі 

 аудиторії Г612; 

 започаткований проект «Кава з директором» – тематичні зустрічі з 

 обговоренням, участь може взяти будь-який студент інституту. 

 на постійній основі почали проводитись такі позанавачальні заходи, як «Cash 

 Flow», «Кіноперегляд ФЕМ»; 

На ф-ті ЕЛІТ: 

 організація лекцій-курсів, у ході яких студенти старших курсів навчали 

програмуванню мовами C++, Java, Phyton студентів молодших курсів; 
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 фотовиставка присвячена людям з неординарною зовнішністю; 

У ННІ права: 

 новаціями звітного року стала організація та проведення нагородження кращої групи 

Навчально-наукового інституту права, В даному конкурсі перемогла група Ю-73.; 

 новацією 2018 року в діяльності юридичної клініки стало надання онлайн 

консультацій на міському сайті 0542.  Консультантами надано індивідуальні 

роз’яснення з сімейного, цивільного, спадкового права,  права соціального 

забезпечення. 

 проведено інтернет-фотоконкурс «Факультет очима студентів» 

У ННІ бізнес-технологій «УАБС»: 

 проект «Мистецтво в сучасному університеті», який включав у себе 

майстер-клас з графічних технік народного художника України 

Олександра Садовського, артквест «Сто погонних Сумських метрів», 

 work-shop «Сумські етюди польського професора й колекціонера 

Юзефа Габера». Втілений ННІБТ «УАБС» спільно з галереєю мистецтв 

«Академічна»; 

 серія літературно-краєзнавчих лото «Загадкові і прекрасні Суми» як 

комбінаторні заходи ННІБТ «УАБС», Сумського обласного 

інституту післядипломної освіти, філії бібліотеки СумДУ; 

 об’єднання медіаплатформ «Академікс», Zproduction, UNITY в одну 

UNYTY.sumdu.ua, що орієнтована на розвиток соціальної активності 

студентів; 

Проводиться робота з кураторами академічних груп.  

На сьогоднішній день працює 83 куратор академічних груп (ННІ економіки та 

менеджменту ім. Олега Балацького – 5, ННІ права – 3, медичний інститут – 42, факультет 

ТеСЕТ – 4, факультет ЕлІТ – 11, факультет ІФСК – 7, ННІ бізнес-технологій «УАБС» - 6,  

підготовче відділення- 5): 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

67 83 91 83 

  Протягом звітного року з кураторами проведено 38 нарад, зустрічей, 

тематичних лекцій, теми яких замовляли самі куратори; здійснювалися відвідування 

кураторських годин; проводилися збори із заступниками деканів з виховної роботи.   

Разом з психологічною службою проводився семінар-тренінг з інтерактивними 

елементами  для кураторів  академічних груп, співробітників відділу та заступників 

директорів (деканів) з ВР.  

Постійно проводиться ознайомлення студентів з Кодексом корпоративної культури 

СумДУ. В перші дні вересня першокурсники 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).  

У проведенні заходів ВПР протягом  2018 року взяло участь  9 470 чоловік (охоплено 

на всіх заходах за рік): 

Взяли участь  

 

2016 р. 2017 р. 2018р. 

Учні ЗОШ міста 580 860 920 

Іноземні студенти 1 400 1500 700 

студенти 

українського 

контингенту 

6 430 7 980 7850 

ВСЬОГО: 8 410 10 340 9 470 
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Гурткова робота 

 

У відділі працює 4 гуртки, в яких задіяно близько 87  чол. (контингент студентів у 

гуртках постійно оновлюється),  48 ч. -студенти СумДУ,  2 аспірантів та  37 школярі ЗОШ 

міста. Це активісти, які не тільки беруть активну участь у проведенні заходів ВПР, а й 

самостійно ведуть роботу по організації та проведенню культурно-масових та 

інтелектуальних програм на факультетах та в СумДУ. 

Гуртки: 

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

- «Краяни» (Лінькова Н.С.); 

-  Арт-студія « Академічна» (Побожій С.І.); 

- «Школа журналістики» (Козир Ю.А.). 

 До здобутків гуртків можемо віднести наступне: студенти інтелект клубу «Ерудит» (кер. 

