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1.Загальні положення.
2014 рік в силу обставин, що склалися в державі, був досить складним, не все
заплановане вдалося реалізувати, але позитивна динаміка розвитку збереглася. Можемо
пишатися своїм внеском у рейтинг університету в QS WUR 2014-2015 у категорії «соціальна
спрямованість», де заклад отримав п’ять зірок. У наданих показниках відображалася
соціально-спрямована діяльність служб, робота КМЦ, студентського самоврядування та інш.
До здобутків можемо віднести участь у Всеукраїнському конкурсі відео - та фоторобіт в
рамках Міжнародної молодіжної кампанії «Голос молоді». Відеоролик в номінаціях
«Волонтерство» та «Культура» з висвітленням проблем, що, на думку волонтерів та студ.
самоврядування, турбують молодь став кращим і був включений у фільм «Голос молоді
України», який стане основою розробки діяльності та стратегії Фонду народонаселення
ООН.
Упродовж минулого року вдосконалювалися традиційні заходи, впроваджувалися нові,
розширився спектр діяльності підпорядкованих служб, але залишилася й низка питань, які
вимагають детального вивчення та опрацювання.
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи позанавчальної роботи, вдалося
вирішити ряд важливих завдань, які ставились керівництвом університету перед
підпорядкованими структурами. Діяльність проректора з НПР та організації позанавчальної
діяльності та підпорядкованих йому структурних підрозділів спрямовувалась на виконання
робочого плану основних завдань, що реалізуються вперше; належну організацію
позанавчальної, соціальної роботи на факультетах та інститутах; стимулювання роботи
органів студентського самоврядування; покращення соціально-побутових умов проживання
в гуртожитках, поліпшення обслуговування в КГХ та інш. Робота проводилась з
використанням органічного поєднання комплексних методів з індивідуальним підходом до
студентів.
Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету, так і зовнішніми
засобами масової інформації. Всього маємо публікацій у зовнішніх ЗМІ – 123, у т.ч. на
сайті МОН, Міноборони, та репортаж на каналі СТБ.
Даний звіт грунтується 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.
Деякі кадрові питання залишилися невирішеними. Вакантними є посади директора
студмістечка, фахівця КМЦ (сценарна група), звукорежисера.
У кадровому складі відділу по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках та у
відділі соціальної роботи відбулися зміни.
3. Соціальна робота
3.1.Виховна робота у гуртожитках.
Розроблено та затверджено Положення про студмістечко СумДУ до складу якого 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 – 20 місць, будівельний коледж
– 15 місць), та також 60 місць у готелі «Хімік».
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Вже у травні 2014 р був сформований та затверджений Рейтинг на поселення студентів у
гуртожитках. Ознайомитися з ним на сайтах факультетів та на дошках оголошень в
гуртожитках мали можливість усі бажаючі.
Згідно з рішенням комісії по поселенню з 25.08.14 р. по 29.08.14 р співробітниками
відділу спільно зі студрадою студмістечка було проведено щорічне поселення студентів.
Загалом поселено 2748 чоловік, із них 43 чол. вільних слухачів, 767 чол. іноземних
студентів, 74 чол. – аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів.
На початку вересня були сформовані списки поселених та оформлені накази на
проживання у гуртожитках. Систематично проводиться моніторинг щодо наявності вільних
місць.
У цьому році всі бажаючі першокурсники забезпечені місцями у гуртожитках, а також
ті, хто пройшов за рейтингом. Позабазові структурні підрозділи стовідсотково забезпечені
місцями у гуртожитках.
2013 рік
2014 рік
кількість студентів:
кількість студентів:
Гурт №1,2,3,4,5 (укр. конт.)
1317
1455
гурт. № 3,4,5 (іноз.)
856
767
готель «Хімік» іноз.
31
26
СКТ
90
87
СПЛСП
СПХТЛ
Машинобудівний Коледж
Будівельний коледж
Медичний коледж
Всього студентів:

Всього:

78
27
187
2586
Інтерни,
аспір.ординатори- 67
2653

96
25
195
6
17
2674
Інтерни,
аспір.ординатори- 74
2748

У результаті підписання додаткової угоди, для студентів університету було
надано додатково 5 кімнат адміністрацією будівельного коледжу (15 місць) та 5 кімнат
медичним коледжем (20 місць), таким чином загальна кількість кімнат збільшилась
на 10 ( 35 місць).
З метою впорядкування використання житлової площі в гуртожитках № 1,4,5 проводилась
певна організаційна та юридична робота:
 у гуртожитку №1 були звільнені 2 кімнати;
 звільнені 2 квартири у гурт. №4;
 прийняті рішення судів і знаходяться у виконавчому провадженні справи по
виселенню сторонніх осіб та інше.
Протягом року відділом спільно з заступниками деканів по роботі в гуртожитках,
представниками студрад гуртожитків, адміністраторами, студентським профкомом
проводилися традиційні заходи : поселення та організаційні збори для студентів 1-го курсу
українського та іноземного контингентів. У період літніх канікул здійснювався моніторинг
щодо проживаючих студентів, готувалися відповідні накази, оформлювалася необхідна
документація, видавалися перепустки, формувалась електронна база студентів, готувалася
документація для поселення на наступний навчальний рік.
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Протягом навчального року особливу увагу було приділено студентам пільгових
категорій (сиротам 45 чол.), а саме: надавалася допомога в адаптації до проживання в
колективі, контроль за умовами проживання, поведінки студентів під час спілкування та
інше (збори, тренінги, консультації психологів).
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 спільного користування.
Восени була встановлена нова система протипожежної безпеки у гурт. №3, всі
мешканці попереджені про її наявність та про відповідальність за нанесення збитків
майну гуртожитку.
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»; 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 інш.
Були проведені традиційні турніри з шахів, шашок та інтелектуальна гра
«Що?Де?Коли?», цьогорічна особливість якої полягає у тому, що співробітники університету
виступали не тільки у ролі організаторів, але й у ролі гравців.
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 (14). Розглянуто близько
17 скарг, в результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 5
студентами (з них 3 іноземних). При поселенні
іноземних студентів неодмінно
враховувались расові, релігійні та інші аспекти.
Відділ контролював надходження коштів за проживання в гуртожитках. На сьогодні
оплата за проживання у гуртожитках СумДУ для студентів українського контингенту
становить 270,00 грн за місяць. Для студентів іноземного контингенту на початку
навчального року ціна складала - 273,00 грн, а після перерахунку, у листопаді 2014 року, за
ініціативи відділу, плату будо підвищено і зараз вона становить – 292 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.
Протягом 2014 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було
проведено 38 культурно-масових та спортивних заходів.
До здобутків у 2014 році можна віднести збільшення надходжень на субрахунок
студмістечка понад 53 тис грн.
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Проводиться робота по енергоефективності в гуртожитках, а саме створено
групу у соціальних мережах «СумДУ - бережи Energy», вивчали досвід у сфері
енергозбереження в студмістечках Харківського національного медичного університету
та презентували свою програму на базі цього університету та в Сумському медичному
коледжі.
Спільно зі студрадою студмістечка розроблені критерії конкурсу на кращий
гуртожиток студмістечка по результатам енергозбереження «Збережи енергію – збережи
Україну» (лютий 2015 року).
Спільно з відповідними службами університету було організовано роботу по
встановленню камер спостереження на перших поверхах гуртожитків №1, 2, 3, та на
входах у гурт. №1,2,3,4,5.
Резонанс отримала зустріч ректора зі студентами, де були обговорені соціальнопобутові проблеми гуртожитків.
Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського
самоврядування гуртожитків, було введено графік зустрічей (два рази на місяць по
четвергам).
Було розроблено проект бази даних студентів іноземного контингенту, де міститься
особова інформація про кожного студента. Доступ до бази мають співробітники відділу по
роботі зі студентською молоддю у гуртожитках, що опікуються саме іноземними
студентами.
Один раз на місяць, а за необхідності – частіше, проводились збори країн, під час
яких роз'яснювались особливості перебування в Україні іноземних громадян. На зустрічі
були запрошені представники УДМС України в Сумській області, відділу реєстрації ДМО
університету, заступник ДМО з адміністративних питань, дільничний міліціонер,
представники національних общин.
Протягом листопада-грудня студенти іноземного контингенту збирали теплі речі
та гроші на медикаменти для учасників АТО, які були передані волонтерам
(інформація була висвітлена на Сумському обласному телебаченні, СТБ, сайті
Міністерства оборони України, 1-му національному каналі та різних інформаційних
сайтах міста).
Також однією з нових форм роботи відділу є захід «Світова кухня», який має на
меті інтеграцію української культури серед студентів іноземного контингенту.
Варто зазначити, що було внесено зміни до «Положення про рейтинг на поселення до
студентських гуртожитків СумДУ»: розроблено спільну форму назви рейтингу на щорічне
поселення для усіх факультетів, а також додана примітка, у якій вказано, що участь у
благоустрої гуртожитку та відповідно кількість балів не може бути замінена нічим.
До здобутків можемо віднести започатковані елементи профорієнтаційної роботи, а
саме: студентам-активістам, які роз’їжджалися на канікули по домівках, було надано
роздатковий матеріал для розповсюдження у школах, які вони закінчили.
Шляхи поліпшення діяльності відділу:
 оновити нормативну базу, яка регламентує
діяльність гуртожитків
студмістечка;
 для контролю поселення іноземних студентів розробити «Рейтинг для
поселення студентів іноземного контингенту»;
 доопрацювати відповідні положення та провести конкурси «Краща секція» та
«Кращий гуртожиток»;
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постійно вдосконалювати форми та методи роботи зі студентами у
гуртожитках;
роботу по енергозбереженню в гуртожитках студмістечка ввести в систему.

