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1.Загальні положення
У звітному році всі структури, відповідальні за позанавчальну, виховну, соціальну та
культурно - масову роботу активно працювали над виконанням планових завдань та над
виконанням завдань і зауважень, висловлених в ході річного звіту за 2015 рік.
У зв’язку з приєднанням «УАБС» були внесені корективи у виконання річних планів,
розширена сфера діяльності, збільшені можливості щодо організації та проведення
позанавчальної роботи з використанням нових потужностей університету.
До підпорядкування проректора з НПР та організації позанавчальної діяльності
було віднесено навчальний центр соціокультурного розвитку, гуртожитки №1А, 2А та
3А, гуртожиток – готель, були створені відокремлені групи у КГХ та КМЦ.
За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено 560 заходів
різного спрямування і 694 спецобслуговувань, проведених комплексом громадського
харчування.
Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми
засобами масової інформації. Серед них: сайт Міністерства освіти і науки України,
Муніципальний інформаційний портал, також заміток (безкоштовно) розміщено на сайті
0542.ua, що входить до десятки кращих сайтів України у категорії «Міста і регіони», сайтах
gorod.sumy.ua та regionews.sumy.ua, газетах «Ваш шанс», «Данкор», у районних ЗМІ
Сумської, Чернігівської областей. Також відзняті сюжети на телеканалі «1+1», «ТРК
Україна», СОДТРК та Академ ТВ. Всього маємо публікацій у зовнішніх ЗМІ – 103 (2015124 (додаток А).
Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРГ, гуртожитокготель), ВСР, КГХ, ВПР, центру соціокультурного розвитку, КМЦ.

2. Соціальна робота
2.1. Робота в студмістечку
До складу студмістечка входять 15 гуртожитків, 9 з яких знаходяться на балансі
базового вишу, а з 6 заключені договори про співпрацю (Сумський центр професійнотехнічної освіти з дизайну та сфери послуг – 108 місць, хіміко-технологічний ліцей – 27
місць, кооперативний технікум – 90 місць, медичний коледж – 35 місць, будівельний коледж
– 75 , а також 60 місць у готелі «Хімік») та гуртожиток - готель.
2.1.1. Виховна робота у гуртожитках
У 2016 році в зв’язку з приєднанням УАБС відділ по роботі зі студентською молоддю в
гуртожитках поповнився двома вихователями в гуртожитках № 1- А та 2- А,3- А.
У травні 2016 р комісією 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 в гуртожитках, на дошках оголошень
в гуртожитках. Згідно рішення комісії по поселенню, співробітники відділу спільно зі
студрадою студмістечка провели щорічне поселення студентів у період з 25.08.16 р. по
29.08.16 р.
Цього року вперше був розроблений алгоритм, відповідно до якого студенти різних
інститутів (факультетів) мали змогу селитися до трьох гуртожитків одночасно.
Студенти ННІП розселялися до гуртожитку 3- А, студенти ННІ ФЕМ до гуртожитку 1- А.
Загалом по комплексу поселено 4509 осіб, що навчаються, у тому числі: 2437 –
українського контингенту, 778 – іноземного контингенту в гуртожитках базового ВНЗ, 497 –
студентів в інші гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з
університетом, 56 – аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного
контингенту та 741 – у позабазових структурних підрозділах.

В гуртожитках
базового ВНЗ
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Гурт №1,2,3,4,5,1-А,2А, 3-А, готельгуртожиток (укр. конт.)
гурт. № 1, 2, 3, 4, 5
(іноз.)
Інтерни, аспіранти
ординатори

готель «Хімік» іноз.
СКТ
СПЛСП
СПХТЛ
Машинобудівний коледж
Будівельний коледж
Медичний коледж
Всього студентів:
гуртожиток ШІ
гуртожиток КІ
Технікуми, коледжі
Всього по комплексу:

2014 рік
кількість
студентів:
1445

2015 рік
кількість
студентів:
1430

2016 рік
кількість
студентів:
2437

767

697

778

74

75

56

26
87
96
25

18
80
68
23

22
87
52
23

195
6
17
2738
33
52
677
3500

229
27
34
2681
30
52
673
3436

216
64
33
3768
28
42
671
4509

На підставі службових записок заступників директорів (деканів) були сформовані списки
поселених та оформлені накази на проживання у гуртожитках. 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,
забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи стовідсотково
забезпечені місцями.
За результатами підписання додаткових угод, для студентів університету було
надано адміністрацією Сумського кооперативного технікуму ще 5 кімнат (15 місць) та
Сумським центром професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг 6 кімнат (18
місць) та переобладнано в гуртожитку 1 – А 10 кімнат (21 місце).
З метою впорядкування використання житлової площі в гуртожитках № 1,4,5
проводилась певна організаційна та юридична робота. У 2016 р. сторонні особи в
гуртожитку №1 звільнили 2 кімнати. Особи, що навчаються і працюють в університеті,
займають у ньому 93,7% житлових приміщень.
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. У період літніх канікул
здійснювався моніторинг щодо перебування студентів у гуртожитках, готувалися відповідні
накази, оформлювалася необхідна документація, готувалася документація для поселення на
наступний навчальний рік.
Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами,
студрадою студмістечка та профспілковою організацією студентів 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.

5
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; майстер-класи з етикету, лекції з правової тематики,
міжособистісних відносин, здорового способу життя зустрічі з психологами, чисельні
культурно-масові та спортивні заходи, екологічні толоки по наведенню чистоти та порядку
на території гуртожитків та площ, прилеглих до них, чисті четверги; цикл народознавчих
календарних заходів та інше.
Окрім традиційних заходів співробітники відділу працювали над впровадженням
нових, а саме;
 Екскурсії для іноземних студентів до Верховної Ради України та Будинку Уряду.
 Англомовний наметовий табір для старшокласників «Joy!Camp» спільно з Сумським
міським центром дозвілля молоді Сумської міської ради та ГО «Центр європейських
ініціатив»
 Програма «Вибір» спільно з Сумським міським центром дозвілля молоді Сумської
міської ради, Палацом дітей та юнацтва та Сумською радою старшокласників.
 Святкування традиційного індійського свята «Холі».
 Перегляд та обговорення фільмів в рамках 13-го мандрівного Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини «Docudays»
 Турнір з комп’ютерної гри «DOTA-2»
 Зустрічі зі співробітниками та екскурсії на UA: Суми.
 Цикл пішохідних екскурсій містом Суми, відвідування музеї, театрів, виставок в
рамках програми «Місто, у якому я живу».
 Кубок студмістечка з КВК
Протягом 2016 року студенти вдруге взяли участь у двох міських фестивалях:
іноземні студенти долучилися до благодійного фестивалю вуличної їжі «Суми Квітень
Фест». Усі виручені кошти були передані програмі «Допомога пораненим бійцям»
Громадського фонду «Суми». Захід відбувався на території дитячого парку «Казка»; до
різдвяних свят студенти іноземного контингенту брали участь у міському фестивалі
«Різдвяний дзвін». Виручені кошти пішли на допомогу обласному центру реабілітації
дітей-інвалідів, та вперше взяли участь у міському святкуванні Масляної. Усі кошти
були передані програмі «Сумська кулінарна сотня» Громадського фонду «Суми».
Протягом 2016 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було
проведено 41 культурно-масових та спортивних заходів
До виконаних завдань, які були зазначені в робочому плані основних завдань відділу на
2016 рік, можна віднести зміни в договорі на проживання відповідно до діючого
законодавства та редакційні зміни в оформлення бланку ордера та заяви на поселення у
гуртожитки для студентів українського та іноземного контингенту.
З боку адміністрації протягом року студраді надавалася 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.
За виявлені факти порушень були ініційовані та проведені засідання Комісії з
профілактики правопорушень. Розглянуто близько 47 скарг (у 2015 році – 23), у
результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 15 студентами (з
них 8 іноземних).
Відділ систематично контролював надходження коштів за проживання студентів. На
сьогодні оплата за проживання у гуртожитках СумДУ для студентів українського та
іноземного контингенту становить 330,00 грн за місяць.
У звітному році велася плідна робота щодо збільшення надходжень на субрахунок
студмістечка. Надходження збільшилися майже у два рази в порівнянні з минулим року
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Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського самоврядування
гуртожитків, було введено систематичний графік зустрічей з мешканцями (два рази на
місяць по вівторкам).
Один раз на місяць, а за необхідності – частіше, проводились збори студентів з 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 міліціонер, представники національних общин.
До здобутків можемо віднести започатковані елементи профорієнтаційної роботи, а
саме: співпраця з Сумським міським центром дозвілля молоді Сумської міської ради,
ГО «Центр європейських ініціатив», Сумською Радою старшокласників, Палацом дітей
та юнацтва в організації та реалізації спільних заходів, а саме: «Лідерські поєдинки» за
участю школярів міста.
Відділ постійно проводить роз’яснювальну роботу стосовно можливості отримання
субсидій, співпрацює у цьому питанні з Департаментом соцзахисту населення, надаючи
відповідну інформацію. Значна частина студенів, які мешкають у гуртожитках вже
отримують субсидії. Така ж робота проводиться і в орендованих гуртожитках.
Відділ надавав інформацію для написання проектів «Електронний кампус» та «Студенти
Сходу й Заходу РАЗОМ» на конкурс студентських проектів СумДУ. Проект «Студенти
Сходу й Заходу РАЗОМ» отримав фінансування та буде реалізований у 2017 році.
Також у 2016 році студенти іноземного контингенту спільно зі співробітниками відділу
взяли участь в двох міжнародних науково-практичних конференціях: «Етнічна
самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі» та «Актуальні проблеми сучасної
психології».
До проблем, які виникали протягом року у роботі відділу, можемо віднести те, що як і в
2015 році при поселенні студенти сплачували кошти за проживання самостійно через банки і
тому виникла ситуація з невідповідністю бази СумДУ та даними банківських квитанцій, хоча
в порівнянні з минулорічними показниками відсоток невідповідностей став меншим.
Пропонуються шляхи поліпшення діяльності відділу:
 постійно вдосконалювати та розробляти нові форми та методи роботи зі
студентами у гуртожитках;
 посилити роз’яснювальну роботу щодо правил внутрішнього розпорядку.
2.1.2. Господарська робота в гуртожитках.
За звітний період структура студмістечка була збільшена на 4 об’єкти (3 гуртожитка та
гуртожиток-готель), відбулося збільшення штату на 62 особи.
Також відбулось покращення матеріально-технічної бази студмістечка шляхом:
- встановлення пластикових вікон (206 шт.) та балконних блоків (36 шт.) в
гуртожитку №4;
- закупівлі 770 ортопедичних матраців;
- закупівлі 584 ліжка (454 одноярусних та 130 двоярусних);
- проведення капітальних ремонтів в 67 кімнатах та 11 секціях;
- проведення поточних ремонтів в 112 кімнатах;
- розпочата санація гуртожитків № 2 та № 3.
У гуртожитках роботи проводилися силами:
бригади малярів-штукатурів, що за рік збільшилась на 5 штатних одиниць;
працівників АГЧ;
- працівників студмістечка;
- студентського будівельного загону (20 осіб);
- студентської ради студмістечка.
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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 7 кімнат та холу на 5-му поверсі;
проведено ремонт підвального приміщення на 30 %;
проведено ремонт частини фасаду гуртожитку;
поточні ремонти.
Силами АГЧ:
-