Гуменний М.В.) прийняли участь у Міжнародному синхронному турнірі «Балтійський берег» 

(3 місце серед 65 команд).  

Арт-студія « Академічна» (кер. Побожій С.І.) організувала «VІ Міжнародний 

мистецький пленер» та виставку  живопису та графіки «Шляхи творчості», присвяченої 

видатному художнику ХХ ст. Казимиру Малевичу. 

Для формування позитивного іміджу гуртка «Школа журналістики» (кер.Попова 

О.М.) у соціальних мережах були створені групи та сторінки ШЖ. У сторінки гуртка в 

мережі Інстаграм – 500 підписників. 

Також про роботу Школи в інформаційному просторі з’являлися публікації: 

- Школа журналістики СумДУ розпочинає роботу 

http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/335-shkola-jurnalistyky-sumdu-star-2017 

- Вихованці Школи журналістики відвідали майстер-клас з інтерв’ю 

http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/363-mayster-klas-daria-lytvynova 

- У Школі журналістики – шостий набір 

http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/1912-u-shkol-zhurnalstiki--shostij-nabr.html 

Додатково в цьому році почали працювати на добровільних засадах 2 гуртки 

Африканський комедійний клуб, гурток Індійського танцю, в яких беруть участь іноземні 

студенти. 

Позанавчальна діяльність. 

Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової, 

культурно-масової, громадської та спортивної роботи (додаток Д,Ж). 

 

Факультет Рівень 

активност

і  

2012 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2013 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2014 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2015 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2016 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2017 рік 

Рівень 

активно 

сті  

2018 рік 

ТеСЕТ 50 % 47 % 61 % 52% 41% 49% 58,2% 

ЕлІТ 68% 68 % 68 % 70% 72% 75% 83,2% 

ННІ ФЕМ 

ім. О. 

Балацького 

64% 65 % 67 % 71% 71% 74% 74% 

ІФСК 64% 59 % 58 % 72% 75% 75% 73,7% 

ННІ права 60% 71 % 69 % 74% 74% 75% 80,4% 

Медичний 

інститут 

66 % 34 % 37 % 54% 49% 82% 91,1% 

ННІ БТ 

«УАБС» 

- - - - 65% 80% 76% 

Шосткінсь 74% 88 % 86 % 99% 65% 59% 59,8% 

http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/335-shkola-jurnalistyky-sumdu-star-2017
http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/363-mayster-klas-daria-lytvynova
http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/1912-u-shkol-zhurnalstiki--shostij-nabr.html
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кий 

інститут 

Конотопськ

ий інститут 

78% 61 % 50 % 73% 77% 70% 60,8% 

По 

базовому 

ВНЗ 

59,7% 57,7 % 60 % 65,5% 61% 75% 81,3% 

Всього по 

СумДУ 

63,4 % 61,4 % 62 % 71% 61% 70%  73,8 % 

 

 

3.2. Культурно-мистецький центр  
 

  У 2018 році за участю фахівців та учасників творчих колективів КМЦ було 

організовано, проведено та надано технічної підтримки 314 (2017 - 311) культурно-

масових заходів, серед яких планові заходи КМЦ – традиційні тематичні  заходи («Посвята 

у студенти», «День студента», концерти до професійних та державних свят); конкурсні 

програми – «Золотий інтеграл», «Міс СумДУ», ігри Шкільної ліги сміху та ліги КВН 

«Сумка»; розважальні заходи – «Новорічна казка для дітей студентів та співробітників», 

святкові вечірки для студентів та співробітників тощо); танцювально - розважальні 

програми;  заходи інших підрозділів СумДУ; заходи зовнішніх організацій міського, 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня (міські та обласні творчі дитячі та 

юнацькі конкурси, мистецькі фестивалі, наукові конференції тощо, які мають також і 

профорієнтаційну спрямованість.   

 У 2018 р. велику увагу співробітники КМЦ приділили підготовці заходів, 

присвячених ювілею університету, які відрізнялись від традиційного святкування Дня 

університету і Дня працівників освіти і кількістю заходів і їх якістю.  