3.2. Господарська робота в гуртожитках.
За звітний період, незважаючи на складну ситуацію з проплатами, було проведено певний
обсяг робіт з підготовки гуртожитків до навчального року. Силами АГЧ були капітально
відремонтовані 3 секції гуртожитку №2 (900, 810, 150), відремонтовано 28 кімнат, замінені
двері, покладено новий лінолеум, поштукатурені та пофарбовані стіни кімнат та коридорів.
У гуртожитках №2,3 на підвіконнях замість старого пластику покладений кахель; частково
замінені каналізаційні труби (розгалуження) по секціям гурт.№4,5; полагоджено цоколь
гуртожитків №2,3, встановлена потужна вентиляція та протипожежна сигналізація у
гурт. №3.
Крім служб АГЧ, проводилися ремонти силами будівельних загонів студентів. Разом із
співробітниками ними були зроблені косметичні ремонти в усіх гуртожитках, а саме:
пофарбовані маршеві сходи, підлога коридорів, вікна, двері, радіатори опалення, цоколь
будівель, решітки на балконах. У гуртожитках № 3,5 зроблено підпорки під умивальники.
Силами студентів та працівників гуртожитків були пофарбовані фундамент гуртожитків
№4,5, зроблено відмостки в гуртожитку №4.
Бригада малярів, закріплена за гуртожитками, у складі 4 осіб в літній період зробила
значний обсяг роботи. Це поточні ремонти: фарбування стін, біління стелі, штукатурні
роботи, а також їхніми силами були відремонтовані коридори 9 секцій і 14 кімнат.
Продовжувалась робота по впорядкуванню території гуртожитків. Згідно з
розробленим планом ландшафтного дизайну на території студмістечка були розбиті алеї з
квітів, прикрашені декоративною крихою, нові квітники та декоративні мульчовані клумби,
біля гуртожитку №2 зроблена бутова кладка, облаштовано місце для куріння.
Проведена доукомплектація твердого та м’якого інвентарю: меблі у відремонтовані
кімнати гурт.№1, а саме шафи, ліжка, тумбочки; змішувачі, конфорки до електроплит.
Закуплені сучасні двоярусні дерев’яні ліжка – 85 шт., ортопедичні матраци – 190 шт. На
даний момент гурт. №3 повністю укомплектований сучасними дерев’яними ліжками
та, за бажанням студентів, – ортопедичними матрацами. Ведеться аналогічна робота у
гуртожитку №2.
Власними силами відремонтовані газонокосилки, закуплені дриль, електрорубанок,
змішувачі, кран-букси, балконні ручки, балконні пластикові двері, фарба, вуличні вазони і
квіти. За минулий рік було відшкодовано вартість зіпсованого студентами майна на суму
близько 12 000 грн.
Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів:
- заміна вікон та балконних блоків (гурт.№1,2,3,4,5, кімнати, коридори);
- проведення робіт по теплоізоляції стін гурт. №2,3;
- заміна вентиляційної системи у душових гурт.№2,4,5;
- реконструкція системи опалення , зокрема першочергова заміна батарей
(гурт.№1,2,3,4,5);
- капітальний ремонт 10 секцій у гуртожитках №2,3,4,5;
- заміна стояків холодної і гарячої води у гурт. №4,5;
- завершення робіт по ландшафтному дизайну території гуртожитків;
- оновлення м’якого та твердого інвентарю (стільці, полиці, тумбочки, ліжка).
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3.3. Діяльність відділу соціальної роботи.
Соціальна робота у звітному році велась у декількох напрямках, а саме: групова та
індивідуальна робота з пільговими категоріями студентів, стипендіальне забезпечення,
волонтерська робота, діяльність студентської соціальної служби, формування здорового
способу життя у студентському середовищі та трудове виховання.
За 2014 рік відділом було проведено 83 заходи ( у 2013 – 89). Зменшення їх кількості
відбулося за рахунок скорочення навчального часу в осінньому семестрі 2014-2015
навчального року. Найяскравіші соціально-значимі заходи висвітлювалися на сайті
університету, сайтах Сумських ЗМІ, газетах «Резонанс», «Панорама».
Відділом будо розроблено «Положення про призначення і виплату іменних
стипендій Сумського державного університету», яке затвердженого Вченою радою у
квітні. Ведеться робота над створенням сайту соціальної роботи, підготовлені відповідні
матеріали, опрацьовані технічні завдання, вся інформація надана відповідальним особам.
Стабільно працює стипендіальна комісія. 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 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.
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 з інших ВНЗ, є питання від студентів із Західної України.
Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентів. Так протягом
навчального року було проведено 16 (2014 - 12) лекцій для академічних груп з цієї
тематики, які прослухало більше 300 чоловік
Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід студентів
пільгових категорій. На жаль, цей контингент студентів постійно збільшується, а саме: 97ч.
– сиріт (2014 -82), 137 інваліди (2014 - 123ч. ), 3 чорнобильців, 23 ч. тих, що мають
дітей, 6 малозабезпечених. Також на обліку стоять 13 студентів з багатодітних родин та 5
студентів з шахтарських родин, 84 напівсиріт. Варта уваги діюча в університеті система
роботи по адаптації студентів-сиріт. 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. Спільно здійснюється контроль за відвідуванням занять та проведенням вільного
часу студентами-сиротами.
Проводяться заходи по залученню цієї категорії до
позанавчальної діяльності університету, і в цьому питанні спостерігаємо позитивну
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динаміку. Так у 2014 році відсоток сиріт, залучених до гурткової роботи, діяльності органів
студ. самоврядування та участі у спортивних секціях виріс до 57%.
Університет у 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.
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.
Цього року витрати на студентів-сиріт збільшилися.
За рік було витрачено всього:
1 477 320 грн. (2013 - 1 304 047 грн.)
У т. ч.:
Харчування 1 166 353 грн.
(2013 - 1 020 646 грн.)
Навчальна література –
177 390 грн.
(2013 - 155 490 грн.)
Матеріальної допомоги випускникам - 108 644грн.
(2013 - 90 103 грн.)
Витрати на сиріт
1 304 047

1 477 320

2013р.

2014р.

За поточний рік студенти та аспіранти університету отримали мат. допомоги та
заохочення на суму –
1 108 373 грн. (2013 - 1 271 214 грн.)
ІЗ них:
- матеріального заохочення на суму –
806 679 грн. (2013 - 940 378 грн.)
- матеріальної допомоги на загальну суму 301 694 грн. (2013 -330 836 грн.)
з них :
на оздоровлення студентів пільгових категорій – 163 500 грн. (2013 - 47 500грн.)
в позабазових структурах (ШІ та КІ) –

130 049 грн. (2013 - 175 601 грн.)