проведено капітальний ремонт 5 кімнат;
проведено ремонт кухні 5-го поверху;
проведено ремонт маршових сходів правого крила.

Силами студентів та співробітників гуртожитку косметично відремонтовані коридори,
пофарбована підлога, плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь
будівлі.
2.
Гуртожиток № 2
Силами бригади малярів студмістечка:
проведено капітальний ремонт 29 кімнат;
проведено косметичний ремонт 15 кімнат;
проведено капітальний ремонт 2 душових;
проведено капітальний ремонт кімнат сантехніків, електриків та
столяра;
проведено заміну перил маршових сходів;
боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком – 26 кімнат;
відремонтовано підсобні приміщення на поверхах;
спільно з АГЧ часткова заміна труб каналізації, холодної та
гарячої води.
поточні ремонти.
Силами АГЧ:
проведено капітальний ремонт 14 кімнат;
заміна насосу подачі води;
заміна дверей пожежних виходів.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі, пофарбовано
паркан.
Силами співробітників частково встановлено дверні вентиляційні решітки.
3.
Гуртожиток № 3
Силами бригади малярів студмістечка:
проведено капітальний ремонт 2 душових;
проведено косметичний ремонт 37 кімнат;
боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком – 78 кімнат;
відремонтовано підсобні приміщення на поверхах;
Силами АГЧ:
- заміна дверей пожежних виходів.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі, пофарбовано
паркан.
Силами співробітників частково встановлено дверні вентиляційні решітки.
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4. Гуртожиток № 4
- Встановлення пластикових вікон (103 шт. ) та балконних блоків (18 шт.).
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт кімнати чергових;
- проведено ремонт пожежних сходів;
- поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- проведено відновлення відкосів після встановлення пластикових вікон 50 %.
- проведено капітальний ремонт читального залу та ізолятору.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі, пофарбовано
паркан.
Силами будівельного загону частково встановлено дверні вентиляційні решітки.
5. Гуртожиток №5
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт 9 секцій;
- проведено капітальний ремонт 2 кімнат;
- проведено ремонт пожежних сходів.
поточні ремонти.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбована
підлога, плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі,
пофарбовано паркан.
Силами будівельного загону встановлено дверні вентиляційні решітки.
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт 1 секції;
- проведено капітальний ремонт 1 кімнати.
6. Гуртожиток № 1-А
Силами АГЧ:
- проведено ремонт секції для іноземних студентів.
7. Гуртожиток № 2-А
Силами бригади малярів студмістечка:
- косметичний ремонт коридору на 3 поверсі;
- відремонтовано одне підсобне приміщення;
поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- проведено ремонт душової тренажерної зали;
- часткове відновлення керамічного покриття в санвузлах;
- відновлення вентиляційної системи в актовій залі.
8. Гуртожиток № 3-А
- часткове відновлення керамічного покриття в санвузлах;
поточні ремонти.
Також були поліпшення соціально – побутові умови проживання студентів, які мешкають в
гуртожитках інших установ та організацій, згідно укладених договорів з університетом.
Проведена значна робота по знищенню плісняви – оброблено стіни антисептиком в 104
кімнатах. Студрадою студмістечка було проведено 4-х кратне розкладання суміші реагентів
в гуртожитках № 1, 2, 3, 4 та 5 з метою забезпечення належного дезінсекційного та
дератизаційного ефекту в рамках обов’язкового щорічного санітарного контролю та
організовано місце для паління на території гуртожитків №4 та №5. Проведена
доукомплектація гуртожитків твердим та м’яким інвентарем: Закуплені
ліжка
одноярусні – 454 шт., двоярусні – 130 шт., ортопедичні матраци – 770 шт., стільці – 150 шт.,
тумбочки – 100 шт., комплекти постільної білизни – 100 шт., ковдри – 100 шт., подушки – 20
шт. карнизи, тюль, змішувачі, конфорки до електроплит.
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За кошти субрахунку студмістечка закуплені саджанці для облаштування території,
спортивне обладнання для тренажерної зали гуртожитку № 2, спортивні нагороди для
різноманітних заходів та інш.
До наявних проблем можна віднести те, що гуртожитки потребують оновлення м’якого
та твердого інвентарю. Насамперед, потрібні тумбочки – 380 шт., стільці – 200 шт., полиці
– 200 шт., шафи. Тумбочки, потрібні для студентів старших курсів, так як в минулому році
це все було виготовлено для студентів перших курсів. Окрім того, в гуртожитках
з’являються проблеми, пов’язані з встановленням пластикових вікон. Для їх вирішення
розпочато встановлення вентиляційних решіток в кімнатах та розпочата санація у
гуртожитках №2 та №3. Потребує реконструкції система опалення (заміна батарей
в
гуртожитках №1,2,3,4,5.).
Пропонуються шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів:

заміна дверей пожежних виходів в гуртожитках № 1, 4,5 та підвальних дверей
в гурт.№ 4;

часткова заміна каналізаційних труб та труб подачі гарячої та холодної води в
підвальних приміщеннях у гуртожитках № 2, 2 - А,3-А;

ремонт підвальних приміщень в гуртожитках № 1, №2, №3, №4, №5, 1 -А;

не зважаючи на встановлення у 2015 році нових вентиляційних систем в
душових кімнатах гуртожитків №2, №3, №4 та №5, існує проблема не ефективної роботи
вентиляції та нагальна потреба заміни на більш потужні та надійні вентиляційні
установки;

ремонт даху гуртожитку № 3;

капітальний ремонт першої секції у гуртожитку № 4;

капітальний ремонт чотирьох кухонь в гуртожитку № 4 та однієї кухні в
гуртожитку № 1 (облицювання кухні та підлоги плиткою);

капітальний ремонт 4 секцій у гуртожитку № 5;

капітальний ремонт 10 кімнат у гуртожитку 1- А;

заміна вікон в підвальному приміщенні у гуртожитку № 3 - А;

заміна 16 унітазних комплектів в гуртожитку № 5;

реконструкція системи опалення, зокрема заміна батарей в гурт.№ 1, 2, 3, 4, 5;

закупівля твердого інвентарю, адже, не зважаючи на заплановане придбання нових
стільців для студентів першокурсників у кількості 340 шт. ( було закуплено тільки
120шт.), потрібно докупити 220 шт.;