 

Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та студентів-

учасників творчих колективів СумДУ  

   

Рівень організації заходів 2016 2017 2018 

Заходи КМЦ (базовий ВНЗ) 

 

61 74 77 

Танцювально-розважальні 

програми 

31 24 31 

Міські, обласні та всеукраїнські 

заходи  

63 (у т. ч. на 

умовах оренди –

21) 

47( у т. ч. на 

умовах оренди 

24) 

49  

( у т. ч. на 

умовах оренди 

20) 

Заходи інших підрозділів СумДУ 

(кафедри, факультети, служби) 

63 77 75 

Профорієнтаційні заходи 15 48  45 

Заходи, проведені на базі 

Медичного інституту СумДУ 

37 41 37 

ВСЬОГО 318 311 314 

 

Традиційно зберігається попит зовнішніх організацій на проведення заходів у 

актовій залі СумДУ (Департамент освіти і науки, Обласний центр позашкільної освіти, шкіл 

міста, фестивальних організацій, творчих колективів міста тощо). Більшість таких заходів – 

це фестивалі і конкурси обласного та всеукраїнського рівня, учасники та глядачі яких – це 

школярі, тож, ці заходи несуть в собі ще й профорієнтаційну складову.  Збільшилась 
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кількість відвідувачів актової зали за рахунок заходів Шкільної ліги сміху, яка цього року 

стала офіційним представником Всеукраїнського чемпіонату з гумору «Ліга сміху» (канал 

«1+1») в Сумах. У заходах «Шкільної Ліги сміху» крім школярів беруть участь «зіркові 

тренери» з телевізійних команд «Ліги сміху», що підвищує імідж і заходу і університету в 

цілому.   

На базі КМЦ працює 15 гуртків, творчих студій та колективів: 1 театральний, 4 

танцювальні (1 бальний, 1 сучасний, 1 естрадний, 1 народний), 3 вокальні, студентський 

загін охорони правопорядку, студія звукозапису, Школа-студія КВН (включає 3 студентські 

команди, 2 телевізійні збірні та «Шкільну лігу сміху»). Серед гуртків КМЦ: 1 працює на базі 

медичного інституту (танцювальний), 3 на базі ННІ БТ «УАБС» (танцювальний, вокальний і 

театральний). У роботі творчих колективів задіяні більше 450 студентів та близько 150 

школярів. 6 колективів мають звання «Народний аматорський колектив». 

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

заходах окремих факультетів і служб, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях і конкурсах, серед яких урочисті заходи до Дня міста, Дня працівників освіти, 

Новорічно-різдвяні свята, День матері, День захисту дітей, День працівників культури, День 

студентського спорту тощо.  

У 2018 році вперше СумДУ було представлено одразу 4 номерами у концерті 

«Творчий звіт міста Суми», який відбувся у Обласному театрі імені М. Щепкіна. До 

програми звіту увійшли: танцювальний номер «Пробудження» (ансамбль бального танцю 

«Силует»), композиція «Не відпускай» (театр танцю «Феєрія»), вокальний номер «Open your 

eyes» (студентський хор сучасної пісні) та вокальне соло Анни Щербань (студентки нні бт 

«УАБС»). 

Цього року вперше співробітниками КМЦ було проведено платний захід «під ключ» 

(написання сценарію, підготовка ведучих та концертних номерів, технічне забезпечення 

тощо) у актовій залі – концерт До дня працівника соціальної сфери для Департаменту 

соціального захисту населення Міської ради (з запрошенням представників міської влади, 

міського голови та його заступників, інших поважних гостей).  

Ще однією із нових форм роботи стало проведення благодійного аукціону (сценарій, 

ведучі, концертні номери тощо) спільно із Міським «Центром обслуговування учасників 

бойових дій, учасників анти терористичної операції та членів їх сімей» у приміщенні 

Конгрес-центру. Захід проводився на безоплатній основі, всі зібрані кошти були передані на 

лікування доньки бійця АТО.    