ВСЬОГО по університету:
1 238 422 грн. (2013-1 446 815 грн.)
У порівнянні з минулим роком, ми бачимо невелике зменшення цих витрат.
Наглядно це демонструє наведена нижче діаграма.
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1 446 815
1 238 422

2013
2014
Не втрачають своїх позицій і волонтери. У деяких показниках навіть збільшують.
Лише цього року до волонтерського загону СумДУ прийшло понад 50 учасників, серед яких
не тільки першокурсники, а й студенти старших курсів та семеро іноземців. Загальна
кількість волонтерів становить понад 130 осіб. Протягом року було проведено більше 30
заходів, серед яких різноманітні акції, толоки, поїздки в інтернатні заклади,
профорієнтаційна робота. Окрім вже традиційних акцій були проведені нові – в першу
чергу це презентація волонтерського руху під час проведення ярмарку інтересів 1
вересня, акція до Всесвітнього дня миру, «Коридор привітань» (до річниці
університету), проведення 2 фотовиставок «Свобода без гриму» та «Волонтерський
фотозвіт», участь у роботі круглого столу «Право на захист власного здоров’я - як одне
з найважливіших прав людини!», співпраця з Сумським центром Європейських
ініціатив (спільна робота наших волонтерів і волонтерів з Польщі та Німеччини у лютому
2014р.), розповсюдження інформаційних листівок до Всесвітнього дня миття рук, акція
«Здійснюємо студентські мрії» (до Міжнародного дня студентів) та інш.
Уперше був започаткований і реалізований волонтерський соціальний проект
«Фінансова грамотність – інвестиції в майбутнє України». Слухачами циклу тренінгів
стали понад 150 старшокласників трьох Сумських шкіл (№11,17,21), декілька груп
студентів Машинобудівного коледжу, Медичного коледжу та опосередковано їх друзі та
батьки. Інформацію про цей проект поширили і зовнішні засоби масової інформації.
У цьому році ми ще плідніше почали працювати з нашими партнерами, зокрема,
«Клінікою, дружньою до молоді» та СОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Ще одним
своїм здобутком вважаємо запрошення Центром Європейських ініціатив голови
волонтерського загону Микитенко Анни прийняти участь у Міжнародній тренінговій
програмі «Cross the Bokder II» «Конфлікти і Стереотипи» яка проходила з 21 по
30.11.2014р.у м. Бувант, Франція.
В цьому році значно розширився інформаційний простір висвітлення діяльності
волонтерів СумДУ. Окрім університетських ЗМІ, про волонтерів писали на міських сайтах.
Подавалася інформація про кращих волонтерів і в районні газетах тих міст, де вони
проживають. («Життя Лебединщини», Липоводолинська газета «Наш край», Охтирський
міський портал, «Новий погляд Роменщини»)
Продовжує плідно працювати і Студентська соціальна служба, яка складається
переважно зі студентів-медиків. Цього року змінився склад служби, оскільки більшість з
них закінчила навчальний заклад. За звітний період, окрім вже знайомих акцій,
службою були проведені і нові заходи серед яких: «Донорство – міфи і реальність»,
«Круглий стіл за участю професора Дужого І.Д. « Проблема туберкульозу в Україні» ,
тренінги у гуртожитках з питань надання першої долікарської допомоги та інш.
10

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. Цікавим нововведенням стало проведення циклу зустрічей з
питань донорства крові зі студентами ВНЗ міста (Банківська академія, Медколедж,
Машколедж). Не забуває СтСС і про проведення традиційних акцій, таких як: «Виміряй свій
тиск – попередь хворобу!», «Мамо, не кури!» (звернення до курящих матерів), до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та інш.
Співробітниками відділу спільно зі студентською соціальною службою
підготовлений та наданий проект по здоровому способу життя «Проти туберкульозу зі
знаннями!», який був запропонований до плану реалізації стратегії розвитку Сумської
області на період 2015-2017 років.
Відділом спільно з волонтерами та СтСС проводиться робота по утвердженню здорового
способу життя. Організовано та проведено 3 лекції з питань запобігання вживанню
алкоголю, наркотичних речовин, 2 тренінги, проведено 6 акцій по боротьбі з
тютюнопалінням, 2 спільно зі школярами ЗОШ №11 та №21.
Проведена робота по залученню студентів до участі в прибиранні прилеглої до
університету території та прибиранні скверу біля зупинки «вул. Паризьської комуни».
За звітний період відбулося 2 загальноуніверситетські толоки по прибиранню території
університету та 2 спільно з ВКП «Зеленбуд» по прибиранню території міста.
За результатами роботи найбільш активних учасників волонтерського руху,
студентської соціальної служби навесні 2014р. було направлено понад 50 подяк у школи
і коледжі, де навчалися ці студенти.
Розпочато проектну діяльність, протягом року підготовлено 4 проекти («Фінансова
грамотність-інвестиції у майбутнє України!», «Проти туберкульозу зі знаннями!», «Рівні
права-рівні можливості!», Студ. соціальна служба - «Під прицілом небезпеки»).
Роботу відділу було висвітлено у зовнішніх ЗМІ 28 разів.
Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2014 році:
- спільна проектна діяльність студентів-волонтерів з фахівцями ВСР;
- профорієнтаційна робота зі школярами та студентами коледжів проводиться в рамках
реалізації соціальних проектів;
- розсилаються листи-подяки директорам шкіл та коледжів, в яких навчалися
активісти;
- студенти – волонтери беруть участь у Міжнародних тренінгових програмах;
- іноземні студенти залучаються до роботи волонтерів через інтернаціональний клуб
СумДУ;
3.4. Комплекс громадського харчування
Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників
університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності. На сьогоднішній
день структурний склад комплексу громадського харчування СумДУ не змінився.
Потрібно також відмітити, що при загальному зростанні цін на продукти харчування
та складні економічні обставин в Україні, в 2014 році вартість страв та продукції КГХ зросла
не суттєво. Відбулося це завдяки тому, що оплата комунальних платежів здійснювалась за
рахунок Університету та націнка збільшувалась не пропорційно росту цін.
Для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено низку організаційних
питань, а саме:
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проведений комплекс заходів з організації триразового харчування в
їдальні медичного інституту для відвідувачів санаторію-профілакторію;
 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування дітей
у літній період в СОЗ «Універ»;
 протягом усього року продовжувалася реалізація студентських
комплексних обідів, середня вартість яких складала 7,50 - 8,50 грн.
Покращився технічний стан комплексу. Силами АГЧ були проведені косметичні
ремонти.
Товарообіг КГХ у 2014 році складав майже 4 млн грн.
Необхідно зауважити, що у 2014 році збільшилися надходження за рахунок власної
продукції КГХ. Приріст склав 12%.
Змін на краще у минулому 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 всі бажаючі. На засіданнях
Ради розглядалися питання якості послуг, що надаються КГХ , цінової політики в буфетах,
узагальнення позитивного досвіду. Активну участь у засіданнях Ради приймали
представники профкомів, надаючи на аналіз дані опитувань студентів, викладачів,
співробітників, які працюють в СумДУ. Працівники КГХ проводять моніторинг цін в інших
закладах громадського харчування, насамперед, розташованих поблизу університету.
Підвищенню якості обслуговувань сприяло встановлення додаткової каси в головній
їдальні, звідси зменшення часу на перебування в чергах. На 90 % вирішило проблему
перебування у верхньому одязі в залах КГХ придбання 14 вішалок.
За звітний період було проведено 399 (у 2013р. – 359) 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 17 дискотек та 38 обслуговувань кави - брейк. У цьому році, сторонніх заходів
проведено 61 ( 2013р. – 58). За їх організацію на субрахунок КГХ було перераховано
додаткового доходу на суму 17 471 грн. Динаміка по цим позиціям відображена у
наведеній таблиці.

Всього
проведено
обслуговувань
Із них:
Сторонніх заходів
Дискотек
квартирників
Кави - брейк
Заг. університетських
обслуговувань

2013р.