виготовлення твердого інвентарю: тумбочки та книжкові полиці у кількості 250
одиниць кожного типу меблів;

поновлення парапету на даху будівлі гурт №3;

доукомплектація спортивного майданчику на території гуртожитків № 2, № 3, 2 –
А,3 – А та стадіону біля гуртожитків № 4, № 5.
2.1.3. Гуртожиток – готель
За звітний період було проведено ряд заходів, щодо покращення роботи даного
підрозділу. Поліпшено матеріально- технічну базу гуртожитку – готелю: придбано два
телевізори, 1 комплект постільної білизни, халати, ковдри, набір міні – парфумерії та набір
рушників для ванної кімнати, декор. В результаті було доукомплектовано чотири номери –
люкс.
Для покращення роботи басейну була введена додаткова одиниця лаборанта, який
контролює санітарно – гігієнічний стан басейну.
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками відділу готельного
обслуговування було проведено:
- косметичний ремонт 60 кімнат (пофарбовано стіни);
- косметичний ремонт в роздягальнях басейну.
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Силами АГЧ було встановлено додаткові лічильники на обрахування води та світла в
кафе, сауні та басейні у кількості 14 шт. (7 на холодну воду, 4 на гарячу воду та 3 на
світло), а також силами АГЧ ведеться переобладнання двох номерів під санвузол для
ресторанного залу.
Всі сторонні особи, які приїжджають у відрядження до університету, селяться до
гуртожитку – готелю, крім того, студенти з центру ЗДВФН На постійній основі
проживає 12 студентів (для проживання студентів виділено 9 поверх). Сторонні особи згідно
договорів на довгострокове проживання займають 3 номери.
Розроблено сторінку гуртожитку – готелю на сайті СумДУ з описом номерів, тарифів,
віртуальним туром та інше.
Відділ постійно працює над залученням нових сторонніх організацій-партнерів, для
проживання в гуртожитку - готелі. В цьому році були залученні чотири нові організації,
з якими були укладенні договори на тимчасове проживання в гуртожитку - готелю.
Гуртожиток – готель збільшив надходження за проживання до самоокупності в
порівнянні з минулим роком.
Завантаженість ліжко діб у 2016р становить 33,3 % (у 2015 р - 17,2 %)
Збільшення доходу по басейну відбулося за рахунок розширення платних послуг, зокрема
для школярів.
Пропонуються шляхи поліпшення діяльності:
-

доопрацювати положення про відділ готельного обслуговування;
провести заміну душових кабінок у кількості 84 шт.;
розробити систему утеплення в ресторані;
провести поточний ремонт в 130 номерах;
провести поточний ремонт прального обладнання та миючої машини для килимів;
доукомплектувати готельні номери необхідним інвентарем.

2.2. Діяльність відділу соціальної роботи.
За звітний період відділом соціальної роботи було виконано досить великий обсяг
роботи, при цьому ціла низка різноманітних заходів та акцій ініціювалась та проводилася
вперше. За 2016 рік було проведено 76 заходів різної спрямованості (додаток В) ( у 2015
– 74). На даному етапі зростання їх кількості уповільнилось, оскільки є достатнім і дозволяє
охопити велику кількість студентів різними формами роботи.
Згідно робочого плану виконання у 2016 році основних завдань, що реалізуються вперше
відділом було доопрацьовано «Положення про стипендіальне забезпечення студентів,
клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів», яке схвалено вченою радою від 15
червня 2016 року, вперше організовано та проведено волонтерський бал, марафон
добрих справ та марафон здоров’я серед студентів університету. З врахуванням існуючих
можливостей та інтересів студентів були проведені інші заходи соціального, правового,
екологічного спрямування. Особливі акценти робились на формування здорового способу
життя, організацію змістовних заходів для студентської та учнівської молоді, залучення
молоді до активної волонтерської діяльності та інш. Заходи проводились в тісній співпраці з
інститутами, факультетами, КМЦ, студпрофкомом, студректоратом. Серед суттєвих зрушень
– більш активне залучення іноземних студентів, а також викладачів та співробітників до
соціальних аспектів роботи відділу.
У звітному році продовжилася практика організації та проведення заходів соціального
спрямування для співробітників університету. Відділом, за допомогою профспілкової
організації співробітників, були організовані дві зустрічі з фахівцями управління соцзахисту
населення з питань призначення і оформлення субсидій. Продовжує працювати сайт
соціальної роботи «Соціальна сторінка» де висвітлюються заходи, проведені волонтерами та
соціальною службою, є архів фото і відео матеріалів, корисні посилання, поради психолога,
поради щодо надання першої долікарської допомоги у різних випадках та інш. Продовжує
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працювати он-лайн сторінка на сайті університету, де всі бажаючі мають змогу отримати
відповіді на питання, які стосуються стипендіального забезпечення студентів.
Стабільно працює стипендіальна комісія університету. Систематично проводяться її
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.
У зв’язку з реорганізацією та приєднанням
УАБС збільшилася кількість іменних
стипендіатів. Так стипендію Президента України отримують протягом року -12 (2015-10)
осіб, стипендію ім. Грушевського - 2, Верховної Ради - 4, голови облдержадміністрації – 7
(2015-5), Соціальну стипендію Верховної Ради України - 1 чол., Кабінету Міністрів України 4 (2015-2). Порівнюючи з іншими ВНЗ Сумської області, ми маємо найбільшу кількість
іменних стипендіатів (30).
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 студентів. Так протягом
навчального року було проведено 8 бесід з цієї тематики, для студентів першого курсу,
пільгових категорій та студентів ННІ БТ «УАБС», також систематично надаються
індивідуальні консультації, особливо студентам, які є дітьми учасників АТО і тим, які мають
статус переселенців із зони АТО. Проводилася робота по роз’ясненню змін в
стипендіальному забезпеченні, індексації стипендій, різниці щодо виплат студентам ННІ БТ
«УАБС» та інш. Ці питання обговорювалися на старостатах інститутів та факультетів.
Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід студентів
пільгових категорій. Цьогоріч маємо збільшення цього контингенту студентів, а саме (з КІ та
ШІ включно) : 121 – сиріт (2015 - 86ч), 140 інвалідів (2015 - 128ч. ), 4 чорнобильців, 29
ч. (2015-25) тих, що мають дітей, 23 малозабезпечених (2015 – 10). Також на обліку стоять
16 студентів з багатодітних родин та 6 студентів з шахтарських родин, 36 напівсиріт.
Стоять на обліку і 4 студента учасника АТО (24 на заочній формі навчання), 37
студентів, що мають статус переселенців з зони АТО, 29 осіб – діти учасників АТО, 1
ветеран війни (Андріянов О.В –ННІ права) та 1 військовослужбовець(Селюков І.М.
МІ). 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 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 2015р.- 58%) з
них 9 чоловік працюють у вільний від навчання час, 8 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 потрапити 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,
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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 деканатами інститутів та факультетів.
У звітному році витрати на студентів-сиріт значно збільшилися. Загалом по
університету включно з КІ та ШІ вони становлять - 3 002 616, 67 грн.(2015-2026092 грн.)
За рік по базовому закладу було витрачено всього: 2 761 927,67 грн. (2015 –1 816 256грн.)
У т. ч.:
Харчування сиріт
- 2 381 786, 67грн. (2015-1 508 489грн.)
Навчальна література
- 245 025 грн. (2015 -177 675 грн.)
Матеріальної допомоги випускникам- сиротам
- 93 368 грн. (2015 - 77 090 грн.)
У Шосткинському інституті витрати на студентів – сиріт склали – 175 200грн.
( 2015 - 128 213 грн.)
У Конотопському інституті витрати на студентів – сиріт склали - 65 489 грн.
(2015 - 81 623 грн.)
Наглядно збільшення витрат по комплексу демонструє наведена нижче діаграма.