Зазначимо, що на умовах платного користування для проведення міських заходів та 

заходів сторонніх організацій використовуються також спортивно-танцювальна зала Н-

корпусу і актова зала навчального корпусу № 2 (ННІ БТ «УАБС»).  Загалом, через заходи, 

що відбувались в цьому році в актових і танцювальних залах університету, пройшло більше 

40 тис. сумчан та гостей міста, що підтверджує статус СумДУ, як одного із культурних  

центрів міста.  

Велика кількість заходів та глядачів, що їх відвідують, допомагають залучати 

спонсорів і ділових партнерів. Так, протягом кількох років поспіль ми вже маємо постійних 

спонсорів та партнерів заходів (інтернет-магазин «Compservice.in.ua», ПАТ «Монделіз 

Україна», мережа кінотеатрів «Планета Кіно»,  компанія «Global Bilgi» тощо). Також, 

співробітникам КМЦ вдається залучати інших спонсорів для проведення окремих заходів 

(ювелірні крамниці, івент-агенції, кафе та ресторани, спортивні клуби, фотографи тощо). 

Загалом за 2018 рік для проведення заходів було залучено спонсорської допомоги на суму 

близько 17 000  грн. 

Протягом 2018 року співробітники КМЦ працювали і зі студентами іноземного 

контингенту, які активно залучаються до роботи гуртків разом з українськими студентами 

(хореографічні колективи «Феєрія» та «Сузір’я», вокальній студії). З’явились нові творчі 

номери за участю іноземних студентів, які активно використовуються як на 

загальноуніверситетських заходах так і на міських заходах, а також у програмах 

«Презентацій університету» для школярів у районах області.  У складі танцювальних 
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колективів студенти-іноземці стали лауреатами Всеукраїнського фестивалю «Зірковий шанс» 

(Обарі-Марк Калеб, Моса Моххамад Ахмад) та Міжнародного фестивалю «Полтавські 

візерунки» (Ахмед Тарик Мохамед).  

Високий рівень професіоналізму співробітників підтверджується не тільки вагомими 

результатами колективів, а і запрошеннями їх керівників до складу журі всеукраїнських та 

міжнародних фестивалів і конкурсів. Так, Бондаренко О.О. працювала в журі Міжнародного 

фестивалю «Дивосвіт» (м. Запоріжжя) та Всеукраїнського фестивалю «Під маскою легенд» 

(м. Чернігів), а Бондаренко С.М. на Всеукраїнському фестивалі «Слобожанська осінь» 

(м. Суми) та Міжнародному фестивалі «Полтавські візерунки» (м. Полтава).  

Серед Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів, в яких взяли участь колективи 

КМЦ, за підтримки Міністерства культури і Міністерства освіти і науки пройшли: «Від 

Гіпаніса до Борисфена», «Усмішки Глазового» (м. Очаків), «Пісня над «Бугом» 

(м. Хмельницький), «Смарагдові витоки» (м. Мукачеве), «Боломля» (м. Тростянець), 

«Київський колорит» (м. Київ), «Чорноморські вітрила» (Одеська обл.), «Кролевецькі 

рушники» (м. Кролевець).   

Колективи та окремі виконавці КМЦ добре відомі у мистецьких колах Сумщини і на 

творчих теренах України. Так, наприклад, серед сольних виконавців неодноразовими 

перемогами у конкурсах відзначились: Анна Щербань та Марія Солодуха (нні бт «УАБС»), 

Олександра Бублій (ф-тет ЕлІТ), Олександра Люта і Аліна Товстиженко (медичний 

інститут), Євгеній Легкобит (ІФСК), а серед колективів особливо знані – ансамбль бального 

танцю «Силует», театр танцю «Феєрія», ансамбль народного танцю «Світанок» (ШІ СумДУ). 