2014 р.

359

399

58
15

61
17

30
256

38
283

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.
Необхідне обладнання та меблі. Залишається актуальним питання оновлення
матеріальної бази КГХ, але цього року через певні проблеми не було можливості вирішити
всі питання в повному обсязі. Для забезпечення ефективної роботи комплексу та покращення
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умов праці співробітників у 2014р. з субрахунку КГХ та загальноуніверситетського рахунку
було витрачено понад 400 000 грн.
Для покращення обслуговування в КГХ необхідне придбання нового обладнання,
меблів та іншого для Н - корпусу та для буфету на новій кафедрі медичного інституту.
Підготовлені всі відповідні документи, але у зв’язку з непроплатами через казначейство,
виникла затримка щодо їх відвантаження.
Також необхідно докупити шафи холодильні, конвекторні пічі, марміти для других страв
та ін.
В планах на майбутнє облаштувати їдальню в СОЗ «Універ» згідно вимог СЕС.
Шляхи покращення господарської діяльності КГХ:
1. зменшення витрат за рахунок модернізації й оновлення зношеного обладнання
шляхом придбання сучасного й енергозберігаючого, збільшення кількості
сторонніх заходів;
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;
5. покращення естетичного вигляду торгівельних залів і більш комфортних умов
роботи за рахунок придбаних елементів декору;
6. для зменшення черг в обідню перерву облаштування виробництва в кафетерії
ННК.
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 у 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 університеті.
За звітний період співробітниками ВПР було проведено 113 заходів (порівняно з
2013 роком 102): з них 66 пізнавально–виховних та 47 лекцій для студентів 1 курсу.
В напрямку національного виховання було проведено 34 заходи: літературно-музичні
вечори про творчість та життєвий шлях Т.Г. Шевченка; народознавчі свята-вечорниці
«Катерина – свято жіночої Долі», «Андрій - Калита», «Доти будуть козаки», культпоходи до
філармонії, до театру Щепкіна та інші. З нагоди 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка в
поточному році були проведені 22 заходи (сумісно з бібліотекою, факультетом ІФСК).
Проведені заходи транслювалися по обласному телебаченню та радіо. Колективне читання
поезій студентами СумДУ з різних країн (Україна, США, Португалія, Китай, Ірак,
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Палестина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан, Пакистан, Танзанія, Нігерія, Молдова)
два відеоролика до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. Це одна з нових форм
позанавчальної роботи.
13 заходів з естетичного виховання проводилися в різних формах: це зустрічі з
майстрами мистецтв, артистами обласної філармонії, організація екскурсій та інші.
З патріотичного напрямку проведено 14 заходів – зустріч з ветеранами Великої
Вітчизняної війни, привітання ветеранів по домівках, конкурс «Лицарі СумДУ», акція «Ніхто
не забутий» (упорядкування могил невідомих солдатів на Лучанському кладовищі).
Особливої уваги цьогоріч було приділено заходам, спрямованим на підтримку бійців
АТО. До них долучилися співробітники ВПР, ВСР, студентське самоврядування та
волонтери університету. Найбільш вагомими були наступні заходи:
1. проведено цикл лекцій на тему «Донорство крові в Україні. Поширення
донорства серед молоді» для студентів, у тому числі у гуртожитках;
2. силами студентів-волонтерів та викладачів збиралися кошти на підтримку
батька другокурсниці медичного інституту СумДУ Олени Дяченко, який був
поранений у зоні АТО;
3. участь у благодійних акціях «Я допомагаю army of Ukraine», "СумДУ за мир!"
по збору коштів на АТО для сумських військових – жовтень-грудень 2014 р.,
медичний інститут;
4. проведена благодійна акція зі збору коштів для учасників АТО – жовтень 2014
р., профспілкова організація співробітників СумДУ;
5. участь в акції «Не будь байдужим! Твоя кров може врятувати!» для
військовослужбовців – жовтень 2014 р., медичний інститут;
6. проводилася благодійна акція «Збір коштів для АТО». Усі кошти, зібрані під
час відзначення Дня студента, були спрямовані на придбання теплих речей для
Сумського артилерійського полку - 17.11.2014 р., студентське самоврядування,
профспілковий комітет студентів, відділ позанавчальної роботи;
7. запалення свічок у вигляді карти України на центральній площі СумДУ, захід,
присвячений героям Майдану – 17.11.2014 р., студентське самоврядування;
8. заняття з тактичної медицини для 300 військовослужбовців і прикордонників листопад 2014 р., кафедра соціальної медицини та економіки охорони здоров’я
(асистент Євгеній Сміянов та п’ять інструкторів);
9. організована благодійна акція «Збір теплих речей для військових Сумського
артилерійського полку». Інформацію щодо акції поширювали голови земляцтв
іноземних студентів. Теплі речі (переважно, светри та куртки) збирали
протягом тижня. Відгукнулися близько 100 осіб – студенти з Іраку, Нігерії,
Палестини, Туркменістану, Узбекистану, Судану тощо. Листопад, відділ по
роботі зі студентською молоддю в гуртожитках;
10. проведена благодійна акція зі збору коштів для Сумського реактивного
артилерійського полку. Силами студентів зібрано понад 4500 гривень. На
кошти, передані до громадського фонду «Суми», волонтери придбали
портативний зварювальний апарат для роботи в польових умовах. - 03.12.2014
р, збір матеріальної допомоги координувала студентська рада студмістечка
СумДУ;
11. участь у благодійній акції на підтримку військовослужбовців, 28 студентівмедиків здали кров для поранених воїнів із зони АТО – 09.12.2014 року в
Сумському обласному центрі служби крові, студрада студмістечка,
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студентський деканат Медичного інституту СумДУ та благодійний фонд
«Сагасітас-Україна»;
12. організовано акцію «Благодійна скринька» - збір коштів для придбання
медикаментів (знеболюючі, жарознижуючі, протизапальні препарати).
Медикаменти були передані волонтерам, які доправлять їх за місцем
призначення – 15.12.2014 року, відділ по роботі зі студентською молоддю в
гуртожитках;
13. діє волонтерський рух «Палаюче серце», який реалізовує програми по допомозі
студентам, рідні яких служать у зоні АТО та дітям-інваділам – медичний
інститут;
14. у вересні проведено 2 благодійні дискотеки, зібрані кошти відправлені на
підтримку ЗСУ в зоні АТО (4 700 грн).
Співробітниками відділу для першокурсників було проведено 47 лекцій з різної
тематики. Спільно з КМЦ організовано проведення традиційного підсумкового конкурсу
«Кращий студент СумДУ 2014», присвяченого Міжнародному Дню студента, підготовлені
концертні номери до Дня Вчителя. Вперше було проведено он-лайн голосування на сайті
КМЦ «Кращий студент СумДУ 2014», «Міс СумДУ».
Учні та студенти, які протягом року брали участь у заходах, нагороджувались
грамотами, солодощами, подарунками, статуетками, пам’ятними подарунками, преміями.
Займається відділ і дозвіллям іноземних студентів. Силами фахівців ВПР було
підготовлено та проведено конкурс «Мистер иностранный студент СумГУ 2014» вперше використовувався медійний проект за участю іноземних студентів «Воины
Возрождения – Миссия выполнима». Приймали участь іноземні студенти в обласному
фестивалі національних культур «Барви рідного краю». Протягом року проводились виїзні
спортивні заходи за участю спортивного клубу: зимові змагання «Лижні старти»; «СумДУ
єднає друзів»; туристично-спортивний зліт «Спортивна орбіта». З метою залучення більшої
кількості іноземних студентів до постійної участі у позанавчальній діяльності, було