Витрати на студентів сиріт по СумДУ

За поточний рік студенти та аспіранти базового навчального закладу отримали мат.
допомоги та заохочення на суму
– 957 124 грн. (2015 -992 369 грн.)
ІЗ них:
- матеріального заохочення на суму
– 520 124грн. (2015 - 684 469 грн.)
- матеріальної допомоги на загальну суму
- 437 000грн. (2015- 307 900 грн. )
з них :
на оздоровлення студентів
– 17 000 грн. (2015- 60 500 грн.)
в позабазових структурах (ШІ та КІ)разом – 130 178грн. (2015 -143 445 грн)
ШІ
- 113 620 грн. (2015 -115 110 грн.)
КІ
- 16 558 грн. (2015 – 28 335 грн.)
ВСЬОГО по університету:
- 1 087 302 грн. (2015-1 135 814 грн. )
У порівнянні з минулим роком, ми бачимо зменшення цих витрат.
Наглядно це демонструє наведена нижче діаграма.
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Не втрачають своїх позицій і волонтери. Загальна кількість волонтерів, що виконують
ці обов’язки на постійній основі, становить майже 120 чол. (2015 -90). 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. Створений волонтерський загін і в ННІ БТ
«УАБС», очолює його студентка 3 курсу Чубук Наталія. Протягом 2016 навчального року
волонтерами було проведено 34 заходи, серед яких різноманітні акції, толоки, поїздки в
інтернатні заклади, профорієнтаційна робота.
Уперше було проведено марафон здоров’я, що тривав цілий тиждень і до участі в
якому були залучені усі інститути та факультети. Під час його проведення командипредставники інститутів, факультетів готували власні акції по здоровому способу життя,
приймали участь у міській акції, готували рекламні ролики та приймали участь у
спортивних змаганнях. У вересні – жовтні 2016 року також уперше започатковано
проведення марафону добрих справ, до участі в якому долучилися і інститути, і
факультети, і студентське самоврядування. В рамках марафону було проведено більше 20
добрих справ, спрямованих на допомогу громаді міста. Це виконання робіт, запропонованих
бібліотеками, церквами, музеями, розповсюдження інформаційних листівок з набором фраз
англійською мовою для співробітників поліції, таксистів, офіціантів в кафе, відвідування
дитячих лікувальних центрів, допомога військовим, що знаходяться у зоні АТО, збір іграшок
і речей та інш.
Продовжують здійснювати волонтери і системну шефську допомогу Сумському
обласному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, готують концертні програми,
вітають зі святами. У цьому році вдруге виїжджали до їх філіалу - стаціонарного відділення
цілодобового перебування, що знаходиться в селі Рибці Сумського району. Долучилися до
роботи з цим центром і іноземні студенти. За ініціативи ДМО вони двічі відвідали цей заклад
з концертною програмою та презентацією національних костюмів та страв. Гарно працює
волонтерський загін медичного інституту, який складається з 40 чоловік. Студенти медикі
відвідують гематологічне відділення обласної дитячої лікарні, геріатричний пансіонат,
дитячі будинки в Сумській області, зібрали кошти на допомогу притулку для тварин,
передали матеріал для плетіння маскувальних сіток жінкам волонтерам та інш.
У цьому році налагоджена співпраця волонтерів університету з Сумськими
відділеннями міського центру «Берегиня» для розумово відсталих «Спільнота» та
«Злагода».
Для них неодноразово проводилися розважальні програми, у червні олімпійський урок на свіжому повітрі зі спортивними естафетами та конкурсами. До Дня
захисту дітей волонтерами спільно з громадським фондом «Україна – країна майбутнього!»
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на березі річки Псел було проведено свято для малечі міста. Були підготовлені конкурси,
веселі рухливі ігри та інш.
До Дня соборності проведений флеш – моб «Україна єдина!». Волонтери вдруге
запрошені до участі у міських вуличних фестивалях «Суми. Квітень. Фест.» та «Різдвяний
дзвін». Співпрацювали з міським центром дозвілля молоді щодо проведення спільної акції
«Дитячі посмішки».
У листопаді 2016 року проведено благодійний концерт «Общажник» де зібрано
2200 грн. для студента медичного інституту, який опинився у складних життєвих
обставинах, майже 500 грн. перераховано хворій дівчинці Педос Анастасії, передано
понад 360 грн. реабілітаційному центру для придбання необхідного інвентарю.
У Конотопському інституті СумДУ працює клуб «Соціальне волонтерство» якій
допомагає воїнам АТО здійснює збір продуктових наборів, плетіння сіток, вироблення
ляльок-мотанок, сувенірів та листівок. Клубом успішно реалізований волонтерський проект
"Студенти - дітям" . Допомагають волонтери ветеранам на присадибних ділянках,
організували та провели благодійну акцію для дітей з обмеженими фізичними можливостями
"Пасхальне диво" та інш. У Шосткінському інституті
волонтерством займається
благодійний фонд «Щастя в долонях», який працює другий рік. Команда фонду відвідує
реабілітаційний цент, школу-інтернат і дитячий тубдіспанцер, проводить акції : "Summer
Fest", "Подаруй посмішку", допомагали вони і в суддівстві та транспортуванні паралімпійців
під час проведення міських змагань та інш.
З метою підвищення цінності волонтерської роботи, розкриття потенціальних
можливостей
та мотивації до подальшої діяльності було проведено Перший
волонтерський бал, де за особисті досягнення вшановувалися волонтери, з числа
українських та іноземних студентів та волонтери – співробітники. Цей захід широко
висвітлювався в засобах масової інформації.
У цьому році продовжується робота щодо висвітлення діяльності волонтерів СумДУ у
зовнішніх ЗМІ. Про волонтерів писали у міських інтернет-виданнях, на сайті МОН,
«Укринформ», «Депо Суми», Gorod. Sumy.ua, були відзняті відеорепортажі на
«АкадемТВ» та СОДТРК. Подавалася інформація про кращих волонтерів і в районні
газети тих міст, де вони проживають («Перемога» Краснопільська районна газета та
інтернет видання, надана інформація про волонтерів у газету «Миргород – наш дім» ).
Продовжує плідно працювати і Студентська соціальна служба, яка
складається переважно зі студентів-медиків у кількості 12 чол. За звітний період, окрім
вже знайомих акцій, службою були проведені і нові заходи серед яких: щотижневі
спеціальні спортивно-реабілітаційні уроки для вихованців відділення для розумово
відсталих «Злагода», міська акція до дня медичного працівника «Твоє здоров’я – у
твоїх руках!», акція «Відкритий світ ідей», вітання зі Всесвітнім днем волонтерів та
інш. Також студентською соціальною службою був підготовлений проект на 9
Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе!», що організовує
фонд «Україна 3000». На жаль, проект не пройшов конкурсний відбір.
Згідно положення «Про трудову діяльність по виконанню суспільно корисних робіт у
позанавчальний час» спільно з заступниками директорів інститутів та заступниками деканів
факультетів з виховної роботи проводиться робота по залученню студентів першокурсників
до участі у благоустрої території та приміщень університету, гуртожитків, прибиранні
прилеглої до університету території. Ведеться облік студентів, що відпрацювали. За звітний
період також відбулося 2 загальноуніверситетських толоки по прибиранню території
гуртожитків та скверу біля зупинки ім. Героя України Сергія Табали.
Активну участь волонтери і соціальна служба приймали у фестивалі науки, культури та
спорту, ярмарку інтеренсів, де презентували свою роботу.
Роботу відділу було висвітлено у зовнішніх ЗМІ 17 разів.
Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2016 році:
- було започатковано проведення волонтерського балу;
- вперше проводився марафон здоров’я для студентів усіх інститутів та факультетів;
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проводився марафон добрих справ;
студенти – волонтери долучилися до заходів, які проводилися спільно з міським
Центром дозвілля молоді;
- поновлена традиція роботи студентської соціальної служби з містянами (вимірювання
тиску, надання долікарських рекомендацій та інш.)
- розширюється участь волонтерів у міських тренінгових програмах.
Підводячи підсумки та аналізуючи зроблене, можемо сказати, що майже все заплановане
в річному плані було виконано. У наступному році плануємо продовжувати роботу
щодо участі у конкурсах проектів різних рівнів, розширювати інформаційну та
профорієнтаційну роботу; проводити обміни досвідом роботи з ВНЗ інших регіонів
України; займатися превенцією негативних явищ у студентському середовищі з
використанням інноваційних методів роботи; закріплювати раніше досягнуті
позитивні зрушення.
-