Зазначимо також, що з вересня по грудень 2018 році на фестивалях і конкурсах успішно 

дебютували і першокурсники, які виступили як у колективних так і у сольних номерах 

вокальної студії, театру танцю «Феєрія», танцювального колективу «Сузір’я». Також, 

приємно зазначити, що у 2018 році театральний колектив «Кураж» успішно пройшов 

відбірковий тур на Міжнародний театральний фестиваль «Схід-Захід» у Кракові і 

отримав запрошення на участь у квітні 2019 року.  
Загалом у 2018 році учасники творчих колективів взяли участь у 21 мистецькому 

фестивалі різних рівнів та у турнірах з КВН і «Лізі сміху». Серед найвагоміших досягнень – 

титул «Віце-чемпіонів «Ліги сміху» (команда «Гостиница 72»); титул «Володаря Гран Прі» 

Всеукраїнського фестивалю «Первоцвіти» (м. Суми) та Міжнародного фестивалю 

«Полтавські візерунки» (м. Полтава) (театр танцю «Феєрія»). Але, незважаючи на ці високі 

результати, слід зауважити, що загальний показник кількості лауреатів знизився. У 2018 році 

він склав 174 лауреатів різних рівнів (138 осіб студентів-лауреатів) як у колективних так і 

в сольних номінаціях  (2017 р. - 190). 

 

Кількість студентів-лауреатів мистецьких фестивалів та конкурсів  

  
Показ- 

ники 
2015 2016 2017 2018 

Рівні фестивалів Рівні фестивалів Рівні фестивалів Рівні фестивалів 
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кі 
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сні 

Всеу

країн

ські 

Міжн

а 

ро 

дні  

Всьо

го 
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кі 
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ні 

Всеу

країн

ські 

Міжн

арод

ні  

Всьо

го 

Місь

кі 

обла

сні 

Всеу

країн

ські 

Міжн

арод

ні  

Всьо

го 

Місь

кі 

обла

сні 

Всеу 

краї 

нські 

Міжн

арод

ні  

Всьо

го 

Базовий 

ВНЗ 

 
45 60 19 

 

124 

 

79 42 11 132 47 48 69 164 0 88 64 152 

Позаба- 

зові 

структур

и 

36 0 6 

 

42 

 

39 14 2 55 23 - 3 26 20 0 2 22 

ВСЬОГО 
81 60 25 166 118 56 13 187 70 48 72 190 20 88 66 174 
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  Профорієнтаційна робота. У 2018 році профорієнтаційна робота велась згідно 

запланованих заходів «Презентація університету» у районах області (13 виїзних концертів). 

Крім концертної програми подібні заходи включають спілкування зі школярами, 

інтерактивні конкурси із запитаннями про СумДУ і подарунками із символікою СумДУ. 

Також найпопулярнішим є фото і «селфі» зі студентами і школярами, які потім активно 

«репостяться» і коментуються у соціальних мережах. 

Крім цього учасники творчих колективів КМЦ брали участь у заходах Сумських шкіл 

та позашкільних закладів. Фахівцями КМЦ здійснювалась методична допомога педагогам-

організаторам і класним керівникам шкіл щодо проведення культурно-мистецьких заходів.  

Завдяки співпраці КМЦ з центрами позашкільної освіти районів та міст Сумської 

області, серед контингенту першокурсників 78 лауреатів різноманітних мистецьких 

конкурсів, які успішно влились у роботу гуртків КМЦ. Також зазначимо, що згідно 

соцопитування 22% першокурсників обрали СумДУ завдяки тому, що брали участь або були 

присутні саме на культурно-масових заходах нашого університету та відвідували виїзні 

концерти СумДУ. 

Традиційною формою профорієнтаційної роботи є проведення Днів відкритих дверей, 

які забезпечують колективи та співробітники КМЦ. Досить активно ведеться робота у 

«Шкільній лізі сміху», де крім шкільних команд-учасниць, СумДУ відвідує велика кількість 

школярів-глядачів заходів. Також, завдяки прямій трансляції ігор у інтернет-мережі, суттєва 

кількість глядачів має змогу познайомитись із СумДУ за переглядом  «Шкільної ліги сміху».  

Поряд із цим співробітники КМЦ займались підготовкою та проведенням заходів для 

школярів, таких як Гала-концерт «Золотого інтегралу», «Фестиваль науки, освіти і 

культури», а також колективи КМЦ активно брали участь у міських заходах для дітей та 

молоді – «День фізкультури і спорту», «День захисту дітей», «Дні Європи в Сумах», День 

Незалежності тощо, які проходили на великих міських майданчиках для містян та гостей 

міста. Також у актовій залі проводяться міські та обласні фестивалі і конкурси, в яких бере 

участь велика кількість школярів. Актова зала надається для проведення подібних заходів 

для школярів безкоштовно.  