проведено цикл занять із залученням психологічної служби СумДУ:
- кураторські години для іноземців першокурсників;
- участь у роботі «Академії студентського лідера» із залученням іноземних студентів і
студентського самоврядування (15 чол.);
- у гуртожитку № 3 тренінги для іноземних студентів з психологом (40 чол.).
При ВПР був створений гурток «Інтернаціональний клуб», головною метою
діяльності якого стала організація презентацій тих країн світу, чиї представники
навчаються в університеті. Вже відбулися презентації Узбекистану, Азербайджану,
Туркменістану, Іраку, Гани, Танзанії. Міжнародні культурні центри, які мали бути створені
при Департаменті міжнародної освіти, знаходяться в стадії розробки, тому долучитися до
організації їх роботи заплановано на наступний рік.
Усі факультети брали участь у загальноуніверситетських заходах: «Посвята у
студенти», «Ярмарка ІНТЕРЕСІВ», «Золотий інтеграл», «Кращий студент-2014», «Містер
іноземний студент-2014», «Міс СумДУ-2014», Тиждень університету, культпоходи до
театрів та філармонії.
Щорічно на факультетах впроваджуються нові форми роботи, наприклад, у цьому
році:
На факультеті ІФСК :
- у рамках ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перекладацькі
інновації» працювала секція «Т.Г. Шевченко у перекладознавстві»;
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долучилися до діяльності офісу подорожей при Перекладацькому центрі, де отримали
інформацію про особливості виїзду та оформлення віз до Німеччини, США, Канади та
Польщі;
- за ініціативи ОСС факультету було проведено 2 творчих вечора «Общажник» із
залученням талановитих поетів та бардів.
На факультеті ТеСЕТ:
- впроваджено серію тренінгів для студентів з різної тематики;
- «Ярмарок від ТеСЕТ», де всі студенти СумДУ мали можливість безкоштовно
почастувати смачними українськими стравами;
- «Веселі старти з викладачами;
- розважальна рухлива гра «Шарікіада» за принципом гри «water ball»;
- організація поїздки у геріатричний пансіонат з нагоди Новорічних свят.
На ФЕМ:
- другокурсниками ФЕМ Денисюком Андрієм та Клименко Юлією було створено
новий танцювальний колектив СумДУ “Youth Dance”;
- в СумДУ силами студентів ФЕМ була організована сесія Європейського молодіжного
парламенту.
На ф-ті ЕЛІТ:
- ініціатива створення проекту - клуб спілкування та розвитку англійської мови “The 6
O'Clock Club” зі співпрацею з самоврядуванням ф-ту ІФСК;
- організація зустрічей «Відкрий світ для себе» із залученням студентів та викладачів,
які відповідно до грантових та інших програм відвідували ВНЗ Європейських країн;
- тренінги для студентських кураторів факультету ЕлІТ;
- кампанія «ЕлІТний одяг –для ЕлІТних студентів!» - можливість придбати студентами
футболки або толстовки з логотипом факультету.
На ЮФ:
- проведення виїзного квесту та тренінгу «Від абітурієнта до студента-юриста» для
першокурсників;
- участь студентів дебатного клубу юридичної клініки СумДУ в молодіжному проекті
"ДУМА" (Дебатний університет молодіжної активності), який проводиться на базі
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
- виставка «Техне» викладачів та студентів ЮФ.
МІ:
- семінар-тренінг по сімейному вихованню спільно з сімейним центром «I'm smaly»;
- проведення нових виставок патріотичного напрямку;
- розробили сайт на підтримку акції «Сильні духом».
На всіх факультетах були проведені збори для батьків студентів 1 курсу з обов’язковою
участю кураторів.
Проводиться робота з кураторами академічних груп. На сьогоднішній день на
факультетах, інституті та підготовчому відділенні працює 71 куратор. З ними проводяться
тренінги, семінари та ін.
Ряд заходів було проведено ВПР спільно зі студентським самоврядуванням: круглий
стіл в рамках конференції «Взаємовідносини націй», анкетування серед першокурсників,
головним питанням якого було «Що вплинуло на рішення вступити до СумДУ?».
Пріоритетною відповіддю більшості студентів, з 1154 чол. опитаних, став високий рейтинг
СумДУ серед інших ВНЗ України. Вперше в березні 2014 року відділом сумісно з
проблемною лабораторією ЦСГАРД проводилось соціологічне опитування студентів та
-
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співробітників з метою вивчення питань впровадження положень Кодексу
корпоративної культури (ККК). Наступним кроком стало проведення спільного зі
студсамоврядуванням конкурсу по ККК «Культура починається з мене» в категоріях:
відеоролик, фотореклама та аудиоролик.
Ознайомлення студентів та співробітників з Кодексом корпоративної культури
СумДУ відбувається систематично: щороку проводиться вступна (1 вересня) лекція для
студентів І курсу; протягом року - лекції з етикету. Затверджений Витяг з Кодексу
корпоративної культури СумДУ, який розміщений на всіх інформаційних стендах
навчальних корпусів та гуртожитків, а також на секціях всіх гуртожитків. Витяг з Кодексу
корпоративної культури СумДУ переведений російською, англійською, туркменською,
турецькою, французькою, китайською мовами, також він розміщений у кураторських
журналах, в яких студенти першокурсники розписуються, що ознайомлені з усіма
нормативними документами.
У цьому році згідно робочого плану був розроблений проект програмного
забезпечення для ведення обліку та підведення підсумків рейтингу активності студентів у
позанавчальній діяльності, який знаходиться в стадії технічної розробки на ЕлІТ факультеті.
У 2014 році разом зі студентським самоврядуванням, профспілковим комітетом,
заступниками деканів з виховної роботи, загоном «Спарта» систематично проводилося
чергування комісії, яка слідкувала за порядком в університеті.
З профорієнтаційної роботи було проведено 5 заходів («Любовь, она бывает разной»,
«Мистер иностранный студент 2014», «Шляхами козацької слави»), залучено 270 школярів
ЗОШ міста № 21, 26, 27, 6, 9, 19, 17, 23, Олександрівської гімназії, безпосередньо були
учасниками заходів.
Систематично готувалися листи-подяки на адресу дирекції шкіл з зазначенням успіхів
їх випускників, студентів: Україна – 23 , Туркменістан – 5, Узбекистан – 12, Росія – 3,
Танзанія – 4, Замбія – 2, Нігерія – 6, Ірак – 3, Азербайджан – 11. Всього: 69.
Шляхи покращення діяльності відділу:
 удосконалення форм та методів позанавчальної роботи зі студентською молоддю на
наступний 2014 рік (у т.ч. з іноземними студентами);
 проведення постійного моніторингу серед студентів щодо нових та цікавих форм
позанавчальної діяльності;
 вивчення позитивного досвіду вітчизняних та європейських ВНЗ щодо позанавчальної
діяльності;
 придбання комп’ютерної техніки, телевізора, музичного центру.
До участі у проведенні заходів ВПР протягом 2014 року було залучено 5 750 чоловік, з
них учнів ЗОШ міста - 270 чол. (№ 21, 26, 27, 6, 9, 18, 17, 23, Олександрівська гімназія) (2013р. - 240).
Віддлом за 2014 рік на субрахунок КМЦ та загальноуніверситетський рахунок
зароблено 6 725 грн.
Гурткова робота.
У відділі ВПР в 2014 р. працює 5 гуртків, в яких задіяні 153 чол. Із них 143 студенти
СумДУ та 10 школярів ЗОШ міста. На даний період працюють такі гуртки:
- «Краяни» (Лінькова Н.С.)
- «Інтернаціональний клуб» (Гордієнко Н.М.)
- Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.)
- «Школа лідерства і громадської активності» (Тисячник О.В.)
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- «Школа вихователів для спортивно-оздоровчих закладів» (Супрунова Н.А)
Інтелект клуб «Ерудит» має 4 перемоги у міських та обласних чемпіонатах.
Показники позанавчальної діяльність на факультетах.
Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової,
культурно-масової, громадської та спортивної роботи.
Факультет