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. В 2016р. відбулися
зміни у структурі комплексу:
 створена ВСГ (відокремлена структурна група) на базі виробничих потужностей
УАБС, яка включає: два буфета та дві їдальні в навчальних корпусах, кафе в
гуртожитку, кафе та торгівельна зала (ресторан) в гуртожитку-готелі, а також
кава-клуб в конгрес-центрі, це, в свою чергу, збільшило численність
працівників КГХ на 22 особи;
 створена їдальня СОЗ «Універ».
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» (з мінимальной націнкою);
 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування
дітей у літній період в СОЗ «Універ»( без прибутку);
 проведений комплекс заходів по доведенню роботи ВСГ до стандартів
КГХ як в питаннях обліку та звітності, так і в організаційних
питаннях;
 протягом всього року продовжувалась реалізація студентських
комплексних обідів, в їдальнях та кафетеріях, з максимальною
націнкою не більше 50%, середня вартість таких обідів 12,50-13,50 грн.
реалізовано в 2016р. – 26800 (у 2015р. – 24600 ,).
Покращився технічний стан комплексу. Силами АГЧ були проведені косметичні
ремонти в банкетної залі їдальні основного виробництва, в торгівельної залі кафетерії Гкорпусу .
Основним показником роботи КГХ, є реалізована торгівельна націнка. Так у
2016 році товарообіг КГХ склав 7 426 701 грн, а торгівельна націнка, у порівнянні з
минулим роком зросла на 24%. При зростанні товарообігу, за рахунок постійного
підвищення цін на продукти харчування, реалізована націнка зростала непропорційно росту
ТО, стримуючи подорожчання вартості блюд та виробів.
Комплекс громадського харчування постійно працює над питанням якості
обслуговувань. З цією метою працівниками проводяться опитування студентів
(зокрема в МІ, інституті бізнес технологій). За результатами опитувань та звернень
була налагоджена робота буфету стоматологічного корпусу, розширено асортимент
кондитерських та борошняних виробів, в їдальні МІ оновлено майже на 50 відсотків
колектив працівників, повністю оновлений склад працівників у кафетерії корпусу «Г»
що також вплинуло на якість обслуговувань. Всі зауваження від профспілкових
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організацій студентів, працівників, органів студентського самоврядування обговорюються
на Раді з питань організації харчування університету та враховуються у подальшій роботі.
Крім цього працівники КГХ постійно проводять моніторинг цін в інших закладах
громадського харчування, насамперед, розташованих поблизу університету та інших ВНЗ
міста.
Підвищенню якості та кількості обслуговувань сприяло встановлення
додаткової каси в кафетерії Г-корпусу, та приєднання нових торгівельних місць ВСГ.
За звітний період (11міс) було проведено 694 (у 2015р.(11міс) –406) 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 22 дискотеки та 115 обслуговувань кави-брейк. У
цьому році(11міс), сторонніх заходів проведено 202 ( 2015р.(11міс) – 39), в основному за
рахунок ВСГ – 150 (обслуговування в гуртожитку-готелі, конгрес-центрі та манежі).
Динаміка по цим позиціям відображена у наведеній таблиці.

Всього проведено
обслуговувань
Із них:
Сторонніх заходів
Дискотек , квартирників
Кави-брейк
Заг.університетські
VIP-обслуговування

2015р.
(11міс)

2016
(11міс)

368

694 (ВСГ -195)

39

202 (ВСГ - 150)

19
58

22
115 (ВСГ - 43)

252

355 (ВСГ - 2)

За рахунок постійного оновлення страв, розширився їх асортимент. З’явилися
нові страви, які користуються попитом не тільки в СумДУ, а й серед містян. Наприклад:
завиванець з телятини, рулет курячий з беконом, окунь в паніровці з цедри апельсина та
волоського горіху, полядвиця з яловичини, вареники з капустою та м’ясом, різноманітні
салати та десерти. На замовлення співробітників виготовляються напівфабрикати, а
саме – пельмені, вареники з картоплею, вареники з капустою та м’ясом, дріжджове
тісто.
Необхідне обладнання та меблі. Все ще залишається актуальним питання оновлення
матеріальної бази КГХ, але в цьому році були здійснені значні поставки обладнання та
меблів для торгових точок (кафетерій Г-корпусу, їдальня головного виробництва, їдальня
медінституту, їдальня СОЗ «Універ»)). Для забезпечення ефективної роботи комплексу та
покращення умов праці співробітників у 2016р. були зроблені наступні кроки: з субрахунку
КГХ та загально університетського рахунку було витрачено 1174947грн.
(2015р.–618932 грн.).
Важливим кроком у питанні покращення обслуговування є придбання нового обладнання,
меблів та іншого.
Шляхи поліпшення господарської діяльності КГХ:
1) необхідно докупити обладнання та інвентар для виробництв КГХ (враховуючі ВСГ), а саме:
шафи холодильні, конвекторні печі, марміти для других страв та ін., посуд.
2) облаштувати їдальню в СОЗ «Універ» згідно вимог СЕС.
3) зменшити витрати за рахунок модернізації й оновлення зношеного обладнання шляхом
придбання сучасного й енергозберігаючого.
4) облаштувати виробничі приміщення в торгівельної залі (ресторан) на 5 поверсі готелюгуртожитку, оптимізація кліматичного та температурного режиму в торгівельній залі,
придбання інвентарю та посуду для організації постійного гарячого харчування;
5) облаштувати виробничі приміщення в кава-клубі конгрес-центру, придбання інвентарю та
посуду для організації харчування;
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6) збільшити кількість сторонніх заходів, а також збільшити калькуляційні вартості додаткових
витрат на їх обслуговування;
7) розширити асортимент й покращити якість виробленої продукції, підвищити рівень
обслуговування;
8) проводити заходи щодо зменшення або утримання на одному рівні роздрібних цін упродовж
навчального року;
9) проводити ремонтні роботи в їдальні медичного інституту, торгівельних залах, виробничих
приміщеннях з метою економного використання тепла (заміна вікон й утеплення фасаду) в
порівнянні з виконаними роботами в їдальні основного виробництва та кафетеріїв вже за ці
роки дало результат – економія по витратам на опалення;
10) покращити естетичний вигляд торгівельних залів для комфортних умов роботи.

3. Позанавчальна робота
3.1. Відділ позанавчальної роботи
За звітний період відділом позанавчальної роботи були проведені виховні заходи з
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 127 заходів (2015-111)
(додаток Г), з них: 80 пізнавально–виховних та 44 лекції для студентів 1 курсу.