   Серед нових форм роботи зі школярами у 2018 році було започатковано проведення 

танцювально-розважальних програм у КГХ для учасників дитячих танцювальних колективів 

«Артес» та Школи бального танцю. 

 

Матеріальне і технічне забезпечення. 
 

На сьогоднішній день технічне забезпечення (звукове обладнання), яке є в наявності в 

КМЦ та у відокремленій структурі КМЦ повністю задовольняє потреби 

внутрішньоуніверситетських заходів. В 2018 році для більш якісного обслуговування заходів 

був придбаний сучасний цифровий пульт.  

В 2018 році була розроблена і впроваджена нова версія сайту КМЦ 

(kmc.sumdu.edu.ua та kvytok.net.ua) з можливістю електронного продажу квитків на заходи 

КМЦ. На жаль з об’єктивних причин, які не залежать від КМЦ, на сьогоднішній день ми не 

маємо можливості запустити дану функцію на сайті. Але, за опитуванням студентів, подібна 

опція дуже спростила б процедуру придбання квитків (а гроші автоматично б поступали на 

відповідний рахунок університету). На сьогоднішній день сайт КМЦ є своєрідним 

путівником по культурно-мистецьким заходам не тільки університету, а і міста. На сайті у 

зручному форматі створено календар заходів, де кожен бажаючий може вибрати захід для 

відвідування. З початку запуску сайта (квітень 2018 р) на сайті було здійснено 14 312 

переглядів сторінок. В середньому близько 60 переглядів за день. Сайт повністю адаптовано 

під мобільні пристрої. 

У 2018 р. було створено інформаційно-розважальний канал «Культурно-мистецький 

центр» (https://t.me/kmcsumdu) у месенджері “Telegram”, де викладаються новини КМЦ, 

анонси найближчих заходів, цікава інформація СумДУ, проводяться розіграші. Також КМЦ 

має сторінку в соцмережі Instagram. 
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У 2018 р. до складу КМЦ було перепідпорядковано СК «Спортлайн» . Протягом 4 

місяців роботи у приміщенні клубу було проведено заходи волонтерів СумДУ, благодійні 

заходи Студмістечка тощо.   

   3.2.1. Школа - студія КВН  
 

У 2018 році до штатного розпису Студії КВН додано 3 ст. фахівця Студії. Наразі штатний 

розпис затверджено у складі керівника студії (1 ставка) та фахівців студії (6,5 ставки).  

У роботі студії у 2018  році також задіяно 2 посади керівника гуртка. Більша частина 

гурткової роботи виконується штатними співробітниками, що пов’язано зі специфікою 

роботи – учасники гуртків хочуть бачити своїми керівниками діючих лігосмішників, що є в 

штаті Студії. 

КОМАНДИ 

До складу Студії КВН у 2018 році входять: 

 5 дорослих команд («Гостиница 72», «Ніколь Кідман», «Жіноча збірна Бездрика», 

«Лариса Долина», «Збірна іноземних студентів СумДУ «З акцентом» (до  червня); 

Загалом: 13 студентів, 6 співробітників, 3 студентів інших закладів, 2 

випускників). 

 2 щойно сформовані команди першокурсників з підготовчої групи. 

Загалом: 18 студентів. 

8 шкільних команд («Кудрі-мудрі», «Нарасхват», «До скорой встречи», «Женский 

формат», «Просперитас», «Просто друзья», «Котлетки младшие», «Не по адресу») У 

них грають учні шкіл 7, 9, 20, 24, 27, 29, Садівської школи, Олександрівської гімназії, 

гімназії «Просперітас», Сумського училища культури, коледжу СНАУ).  

Загалом: 46 осіб. 

 3 щойно сформовані команди з підготовчої групи 

Загалом: 15 осіб. 

 Порівняно з 2017 роком:  

- За рахунок набору підготовчої групи першокурсників, збільшилась кількість 

студентів, задіяних у командах: + 4 особи (2017 рік – 27, 2018 рік - 31). 