Рівень активності
2013 рік

Рівень активності
2014 рік

ТеСЕТ

47 %

61 %

ЕлІТ

68 %

68 %

ФЕМ

65 %

67 %

ІФСК

59 %

58 %

ЮФ

71 %

69 %

Медичний інститут

34 %

37 %

ДМО( підгот. відділ.)

60%

-

Шосткінський інст..

88 %

86 %

Конотопський інст.

61 %

50 %

По СумДУ

57,7 %

60 %

Всього:

61,4 %

62 %

4.2. Культурно-мистецький центр.
У 2014 році за участю фахівців КМЦ було організовано та проведено 151 (2013 р. - 141)
культурно-масовий заходів, серед яких:
 46 традиційних планових заходів КМЦ;
 24 танцювально-розважальних програм, у тому числі квартирників;
 45 зовнішніх заходів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня ;
 42 заходи інших підрозділів СумДУ у актовій залі, на площі та у літературній вітальні;
 6 виїзних агітбригад по області з профорієнтацією;
 також фахівцями технічної служби було надано технічне забезпечення 13 спортивних
заходів спортивного клубу СумДУ у спортивних залах університету та на виїзних
зустрічах.
Серед заходів, які проходили в новому форматі, можна відмітити – «Ярмарку
інтересів», «Стендап-шоу», «Інтелект-шоу», виїзні концерти для дітей бійців АТО,
«Квартирники», що в цьому році користувалися особливою популярністю серед студентів.
Учасники творчих колективів КМЦ вже традиційно займаються підготовкою
Новорічної казки для дітей викладачів та співробітників, проводять ігрову програму біля
ялинки. Також силами творчих колективів КМЦ обслуговувались корпоративні вечори до
професійних свят кафедри військової підготовки, інших кафедр, підрозділів і служб СумДУ.
У Медичному інституті СумДУ протягом року було проведено 26 заходів.
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Співробітниками КМЦ ведеться робота з іноземними студентами, які беруть участь у
гуртках художньої самодіяльності (соло-вокалісти, студентський хор сучасної пісні,
танцювальні колективи, команди КВН), всього у гуртках задіяні 30 іноземних студентів
(2013 - 27), а також за їх участю проходять усі університетські заходи. Іноземні студенти
брали участь у конкурсі «Студентська весна», у міських концертах та заходах, обласному
фестивалі «Барви рідного краю», всеукраїнських турнірах КВН. Всього безпосередньо до
участі у заходах було задіяно 20 іноземних студентів (2013 – 15).
Дуже позитивний результат для університету отримуємо під час проведення заходів,
які організовуються зовнішніми компаніями, такими як, наприклад, Доктор Нонна,
управлінням освіти, Сумським обласним Центром позашкільної освіти і роботи з
талановитою молоддю, творчими колективами різних позанавчальних закладів. Окрім плати
за користування площами, яка зараховується на рахунок СумДУ( 2014 р. – 9500 грн.), ми
маємо можливість продемонструвати переваги СумДУ та прорекламувати свій навчальний
заклад. Через заходи, які проходять у актовій залі, за рік пройшло близько 30 тис. сумчан та
гостей міста, не зважаючи на те, що на початку року більшість заходів була відмінена, та в
порівнянні з 2013 р. кількість не зменшилась. І хоча у 2014 році припинила свою діяльність
Міжнародна ліга КВН «Фан-зона», ігри якої збирали велику кількість глядачів, все ж,
показник відвідування СумДУ на міському та всеукраїнському рівні не змінився за рахунок
інших організацій (на базі університету було проведено 2 фестивалі – регіональний та
всеукраїнський, які прийняли більше 3 тис. учасників і біля 1,5 тис. батьків; одна з
релігійних організацій міста проводила семінар, на якому були присутні близько 1,5 тис.
відвідувачів), а також, за рахунок тісної співпраці КМЦ з закладами позашкільної
освіти та управлінням культури м. Суми, збільшилась кількість звітних концертів,
фестивалів і конкурсів, які проводили творчі колективи міста.
Також у 2014 році на базі СумДУ керівником ансамблю бального танцю Гараніною
О.Я і учасниками колективу було проведено 2 конкурси бального танцю у приміщенні
спортивно-танцювальної зали Н-корпусу та 1 конкурс було проведено у приміщенні
Спортивного Манежу УАБС, у яких взяло участь більше 1 тисячі учасників з різних міст
України.
Гурткова робота: на базі КМЦ СумДУ працює 18 гуртків творчих колективів (у
тому числі 2 на базі медичного інституту), серед яких: 1 театральний гурток, 1 гурток
художнього читання, 1 інструментальний ансамбль, 1 гурток дизайну сценічного костюму, 6
танцювальних колективів (народний, бальний, початківці бальний, сучасний, естрадний,
театр танцю), 4 вокальні (вокальна студія, хор сучасної пісні, вокальна студія МІ, вокальний
ансамбль ТеСЕТ), студентський загін охорони правопорядку, Школа студія КВН, до якої
входять 3 збірні команди КВН та шкільні команди КВН.
У роботі творчих колективів задіяні близько 370 студентів та близько 100 школярів.
Але якщо рахувати всіх школярів, які займаються в колективах «Артес», «Омелія» та
танцювальній школі Гараніної, які проводять свої заняття на базі СумДу, то можна сказати,
що задіяно понад 250 школярів. До діяльності Школи-студії КВН залучено 15 шкільних
команд (170 школярів) та 38 студентів (2013 р. – 150 школярів та 35 студентів).
У звітному році в СумДУ було проведено прослуховування колективів КМЦ за
участю представників відділів культури, режисерів міських та обласних заходів і начальника
обласного управління культури, на якому здобутки наших виконавців були високо оцінені
відповідними фахівцями і було досягнуто домовленостей щодо участі колективів у міських
заходах. Не зважаючи на те, що у зв’язку з політичними подіями в Україні було скасовано
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велику кількість заходів, у 2014 році творчі колективи КМЦ брали участь у 4 міських і
обласних заходах.
Також планувалась участь студентів СумДУ в обласних заходах – Творчий звіт
Сумщини (театр ім. Щепкіна та київський палац «Україна»), заходи, присвячені святкуванню
8 березня (театр ім.Щепкіна), заходи до Дня міста (Театральна площа і сквер Шевченка).
Порівняно з 2013 р.(9 учасників, та 26 призових місць) у 2014 році збільшилась
кількість учасників і лауреатів Міських, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів і
творчих конкурсів (2014 р. 48 учасників та 34 призових місця).
Міських і обласних 2 фестивалі - взяло участь 162 студента. (2013 р. – 130
студента)
15.05.2014 Міський тур Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «Студентська весна». Взяло
участь 8 колективів художньої самодіяльності КМЦ, загалом 65 чол. Досягнення:
 І місце – Діа Шамран – інструментальна музика
 І місце – Вікторія Ковтун – народна пісня
 І місце – Михайло Губаніщев, Ізабель Чікоті – естрадний вокал (малі форми)
 І місце – театр танцю «Феєрія»
 І місце – ансамбль бального танцю «Силует»
 І місце Сергій Пономаренко – естрадний вокал
 І місце тріо «Зелені очі»
 ІІ місце Хор сучасної пісні
 ІІ місце – Шаповалов Сергій (художнє читання)
 ІІ місце – Анна Ковалевська – декоративно-ужиткове мистецтво
 ІІ місце – Любов Фещенко - декоративно-ужиткове мистецтво
19.11.2014 – участь у обласному фестивалі національних культур «Барви рідного краю».
Ізабель Чікотті (Замбія), вокальний дует у складі Джона Кусіги і Джастіна Луїса (Танзанія),
Діа Шамран (Ірак). Студентський хор СумДУ разом з Ізабель Чікотті та репером Віталієм
Педенком. Загалом 17 студентів.
21.11.2014 – Участь студентів СумДУ (80 осіб) у міському конкурсі «Студ Денс»,
присвяченому «Дню студента» - І місце.
Всеукраїнських 3 фестивалі – 26 учасників (солістів та колективів). Всі учасники
стали лауреатами, але деякі студенти були заявлені в різних номінаціях і у всіх фестивалях,
тому результатом є – 19 лауреатів всеукраїнських конкурсів: ( 2013 р. – 0 ).
31.05.2014 – Всеукраїнський фестиваль «Счастье рядом» м. Запоріжжя. 12 студентів:
Шаповалов Сергій – (ТеСЕТ) – художнє читання – І місце; Тріо «Зелені очі» (Микитенко А.,
Степаненко І., Синякова М.) – ІФСК – естрадний вокал (малі форми); Пономаренко Сергій
(ТеСЕТ) – естрадний вокал – І місце; Леонтенко Яна (ЮФ) – народна пісня – І місце.
Ансамбль «Силует» - бальний танок – І місце.
22.08.2014 - Всеукраїнський фестиваль «Боромля-2014» м. Тростянець. – 6 учасників Вокальний ансамбль «Імпровіз» - І місце.
09.10.2014 – Участь колективів КМЦ у Всеукраїнському благодійному студентському
вокально-хореографічному фестивалі «З Україною в серці» м. Чернігів – 8 учасників: дует
Ольга і Тарас Оприско номінація «естрадна пісня» - І місце; ансамбль бального танцю
«Силует» - номінація хореографія – І місце.