З національного виховання було проведено 27 заходів з використанням різних
форм: концерти в філармонії; літературно-музичні вечори «Шевченківські читання»; «День
рушника»; загальноуніверситетські акції «Запали свічу» присвячені пам'яті жертв
Голодомору та до вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та інші.
Приймали участь студенти й у міських заходах: з нагоди відзначення в області 202-ї
річниці від дня народження Т.Г. Шевченка; до Дня Соборності: виставки художніх робіт
«Україна єдина» та інше.
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23 заходи з естетичного виховання: організовано відвідування концертів у
філармонії, культпоходи до театру ім. Щепкіна, ТЮГу; зустрічі з майстрами мистецтв;
концерт бардів, присвячений В. Висоцькому; конкурс ведучих, До Дня Матері та Родини;
організація екскурсій в місто Полтава, Путивль, до музею Чехова, краєзнавчого музею та
інш.
На патріотичну тематику проведено 24 заходи –привітання ветеранів та дітей
Другої Світової війни зі святами по домівках, зустріч з воїнами – інтернаціоналістами,
учасниками АТО та інше.
Також відділ проводив заходи сумісно з іншими підрозділами:
- фестиваль освіти, науки і культури «СумДУ – Сумчанам!»,
- зустріч із зірками українського телебачення в рамках соціально—освітнього
проекту ТСН «Ті, що вражають»;
- До Міжнародного Дня студента проводили традиційний підсумковий конкурс
«Кращий студент СумДУ 2016» у формі балу, який зібрав більше 250 студентів,
викладачів та гостей СумДУ, які вітали кращих студентів;
Проведена спільна робота із секцією «Реклами та зв'язків з громадськістю» (зокрема, з
її керівником Яненком Я. В.):
- щодо конкурсу стосовно виконання положень Кодексу корпоративної культури
СумДУ;
- проведення ІІІ Молодіжного фестивалю «Восьма барва», де серед інших були
запропоновані теми «СумДУ – це я!», «Видатні українці».
Разом з ННІ права проведено тренінги з питань підготовки молоді до сімейного життя
і попередження розлучень в сім’ї.
Була проведена робота з кафедрою журналістики щодо участі студентів у конкурсі
«Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді» (організатори Всеукраїнська
молодіжна громадська організація «Серце до серця» спільно з Посольством Литовської
Республіки в Україні, Міністерством культури України), а також з кафедрою філософії,
історії, Науковим товариством студентів, аспірантів щодо участі студентів у
Всеукраїнському конкурсі студентських есе на тему : «Перспективи Української
національної революції у ХХІст.».
Також була організована презентація фірми ТОВ «Креативні стратегії» ТМ компанії
Avon.
У травні ВПР було проведено зустріч студентів факультету ІФСК з учасниками
Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята «В сім'ї вольній, новій …»,
яке проводиться в Україні з 1981 року. Гостем СумДУ був голова національної Спілки
письменників України Михайло Сидоржевський.
ВПР та психологічною службою (на виконання наказу № 0053-І від 26.01.16 р. «Щодо
затвердження заходів з НПВ в СумДУ»)проведено цикл бесід-діалогів під назвою
«Психологічний аналіз патріотичних почуттів та особливості формування патріотичних рис
характеру у молоді» зі студентами першого та другого курсів.
Наш університет виступив співорганізатором
Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному
закладі», разом з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та
Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка. Всього було
203 учасника. Відділом позанавчальної роботи була підготовлена доповідь:
«Національно-патріотичне виховання студентів в СумДУ».
Також співробітники відділу приймали участь у круглому столі «Робота
шкільних музейних об’єднань у напрямі увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм
у захисті України під час проведення АТО», що організовував Департамент вищої освіти, з
доповіддю про патріотичне виховання в СумДУ та презентацією виставки експонатів,
переданих студентами - учасниками АТО (ННІ права). Загалом по базовому закладу було
проведено 27 заходів з вшанування воїнів АТО (додаток Д).
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Прийняли участь у першому Всеукраїнському семінарі-тренінгу щодо
впровадження програм патріотичного виховання в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку «Від серця України до серця дитини» м. Святогорськ, КП «ОДМСОК»
«Перлина Донеччини».
Також були підготовлені тези доповіді на IV міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2016», яка проводилась
25-27 травня 2016 року на базі Сумського державного університету. Подано тези доповіді
«Інформаційна система «Зайнятість студентів у позанавчальний час» авторами: Ободяк В.К.,
Солонар І., Гордієнко Н.М., Ткач О.П., Смоленніков Д.О.
Вперше відділом була організована фотовиставка «Між війною і миром: Україна
– Ізраїль» - організатори: Громадська організація «Ізраїльські друзі України», Запорізька
обласна Координаційна Рада з питань козацтва та Міжнародний союз козаків «Запорізька
Січ», БФ «Майбутнє Запоріжжя» за підтримки Благодійного фонду Ukrainian Jewish
Encounter (Канада), Міжнародних Авіаліній України, а також Посольства України в Ізраїлі.
Ця унікальна фотовиставка складалась з робіт фотомайстрів з Ізраїлю та України і
присвячена тонкій межі, яка відділяє мирне життя від війни у наших країнах. Тут були
представлені роботи, зняті під час Революції Гідності, в зоні військового конфлікту на сході
України, а також під час арабо-ізраїльських війн.
Учні та студенти, які протягом року брали участь у заходах, нагороджувались
грамотами, солодощами, подарунками, статуетками, пам’ятними подарунками, преміями.
Відділ позанавчальної роботи займається дозвіллям іноземних студентів.
Для цієї категорії студентів був проведений виїзний семінар «Ефективні комунікації
та розвиток творчого потенціалу сучасного студентства». Вперше був створений
телевізійний проект «Планета вкусов СумГУ», відзнято, змонтовано та виставлено в
соцмережі 7 випусків передач: Йорданія, Святковий до 8 Березня, Танзанія, До
Великодня, Палестина, до Дня працівників освіти, Туркменістан.
Вперше проводився конкурс «NEW STARS SSU international». Також вперше
проводилась благодійна інтернаціональна кухня, де було зібрано 1102 гривні. На
виручені кошти студенти придбали підручники для 4-го класу по математиці, рідній мові та
солодке печиво для дітей зі Спеціалізованої школи-інтернату з порушенням слуху та
психічного розвитку с. Косівщина.
Вперше ВПР був організований конкурс сучасного танцю для дітей та студентів
віком від 4 до 25 років. У ньому брали участь близько 150 учасників – діти з дитячих
садочків та шкіл м. Суми, Сумської області, українські та іноземні студенти вищих
навчальних закладів м. Суми, школярі та студенти з Харкова.
До Дня захисту дітей проведена виїзна благодійна акція за участю іноземних
студентів в Дитячому оздоровчому центрі «Ровесник» для дітей з обмеженими
можливостями.
Був проведений виїзний захід для іноземних студентів першого курсу на базі СОЗ
«Універ» «Студентство, єднаймося!» для ознайомлення з історією, традиціями та
культурою навчального закладу.
Відділ постійно співпрацює з заступниками директорів (деканів) з виховної роботи. В
цьому році відбулися зміни на факультеті ІФСК (Павленко А.В.) та ЕлІТ (Козлова І .І.).
Всі інститути (факультети) приймали участь у загальноуніверситетських заходах:
фестивалі науки, освіти та культури «СумДУ – сумчанам», «Посвята у студенти», «Ярмарок
інтересів», «Золотий інтеграл», «Кращий студент-2016», «Міс СумДУ- 2016», Тиждень
університету, культпоходи до театрів та філармонії, на виставки.
Щорічно на інститутах (факультетах) впроваджуються нові форми роботи:
На факультеті ІФСК :
- виїзний захід-знайомство для студентів та викладачів спеціальностей кафедри ПП та
СКТ на базі СОЗ «Універ» (презентація спеціальностей, творчі виступи, спортивнорозважальна програма);
- зустріч з письменниками С. Петренко, Г. Єлишевичем, В. Скакуном;
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- фут-квест «Я – студент СумДУ»;
- «Игры в которые играют люди или что же такое театр?» (Майстер-клас від художнього
керівника театру ім. Щепкіна А. Меженіна);
- лекція «Музеї світу» - Побожій С.І.;
- екскурсія у Сумський офіс компанії NetCracker Technology (спілкування з потенційними
роботодавцями).
На факультеті ТеСЕТ:
- захід «Детективний квест»;
- Турнір зі спортивного покеру до Дня факультету ТеСЕТ;
- турнір із гри в нарди в рамках Тижня настільних ігор;
- турнір зі спортивного покеру та нардів в рамках Тижня настільних ігор;
- «ІНЖЕНЕРНА монополія» нарди в рамках Тижня настільних ігор.
У медичному інституті:
- під егідою Благодійного фонду «Сагасітас-Україна» у рамках акції «Школа вихідного дня
для дітей з АТО», студенти та учасники Волонтерського клубу «Віра» медінституту взяли
активну участь та провели ряд лекцій;
- проведення студентського флеш-мобу до Міжнародного дня миру;
- «Ми українці» - захід присвячений Дню української мови;
- збір коштів дітям-сиротам та інвалідам з вродженими вадами обличчя на планове
оперативне втручання; проведення безкоштовної операції по лікуванню вроджених вад
обличчя у вихованця Сумського будинку – інтернату;
- До Дня заснування Медичного інституту та Дня захисту дітей, за підтримки Благодійного
фонду
«Сагасітас-Україна» та
магазину
комп’ютерної
техніки
«Compservice»,
пройшов ярмарок добра «Найкраще дітям»;
- за підтримки студентів Медичного інституту СумДУ, волонтерського клубу «Віра» МІ
СумДУ, благодійного фонду «Сагасітас-Україна», 4-го грудня був організований
благодійний захід «Повір у себе» до Міжнародного дня людей з обмеженими
можливостями для «Сумського клубу «Країна друзів»;
- благодійна акція «Помічник Миколайчика»: організована поїздка до Гребеніківської
допоміжної школи-інтернату Тростянецького району; проведений збір речей для вихованців
школи-інтернат: теплий одяг, іграшки, книжки, настільні ігри, канцелярія, солодощі.
У ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького:
 З’явились нові проекти: Лабораторія ідей, бізнес-школа «Youth & Business»,
дискусійний клуб «Sumy Cinema Club», Міжнародні наукові пікніки, FEMbook
тощо;
 у звітному році студенти інституту ФЕМ максимально були залучені до
профорієнтаційної діяльності зі школярами, в першу чергу за власною ініціативою.
активно велась робота через іногородніх студентів що мекають у гуртожитках;
 в звітному році збільшилась кількість екскурсій для студентів інституту ФЕМ, у тому
числі за ініціативою випускових кафедр («Технологія», «NetCracker», завод
«Імпульс», «Керамейя» тощо);
 студенти інституту розвивають власні проекти загальноуніверситетського та міського
рівня :YouthDance, «Платформа молодіжної думки «Youth».
На ф-ті ЕЛІТ:
- фотоконкурс для студентів «Портрет з мамою» до міжнародного дня матері.,
проводився в соц. мережі VK;
- Хто зверху? - інтелектуальна гра між командою дівчат та командою хлопців;
- стань ЕлІТним донором! - соціальна акція тривала декілька днів, протягом яких
студенти ставали донорами крові на безоплатній основі;
- кубок з більярду - проводився в розважальному центрі;
- школа ЕлІТного активіста - дводенна п’ятигодинна школа, метою якої було
залучити студентів до участі у соціальному житті університету, розвинути
лідерські навички та вміння роботи в команді;
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Deutsch Club - клуб німецької мови, в якому студенти навчають студентів
німецької.
У ННІ права:
- участь у фестивалі вуличної їжі та проведення форум-дебатів в рамках презентації
посібника «Інструментарій для громадян»;
- цикл тренінгів, спрямованих на вміння працювати в команді, розвиток лідерських
якостей та згуртування колективу: «Тімбілдінг, навички роботи в команді» та
«На крок попереду»;
- проведення конкурсу «Краща пара Навчально-наукового інституту права» в
рамках відзначення Дня юриста;
- «Виїзний тренінг для першокурсників» на базі СОЗ «Універ»;
- особливим здобутком в цьому році стала перемога Юридичної клініки ННІП
в Олімпіаді з консультування клієнтів серед юридичних клінік м. Суми, де
вона зайняла перше місце.
У ННІ бізнес-технологій «УАБС»:
- Організовано візит президента Глівіцько-Забранського округу Асоціації польських
митців Анни Кубіцької і віце-президента Лєшека Цепака. Проведено зустрічі зі
студентами, круглий стіл «Культурні практики: Глівіце – Суми» за участю
широкої громадськості міста й області. Підготовлено клопотання до міського
голови Сум про присвоєння Анні Кубіцькій відзнаки «Подяка міського голови» за
значний внесок у розвиток культурних взаємин між Сумами і Глівіцами. Нагороду
вручено під час урочистостей в обласній філармонії. Слід сказати, що Асоціація
польських митців спільно з УАБС провели п’ять міжнародних пленерів у Польщі й
Україні. Завдяки грантам, наданими Асоціацією, двоє викладачів СумДУ (Побожій
С.І., Миленкова Р.В.) відвідали пленери і пройшли стажування в Глівіцах. У
рамках візиту гості познайомилися також з діяльністю Літературної вітальні
університету;
- співпрацювали з всеукраїнською газетою «День». Цього року СумДУ став
партнером фотовиставки і відзначив роботу «Кототерапія» фотографа з
Авдіївки премією;
- у рамках проведення «Ночі музеїв» у 2-му корпусі «УАБС» організований квест
«Турнір чарівників»;
- презентація «Сєров. Рисунок. Акварель. Літографія. Виставка факсимільних
репродукцій».
На ДМО:.
- «Лижні старти» для іноземних студентів;
- участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та
фахівців у галузі психології «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в
сучасному світі»;
- на базі спортивно-оздоровчого закладу «Універ» проведено виїзний семінар Ради
голів земляцтв іноземних студентів;
- спортивний захід «СумДУ – Кубок Африки з футболу»;
- іноземними студентами організовано свято в Олександрівській гімназії
«Европейські мови в міжкультурній комунікації»;
Традиційно 1 вересня було проведено анкетування серед першокурсників,
головним питанням якого було «Що вплинуло на рішення вступити до СумДУ?».
Пріоритетною відповіддю більшості студентів став високий рейтинг СумДУ серед
інших ВНЗ України. (33%).
Проводиться робота з кураторами академічних груп. На сьогоднішній день
працює 83 куратора академічних груп (у 2015 – 67 куратори). Протягом року для них
проводилися виробничі наради, організовані тематичні лекції(теми яких замовляли
куратори); відбувалося відвідування кураторських годин; щотижнево проводилися збори із
заступниками деканів з виховної роботи.
-
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Для кураторів академічних груп факультетів ІФСК, ЕЛІТ, ТеСЕТ, ННІ ФЕМ ім.
Олега Балацького, ННІ права та МІ спільно з психологічною службою проводився
інтерактивний семінар-тренінг на тему: «Емоційний інтелект в структурі професійної
компетентності»
Постійно проводиться робота зі студентами щодо вивчення положень Кодексу
корпоративної культури СумДУ. Першокурсники знайомляться з Кодексом корпоративної
культури на вступних лекціях, а також на кураторських годинах. Витяг з Кодексу
розміщений в кураторських журналах, в яких студенти першокурсники розписуються, що
ознайомлені з усіма нормативними документами.
Продовжилася робота щодо вдосконалення інформаційної системи «Зайнятість
студентів у позанавчальний час» (zn.sumdu.edu.ua). На сьогоднішній день вона працює і всі
показники позанавчальної діяльності студентів можна відслідкувати.
Систематично готувалися листи-подяки на адресу дирекції шкіл з зазначенням успіхів їх
випускників, студентів. Підотовлено 23 таких листа.
У зв’язку з реорганізацією структури університету (приєднання УАБС) відділ
поповнився 2 фахівцями, які були задіяні та приймали участь у наступних заходах:
- творчий звіт вокальної студії ННІ БТ «УАБС»;
- підготовка та участь студентів у молодіжному фестивалі "Студентська весна";
- випускні вечори для бакалаврів ННІ БТ «УАБС»;
- посвята в першокурсники;
- організація Дня відкритих дверей;
- розважально-танцювальна програма до свята Halloween;
- підготовка до участі студентів у конкурсі «Золотий інтеграл»;
- презентація часопису "Академікс";
- підготовка до конкурсу ведучих;
- флешмоб до Дня Святого Миколая;
- новорічний корпоратив для співробітників інституту.
До структури ВПР також був приєднаний студентський клуб «Спортлайн».
Директором якого працює – Мунтян В.В. (0,5 ставки)
За час роботи СК «Спортлайн» (далі – Клуб) була проведена робота по
доукомплектації необхідними меблями та технікою. Приміщення Клубу поділено на дві
зони: основну залу та банкетну. Основна зала призначена для проведення розважальних
заходів, вечірок, переглядів кінофільмів, проведення тренінгів, конференцій, форумів тощо.
Зала облаштована меблями для прийому їжі, організації форумів, самостійної роботи
відвідувачів. Проведено комплектацію звукопідсилюючою апаратурою, світломузичною
технікою, сценічним подіумом, диммашиною, проектором з екраном, фліпчартом. Банкетна
зала призначена для проведення приватних зустрічей, нарад, святкувань у невеликому колі
друзів, перегляду фільмів. Зала містить зручний кутовий диван, крісло, журнальний столик.
На стадії закупівлі – плазмовий телевізор.
Протягом червня-грудня 2016 року Клуб організував та забезпечив проведення
46 заходів.
На постійній основі в Клубі діють: Кіноклуб «Шедеври світового кіно» та Клуб
англомовних фільмів «SubMovie».
Кіноклуб «Шедеври світового кіно» діє щосереди. В рамках роботи кіноклубу
демонструються стрічки із світового рейтингового переліку IMDb-250 з подальшим їх
обговоренням.
Клуб англомовних фільмів ―SubMovie‖ діє раз на два тижні, крім випадків проведення
інших заходів. Робота кіноклубу спрямована на підвищення рівня володіння англійською
мовою студентами університету.
Клубом організовано ряд заходів національно-патріотичного виховання. Серед
них:
- перегляди матчів за участі Збірної України на чемпіонаті ЄВРО-2016;
- перегляд фільму «Незламна»;
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- проведено кіномарафон українських фільмів на історико-патріотичну тематику з
нагоди святкування Покрови та Дня захисника України. Документальний фільм "Аеропорт"
(про оборону Донецького аеропорту) та художня стрічка "Тарас Бульба".
- концертно-розважальна програма до Дня Збройних сил України. Організовано
спільно зі студентськими радами гуртожитків №1а та №2а. В рамках заходу привітали
студентів, які навчаються на кафедрі військової підготовки, а також нагородили кращих
хлопців гуртожитків у різних номінаціях.
Серед естетичних та культурологічних заходів, проведених в Клубі – захід для
активістів гуртожитків СумДУ "Я і СумДУ", проведений спільно зі студмістечком та
комплексом громадського харчування. Під час заходу студенти мали змогу ознайомитись з
правилами етикету. Було проведено творчу зустріч з рівненським поетом Євгеном
Франківом. До даної категорії заходів можна віднести і діючі на постійній основі кіноклуби,
оскільки за допомогою них студенти знайомляться з кращими кінострічками світового
кінематографу.
Завдяки постійній співпраці зі студентським самоврядуванням для студентів
університету організовуються різноманітні розважальні заходи. До їх числа можна
віднести:
- вечори спортивного покеру (щомісячний захід спільно з студентським
директоратом ННІ БТ «УАБС»);
- турнір з настільної гри «ALIAS» (спільно з студентським директоратом ННІ БТ
«УАБС» та студентським деканатом фак-ту ЕЛІТ);
- святкові вечірки для ННІ права, ННІ БТ «УАБС», фак-ту ІФСК;
- турнір «Що? Де? Коли? – Анатомія» спільно з медичним інститутом;
- психологічна гра «Мафія» спільно з ННІ БТ «УАБС»;
- міжінститутський вечір знайомства першокурсників "Творчий марафон" (ФЕМ,
бізнес-технологій) спільно зі студрадами гуртожитків №1а та 2а;
- конкурсно-розважальні програми для гуртожитків №1а та 2а спільно з їх
студрадами.
Студентським клубом «Спортлайн» з серпня надаються платні послуги. Клуб
займається повним супроводженням надання послуг (оформлення необхідних документів,
підготовка, організаційний та технічний супровід заходів).
Всього протягом звітного періоду студентський клуб «Спортлайн» відвідали 1250
гостей з урахуванням гостей при наданні платних послуг (можливе дублювання при
підрахунках, оскільки є заходи, які відвідують учасники на постійній основі). Серед них 56
іноземних студентів та 85 школярів.
Протягом року велась організаційна робота. Зокрема:
- розроблено Положення про студентський клуб «Спортлайн»;
- розроблено Наказ про платні послуги та відкрито субрахунок;
- створено та постійно модеруються сторінки в соціальних мережах (ВКонтакте,
Facebook, Instagram.)
- спільно з співробітниками групи інформаційно-аналітичних систем розроблено
веб-сторінку СК «Спортлайн», яка незабаром буде розміщена на домені університету;
- ведеться реклама Клубу в соціальних мережах для збільшення кількості
відвідувачів та платних послуг.
У заходах ВПР протягом 2016 року взяли участь 6 410 (2015- 5000) чоловік у т. ч.
студенти ННІ БТ «УАБС» (охоплено на всіх заходах за рік), з них:
учнів ЗОШ міста – 580 чол.
іноземних студентів – 875. чол.
студенти українського контингенту – 4 955 чол.
До здобутків роботи ВПР можна віднести: покращення робочих місць
співробітників завдяки новому приміщенню, наданому у користування, а також
сучасним меблям та техніці (комп'ютер, телевізор); удосконалення інформаційної системи
«Зайнятості студентів у позанавчальний час» (zn.sumdu.edu.ua); участь у проведення
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циклу семінарів-тренінгів на тему «Емоційний інтелект в структурі професійної
компетентності» для кураторів академічних груп, молодих викладачів; співорганізація та
участь у Всеукраїнській науково-практичної конференції «Сучасні проблеми
виховання молоді у вищому навчальному закладі», участь у першому Всеукраїнському
семінарі-тренінгу щодо впровадження програм патріотичного виховання в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку; участь студентів факультету ІФСК у конкурсі «Україна та
НАТО: сучасний погляд української молоді», організаційна робота по студентському
клубу «Спортлайн» та інш.
Шляхи поліпшення діяльності відділу:
1. Розробити положення про роботу електронної системи зайнятості студентів СумДУ.
2. Щодо питання керівництва роботою кураторів академічних груп. На цьому
рівні залишається найбільше проблем. Вони зумовлені невирішеністю багатьох
питань на рівні інститутів, факультетів, недоліками у формуванні кураторського
корпусу, постійними змінами кадрового складу кураторів. Для покращення цього
напрямку діяльності пропонуємо інститутам і факультетам більш виважено підходити
до питання призначення кураторів академічних груп та сумісно із заступниками
директорів(деканів) інститутів (факультетів) розробити положення «Кращий куратор
року».
3. Розробити положення про кращу академічну групу інституту (факультету).
4. Знижується активність груп у позанавчальній діяльності з переходом на старші курси.
Натомість збільшується кількість студентів, що віддають перевагу науковій діяльності
та працевлаштуванню. З кожним роком зростає проблема залучення студентів до
культурно-масової роботи, тому хотілося б отримати підтримку, розуміння та
узгодження з боку викладачів.
Гурткова робота
В гуртках ВПР задіяно близько 170 чол. (контингент студентів у гуртках постійно
оновлюється). Із них 130 студенти СумДУ, 8 аспірантів та 32 школярі ЗОШ міста. Це
активісти, які не тільки беруть участь у проведенні заходів ВПР, а й самостійно ведуть
роботу по організації та проведенню культурно-масових та інтелектуальних програм на
факультетах та в інститутах.
На даний період працюють такі гуртки:
- «Краяни» (Лінькова Н.С.)
- Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.)
- «Школа лідерства і громадської активності» (Тисячник О.В.)
- «Школа вихователів для спортивно-оздоровчих закладів» (Супрунова Н.А)
- Арт-студія « Академічна» (Побожій С.І.)
- Студія літературної творчості «Академікс» (Растворцев Д.Д.)
- «Школа журналістики» (Осюхіна М.О.)
До здобутків гуртків можна віднести:
- «Краяни» (Лінькова Н.С.)
Протягом навчального року гуртківці відвідали краєзнавчий та художній музеї;
систематично відвідували діючі виставки художників та майстрів декоративного і
прикладного мистецтва в міській художній галереї. Є ініціаторами та учасниками
національно-патріотичних заходів, як в університеті, такі в ЗОШ м. Суми.
- Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.)
Участь у всеукраїнських та міжнародних турнірах: Відкритий асинхронний
молодіжний чемпіонат України з гри «Що?Де?Коли?» - 2 місце, Відкритий молодіжний
кубок України та інші. Відкритий весняний Кубок ректора СумДУ з гри «Що?Де?Коли?»
«Школа лідерства і громадської активності» (Тисячник О.В.)
Співпраця з міським центром дозвілля молоді, проведення тренінгів, що сприяють розкриттю
природного потенціалу молоді, а також тренінгів з наступної тематики: «Ораторське
мистецтво», «Лідерство та робота в команді», «Тайм-менеджмент» та інш. Тренінги по
написанню проектів.
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«Школа вихователів для спортивно-оздоровчих закладів» (Супрунова Н.А)
Протягом року «Школою вихователів» було проведено ряд практичних занять,
виїзних семінарів. З 36 студентів, які займалися в гуртку у 2016 році працювали в таборі
«УНІВЕР» 6 студентів, повторно працювали 8 вожатих з минулого сезону, інші були
працевлаштовані в табори Сумської області.
- Арт-студія « Академічна» (Побожій С.І.)
Виставка малюнків «Образ і форма» - члена Національної спілки художників України
С. Побожія. Організація виставки графіки члена Національної спілки художників України
Ігоря Василевського «Спогади про Глівіце» (м. Суми).Круглий стіл: «Міжнародні мистецькі
пленери «Моє місто» у м. Глівіце та участь у них сумських і зарубіжних художників».
- Студія літературної творчості «Академікс» (Растворцев Д.Д.)
26 жовтня шрифтова робота керівника гуртка визнана кращою на всеукраїнському конкурсі
«Ukrainian Design. The Best Of. 2016» http://design-awards.com.ua/en/winners/2016/307/.
14 листопада відбулася у конгрес-холі СумДУ відбулася презентація вересневого-жовтневого
номеру часопису.
- «Школа журналістики» (Осюхіна М.О.)
Вихованці гуртка створили 27 публікацій для двох випусків видання молодіжних
організацій північно-східної України «Спалах». Приймають участь у семінарах, тренінгах,
конкурсах: Міжнародний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» в номінаціях
«друкована реклама», «відеореклама», «радіореклама». Шестеро вихованців підготували
наукові тези й взяли участь у Другій студентській конференції «Перший крок у науку»
Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової,
культурно-масової, громадської та спортивної роботи (додаток Ж,К).
Рівень
активності
2012 рік
ТеСЕТ
50 %
ЕлІТ
68%
ННІ ФЕМ ім. О. 64%