- У зв’язку з зацікавленістю школярів у форматі «Ліги сміху» та успіхами наших 

команд на «1+1» збільшилась кількість  школярів у підопічних командах: +21 особа 

(2017 рік – 40, 2018 рік – 61). 

 

КОНКУРСНІ ЗАХОДИ 

Студією КВН СумДУ у 2018 році було проведено конкурсні заходи в рамках 

Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (1), Сумської ліги КВН «СумКа» (4) та 

Сумської шкільної ліги сміху (4).  

Порівняно з 2017 роком – було відмінено проведення Кубку мера (через рішення 

Управління молоді міськради) та  Кубок КВН між факультетами та інститутами СумДУ 

(через щільність графіку ігор у телевізійній «Лізі сміху») .  

 

ШКІЛЬНА ЛІГА СМІХУ 

У 2018 році «Сумська Школа сміху» з обласного профорієнтаційного проекту 

перетворилась на «Шкільну лігу сміху». Це перша та єдина в країні шкільна «Лігу сміху» 

під егідою «Ліги сміху», і вона була започаткована саме в нашому місті – зважаючи на 

кількість команд університету у телевізійному сезоні «Ліги сміху» та спираючись на наш 12-

річний досвід проведення гумористичних змагань серед шкільних команд. 

Шкільна Ліга сміху – це аналог «Ліги сміху», що також освітню мету – навчити 

школярів формату «Ліги сміху» – за допомогою граючих тренерів з телевізійного проекту 
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(учасники команд «Ніколь Кідман», «Вот эти парни», «Луганская сборная», «Любимый 

город», «Гостиница 72»). 

Оскільки це єдина в країні шкільна ліга сміху, тепер тут грають не лише сумські школярі, 

а й з інших міст України (у 2018 році це мм. Київ, Харків, Херсон). 

 

ДОСЯГНЕННЯ 

1) Головне досягнення року -  віце-чемпіонство команди «Гостиница 72» у 

телевізійній «Лізі сміху». 

 

2) Крім того, вважаємо досягненням безпрецедентний випадок – потрапляння двох 

команд одного університету («Ніколь Кідман» та «Гостиница 72») у телевізійний 

сезон «Ліги сміху» за результатами відбору на міжнародному фестивалі. 

  

Загалом, всеукраїнський телевізійний рівень: 

Всього участі – 15 

Призер/Прохід далі (що вважаємо успішною участю) -  12 (80% від усієї кількості 

участі). 

В тому числі - перемоги (максимум від тренерів) – 7 (46% від усієї кількості участі) 
 

Загалом, всеукраїнський не-телевізійний рівень: 

Всього участі – 14 

Призер/Прохід далі (що вважаємо успішною участю) -  12 (86% від усієї кількості 

участі). 

В тому числі - перемоги (максимум від тренерів) – 2 (14% від усієї кількості участі) 

 

3) У 2018 році Сумський державний університет було озвучено в рамках програми «Ліга 

сміху» на телеканалі «1+1» 15 разів (у 2017 році – 6 разів, +150%). 

Для порівняння:  30 сек. рекламного часу у прайм-тайм коштує на каналі 170 200 

грн.00 коп. Тобто СумДУ прозвучав на 2 553 000 грн. 

4) Крім того, відео виступів команд (разом із словами про СумДУ) публікуються на     

Youtube-каналі «Ліги сміху». Виступи «Ніколь Кідман» у 2018 році сумарно набрали  

7 045 535 переглядів, виступи «Гостиница 72» – 3 700 610 переглядів. Загалом переглядів 

10 746 145 переглядів (у 2017 році – 5 465 763, +96%). 
5) Проведення «Шкільної ліги сміху» залучило до участі школярів з мм. Суми, Київ, 

Харків, Херсон, Скадовськ, Тростянець, Кролевець.  

За 2018 рік актову залу СумДУ відвідали 2400 школярів (Для порівняння – у 2017 році 

2000600 на кожній грі), онлайн-трансляції 4 ігор подивилось сумарно 2 145 глядачів, відео 

ігор на youtube-каналі набрали 5938 переглядів. 

Матеріали про Шкільну лігу сміху публікувались на офіційному сайті Ліги сміху. 