Міжнародні 3 фестивалі – 22 учасники (2013 р. – 21 учасники). Всі учасники стали
лауреатами, але деякі студенти були заявлені в різних номінаціях і у всіх фестивалях, тому
результатом є – 15 лауреатів міжнародних конкурсів. (2013 р. – 6 лауреатів)
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16.06 – 22.06 – Міжнародний фестиваль «Серебрянная волна» м. Бердянськ. 4 студенти:
Сергій Шаповалов – ТеСЕТ- художнє читання – ІІ місце; Яна Леонтенко – ЮФ –
естрадний вокал – ІІІ місце; Ірина Скляр – ФЕМ – естрадний вокал – ІІ місце; Вікторія
Ковтун – ІФСК – народний вокал – І місце.
23-25.10 – Участь колективів КМЦ у Міжнародному фестивалі фольклору та
інструментальної музики «Золота скарбничка» м. Запоріжжя. – 6 учасників. Вокальний
ансамбль «Імпровіз» - ІІ місце «народна пісня – ансамблі»; Вікторія Ковтун (ІФСК) – ІІ місце
«народна пісня - соло»;
Микитенко Анна (ІФСК) – І місце «народна пісня - соло».
13-15.11.2014 – Участь вокальної студії у Міжнародному фестивалі Перлини мистецтва»
м.Львів. 11 учасників. Вокальне тріо «Зелені очі» (ІФСК) – Маргарита Синякова, Ірина
Степаненко, Анна Микитенко – ІІІ місце «естрадний вокал – колективи»; Анна Романенко
(ІФСК) – ІІ місце «естрадний вокал – соло»; Сергій Пономаренко (ТеСЕТ) – І місце
«естрадний вокал – соло»; вокальний ансамбль «Імпровіз» - І місце «народна пісня –
ансамблі»; Вікторія Ковтун (ІФСК) – І місце «народна пісня - соло».
У 2014 році ансамбль танцю Шосткінського інституту «Світанок» став володарем Гран-прі
обласного фестивалю-конкурсу хореографії «Віночок дружби», прийняв участь у фіналі
VІІІ Міжнародного конкурсу - фестивалю дитячої творчості « Усі ми діти твої, Україно!»
УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса), де зайняв І-місце. Також ансамбль став переможцем ІІ
регіонального туру ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені
Павла Вірського (м. Харків), та учасником ІІІ фінального туру
ІV Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського (м. Київ ). Є переможцем
міського фестивалю «Студентська весна -2014» .
В цілому по СумДУ ми маємо:
- 19 лауреатів всеукраїнських фестивалів;
- 15 лауреатів міжнародних фестивалів;
Із них:
- 11 перших місць (всеукраїнські та міжнародні);
- 6 других місць (всеукраїнські та міжнародні);
- 2 третіх місця (всеукраїнські та міжнародні);
Високий художній рівень виконавської майстерності підтверджує і те, що 3 колективи
КМЦ: ансамбль бального танцю «Силует», чоловічий ансамбль «ТЕСЕТ» та вокальна студія
мають звання «Народний аматорський колектив профспілок України». Ведеться робота щодо
підвищення рівня інших колективів. Так, наприклад, студентський хор сучасної пісні у
2014 р. брав участь у міських заходах і творчих фестивалях «Студентська весна», «Барви
рідного краю». На 2015 рік планується подальша робота щодо підтвердження звань
колективів і присвоєння звання «народний» іншим колективам (заявка щодо присвоєння
звання «Народного» подана на студентський хор, але поки що не вистачає виконавського
стажу).
У Шосткінському інституті СумДУ працює 3 колективи, які мають звання «народний
аматорський колектив профспілок України»: ансамбль народного танцю «Світанок»,
студентський театр естрадних мініатюр «Спецсмех», вокальний ансамбль «Сузір’я».
Протягом 2014 року колективи студентського клубу взяли участь у 40 заходах студентського
клубу. У конкурсах та фестивалях взяли участь 117 студентів.
У Конотопському інституті СумДу працює 3 колективи: Рок-гурт «Ілюзія», Вокальний
ансамбль «Ліра», хореографічний колектив «Artez». Протягом 2014 р. колективи взяли
участь у 23 заходах інституту, міста.
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Протягом року функціонував сайт КМЦ, який постійно обновлювався. Також
інформаційні сторінки КМЦ з’явилися в соціальних мережах, які в свою чергу «прив’язані»
до сайту, було вперше організовано он-лайн голосування без залучення
зовнішніх інформаційних сайтів, підключені всі соціальні мережі, з’явилася
можливість коментувати статті.
Згідно
з 1/01/14 р. по грудень 2014 р. відбулось 6 316 сеансів
роботи з сайтом КМЦ. В середньому в місяць на сайтом КМЦ користувалось до 500 чол.
Географія користувачів охоплює навіть США та країни Європи.
В 2014 р. на міських сайтах було розміщено 32 статті з інформацією стосовно
діяльності КМЦ та 1 інформація на сайті МОН.
Профорієнтаційна робота. Традиційно проводяться виїзні заходи «Презентації
університету», участь у днях відкритих дверей, активно ведеться робота у Відкритій
шкільній лізі, до участі в якій залучається все більше школярів із різних областей країни.
Також великого значення для профорієнтаційної роботи мають запрошення школярів на
знакові заходи, такі як гала-концерт «Золотого інтегралу», інтелек-шоу, присвячене
реєстрації Рекорду України випускника СумДУ. На ці заходи і на фестивалі і конкурси
зовнішніх організацій (центру позашкільної освіти, підрозділів управління освіти, творчих
колективів міста і області), що проходять у стінах університету також запрошуються
школярі. На наступний рік плануємо відновити проведення конкурсу «Шкільна красуня», та
розробити нові формати заходів для школярів. На всіх вокальних конкурсах, які проходили у
м. Суми до суддівства була запрошена художній керівник КМЦ – Бондаренко О.О.
Основна маса школярів займається у Школі студії КВН і у танцювальних гуртках, де
частина занять проводяться на базі школи (Олександрівська гімназія) та школи творчих
колективів («Артес», «Омелія»). На всіх заходах, які проходять в університеті, керівники
колективів запрошують старшокласників на навчання в університет і до занять у гуртках
художньої самодіяльності.
Протягом року розсилалися листи-подяки на адресу дирекцій шкіл із зазначенням
успіхів їх випускників, студентів СумДУ (всього 50 листів).
Прийнятий до друку в районну газету «Білопільщина» матеріал про студентів –
лауреатів Оприско О. та Оприско Т.
Цьогорічні надходження на субрахунок КМЦ склали понад 40 000 грн.
В планах на 2015 рік:
1. Пошук та використання нових методів роботи з талановитими студентами, в т.ч.
з іноземними;
2. Проведення заходів у новому для студентів форматі;
3. Створити нову Міжнародну лігу КВН при СумДУ;
4. Збільшити надходження на субрахунок КМЦ.
5. Вивчати позитивну практику культурно-мистецької діяльності інших ВНЗ
України та Європейських країн.
6. Пошук нових форм та методів профорієнтаційної роботи.
7. Збільшити кількість лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.
4.3. Школа - студія КВН
У роботі студії КВН у 2013 році було задіяно 1 ставка фахівця та 4 посади керівника
гуртка -у 2014 році зменшилася кількість керівників гуртків - 3, але введено додаткові 0,5 ст.
фахівця (Грицай В.І.).
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Порівняно з 2013-м роком підвищився професійний рівень команд КВН СумДУ,
що відбилося на їх результатах у змаганнях різних рівнів. На всеукраїнському рівні маємо
2 перемоги, 3 других місця, 7 третіх місць. Всього 12 призових місць (2013 – 3)
 Фестиваль Сумських ліг КВН (6-8.02.14).
«Сборная СумГУ "R2D2"» - 2 місце,
«Сборная иностранных студентов СумГУ «С акцентом» - 3 місце.
 Фестиваль регіональної ліги КВН АМиК «Vostok.ua» (13.02.14).
«Любимая» - 3 місце.
 Фестиваль регіональної ліги КВН АМиК «ОтКЛиК» (5-6.04.14).
«С акцентом», «Экзюпери» - лауреати.
 2 гри ¼ фіналу Сумської відкритої ліги «Фан-зони КВН» (10, 24.05.14).
«Сборная СумГУ "R2D2"» - переможець. (1 гра).
«Ренессанс» (Машколедж СумДУ) - 2 місце (1 гра).
«С акцентом» - 3 місце (1 гра).
«Любимая» - 3 місце (2 гра).
 Суперкубок Прилуцької ліги КВН (07.06.14).
«Любимая» - 2 місце.
«Целеустремленный топинамбур» - 3 місце.
 ¼ фіналу регіональної ліги КВН АМиК «ОтКЛиК» (28.09.14).
«С акцентом» - 3 місце.
 Всеукраїнський фестиваль КВН «Жарт-птиця-2014» (27-29.09.14).
«Ренессанс» - переможець.
 1/2 фіналу регіональної ліги КВН АМиК «ОтКЛиК» (7.11.14).
«С акцентом» - 3 місце.
 ¼ фіналу регіональної ліги КВН АМиК «Vostok.ua» (8.11.14).
«Любимая» - 2 місце.
 1/2 фіналу регіональної ліги КВН АМиК «Vostok.ua» (11.12.14).
«Любимая» - 2 місце.
 Фінал регіональної ліги КВН АМиК «Vostok.ua» (13.12.14).
«Любимая» - 4 місце.
На обласному рівні – 4 перемоги, 3 других місця, 2 третіх місця. Всього 9 (201310)
Студією КВН СумДУ у 2014 році були проведені наступні заходи: всеукраїнського
рівня -2, обласного рівня -7, університетського рівня - 2
До здобутків можемо віднести наступне:



відбулась оптимізація складів, команди поповнилися новими учасниками,
переважно – випускниками Сумської шкільної ліги КВН;
збільшилася кількість КВН-колективів.

З випускників шкільної ліги у 2014 році організовано 4 команди: «Вечер
пятницы», «Дети Анджелины Джоли», «Кристофер Робин», «Ренессанс» (Машколедж
СумДУ). Усі 4 команди вдало розпочали студентську КВН-кар’єру, кожна має перемоги
та призові місця змагань обласного та всеукраїнського рівнів. Розглядається потенційна
можливість об’єднання учасників молодих команд СумДУ в одну збірну, або ж розвиток їх в
окремі колективи. Команда Машколеджу демонструє впевнену і самодостатню гру, бере
23

участь та здобуває перемоги у всеукраїнських змаганнях, вже провела сольний концерт
у залі коледжу.
Станом на кінець року налічується 7 команд (3 виїзні, 4 - внутрішні), в них - 41
чоловік, в тому числі 38 студентів, 3 граючих керівника. З кращих акторів та авторів
було створено збірну КВН «Сборная СумГУ "R2D2"» для виступів на рейтинговому
міжнародному рівні. Команда впевнено зіграла свої перші 2 гри (1 місце і 2 місце).
У наступному році планується створення ініціативної групи з числа керівників
команд студії КВН, що проводитимуть, крім шкільної ліги, ще обласну лігу «Сумка» та
організують нову лігу рівня «Фан-зони». Вже зроблено перші кроки у напрямі
переведення на базу СумДУ заходів «Кубок мера» та «Кубок губернатора» - подано
заявку до міського відділу молоді з пропозицією доручити їх проведення організаторам
КВН-заходів СумДУ. Також є домовленість зі спонсорами про підтримку створення
міжнародної ліги при СумДУ.
Крім того, з метою організації постійного майданчика для набуття досвіду
молодими командами та відпрацювання виїзних програм більш досвідченими
колективами у 2014 році пропонується організувати «Внутрішній чемпіонат СумДУ з
КВН», де б змагалися всі бажаючі (навіть неофіційні) команди університету. Таким
чином буде здійснене додаткове стимулювання талановитих студентів із можливістю
приєднання до руху КВН. Фактично, це буде масштабний кастинг, якій допоможе
працювати з його учасниками протягом сезону.
Профорієнтаційна робота.
Подальшого розвитку набуває і робота зі школярами.
За 2014 рік до участі до конкурсних заходів, організованих Сумською шкільною лігою
КВН, було залучено 15 шкільних команд КВН (близько 170 школярів), з яких 10 команд –
м. Суми та 5 команд – представники шкіл Сумської області та інших міст України.
Порівняно з 2013-м роком загалом кількість команд у Лізі зменшилась, але показник
кількості приїжджих залишився на тому ж рівні.
Студією КВН у 2014 році було налагоджено співпрацю з новими для ліги районами
(Великописарівський, Путивльський), але через брак коштів у відряджаючої сторони
команди не змогли приїхати на ігри в Суми. Певну кількість приїжджих команд Ліга не
дочекалася через опасіння батьків учасників відпускати дітей в інше місто у неспокійний
час. У 2014 році ця тенденція характерна для ліг усіх рівнів, тож Сумська шкільна ліга не
стала винятком.
У якості глядачів на 7 різних іграх КВН Шкільної ліги були присутні близько 3500
школярів (Пор.: у 2013 – 9 заходів, 4200 чол.). 6 заходів було проведено у актовій залі
СумДУ, 1 – у актовій залі Машинобудівного коледжу (вже традиційний Весняний кубок).
Ліга, і університет в цілому, продовжують цікавити школярів. Можна стверджувати,
що створено постійно діючий канал передачі інформації про ігри КВН, у соцмережевих
групах студентських заходів процент школярів 16-18%.
У 2014 році збільшено кількість команд, які куруються представниками студії КВН
СумДУ – 9 команд. Загальне керівництво вихованням квнівців-школярів проводить редактор
Ліги Грицай В.І.
Під керівництвом представників студії КВН юнацькі команди КВН м. Суми «Район»
та «Ренесанс», дитяча команда м. Ямпіль «Гарні діти» брали участь у Всеукраїнському
фестивалі «Жарт-птиця-2014». Команда «Ренесанс» здобула перемогу, «Район» виборов 2
місце, «Гарні діти» - 3 місце.
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Особливістю 2014 року була кампанія по інформуванню та консультуванню шкіл м.
Суми про Сумську шкільну лігу КВН на базі СумДУ.
На початку року було розіслано листи директорам шкіл м. Суми з пропозицією
участі команд у Сумській шкільній лізі КВН, а також із пропозицією організації роботи
фахівців школи-студії КВН СумДУ з творчими учнями даних закладів по створенню нових
команд КВН. Навесні на запрошення адміністрацій сумських ЗОЩ № 11, 15, 20, 21, 22
представники школи-студії КВН СумДУ провели зустрічі із учнями, що бажають грати в
КВН та організували команди. Це сприяло створенню нового покоління команд шкільної
ліги на зміну випускникам ліги 2013 року.
Подібні листи із пропозицією консультації та допомоги у створенні шкільного
КВНівського руху було розіслано через Управління молоді та спорту СОДА до відповідних
відділів районних центрів Сумської області. На запрошення відділу у справах молоді та
спорту смт. Велика Писарівка представники школи-студії КВН СумДУ провели зустріч із
завучами великописарівських шкіл (13 чол.) з приводу організації ігор КВН та делегування
кращої з них у Сумську шкільну лігу КВН. Під час зустрічі було представлено презентацію
Ліги та можливостей розвитку творчості за допомогою СумДУ, проведено консультації,
налагоджено контакти, що дозволять у подальшому залучити колективи з району до ігор у м.
Суми. З іншими районами (Краснопільський, Путивльський, Роменський) консультування
велося через інтернет.
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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