Сумська ліга закріпила за собою звання першої та єдиної шкільної ліги сміху (за словами 

В.Зеленського). І лише після закінчення сезону Сумської ліги, у кінці 2018 року, розпочне 

роботу друга в країні шкільна ліга сміху у м.Одеса (консультування одеситів з приводу її 

організації проводила А. Павленко). 

6) На сайті «0542.ua» з 2018 року є постійно діюча рубрика «Ліга сміху», де 

публікуються анонси та результати ігор команд СумДУ у «Лізі сміху» та ігор «Шкільної ліги 

сміху» у Сумах. 

7) Сюжети стосовно діяльності Студії КВН СумДУ знімались регіональним 

телебаченням: «UA:Sumy» (про фестиваль і напівфінал Шкільної ліги сміху), СТС (про віце-

чемпіонство команди «Гостиница 72»). 

8) Школярі-учасники Шкільної ліги сміху тричі були гостями програми «На часі. 

Ранок» на «UA: Sumy». 
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9) «Шкільна ліга сміху» та заняття «Школи сміху», як і університет в цілому, 

продовжують цікавити школярів, все більша кількість глядачів шкільного віку відвідують 

заходи в СумДУ (в  тому числі, студентські – «Золотий інтеграл», «Сумка»). Можна 

стверджувати, що створено постійно діючий канал передачі інформації про ігри КВН, у 

соцмережевих групах студентських заходів процент школярів 30 %. 

 

ОСВІТНІ ЗАХОДИ 

 

1) На базі СумДУ продовжує функціонувати навчальний проект «Школа сміху» – 

щотижневі заняття фахівців Студії КВН з учнями ЗОШ та гімназій м.Суми, навчання 

написанню жартів, постановці виступів, імпровізації.  

У першому півріччі функціонувало 2 групи (Глущенко І., Павленко Д.).  

Після їх випуску, восени 2018 року набрано нову групу школярів (Ловчев Д., 

Павленко А.) 

Заняття проходять у Г200 кожного тижня у вівторок та четвер. 

2) З листопада 2018 року набрано групу студентів-перошкурсників для навчання 

написанню гумору. Заняття один раз на тиждень, ведуть групу Кудімов С. Та 

Павленко Д. 24 листопада було проведено семінар для студентів за участю 

представників команд «Ніколь Кідман» та «Гостиница 72». 

 

3) Протягом року співробітники студії реагували на запрошення з районів для 

проведення семінарів та тренінгів для школярів. Фахівці їздили до Тростянця (7 

лютого), Кролевця (28 березня), Охтирки (9 жовтня). 

 

4) Протягом року в організації «Шкільної ліги сміху» були задіяні студенти 

спеціальності факультету ІФСК «Менеджмент соціокультурної діяльності». Таким 

чином, Ліга стала майданчиком для практики по спеціальності. 

 

Порівняно з 2017-м роком: 
 

-  збільшилась кількість команд СумДУ у телевізійній «Лізі сміху» 

У 2017 році університет представляла у Лізі команда «Ніколь Кідман», а у 2018 році – 

«Ніколь Кідман» і «Гостиница 72». 

Одразу 2 команди одного закладу освіти у телесезоні – це беспрецедентний випадок 

для «Ліги сміху». 

 

-  підвищився рівень успішності команд у «Лізі сміху» 

У 2017 році із досягнень університет мав перемогу у Зимовому кубку «Ліги сміху» 

«Ніколь Кідман», у 2018 році – віце-чемпіонство команди «Гостиница 72». 

 

-  зросла кількість ефірів команд СумДУ у «Лізі сміху» 

У 2017 році мали 7 ефірів. 

У 2018 році – 10 ефірів, але Сумський державний університет було озвучено на «1+1» 

СумДУ 15 разів, оскільки 5 ігор обидві команди грали в одному ефірі. 

 

-  підвищився рівень проведення шкільних заходів у СумДУ, перша в Україні 

«Шкільна ліга сміху» започаткована саме у нас, зважаючи на кількість команд університету 

у телевізійному сезоні «Ліги сміху» та спираючись на наш 12-річний досвід проведення 

гумористичних змагань серед шкільних команд.  

 

 

 