Рівень
активності
2013 рік
47 %
68 %
65 %

Рівень
активності
2014 рік
61 %
68 %
67 %

Рівень
активності
2015 рік
52%
70%
71%

Рівень
активності
2016 рік
41%
72%
71%

64%
60%
66 %

59 %
71 %
34 %

58 %
69 %
37 %

72%
74%
54%

75%
74%
49%

74%

88 %

86 %

99%

65%
65%

78%

61 %

50 %

73%

77%

59,7%
63,4 %

57,7 %
61,4 %

60 %
62 %

65,5%
71%

61%
61%

Факультет

Балацького
ІФСК
ННІ права
Медичний
інститут
ННІ БТ «УАБС»
Шосткінський
інститут
Конотопський
інститут
По базовому ВНЗ
Всього по СумДУ

Окремі показники позанавчальної діяльності
станом на 31.12.2016 р.
Показники
Культурно-масова робота
1. Кількість клубів,
гуртків художньої
самодіяльності, секцій та
об’єднань за інтересами

2013

2014

2015

2016

Всього Базовий Всього Базовий Всього Базовий Всього
ВНЗ
ВНЗ
ВНЗ
27

22

32

23

53

37

69

Базовий
ВНЗ
53
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(додаток Л )
Кількість студентів, які в
них займаються
Кількість школярів, які в
них займаються
2. Охоплення студентів
позанавчальною роботою
3. Кількість студентівлауреатів мистецьких
фестивалів і конкурсів
ВСЬОГО:
у тому числі:

542

480

742

551

1210

864

1667

1387

318

250

347

260

444

303

574

456

61,4%

57,7%

62%

60%

71%

65,5%

61%

61%

75

53

155

101

166

124

187

132

28
10
37

23
5
25

52
62
41

38
48
15

81
60
25

45
60
19

118
56
13

39
42
11

- міського, обласного
-всеукраїнського
-міжнародного

Дана інформація грунтується на показниках КМЦ, ВПР, відділу соціальної роботи,
служб, кафедр та факультетів університету, Шосткінського інституту, Конотопського
інституту, Машинобудівного коледжу.

3.2. Навчальний центр соціокультурного розвитку
Виставкова діяльність
Протягом 2016 року в атріумі Конгрес-центру СумДУ діяв виставковий зал
«Філантроп», виставкову, мистецьку, культурну та просвітницьку діяльність якого
організовано навчальним центром соціокультурного розвитку. Зокрема було проведено такі
заходи.
Виставки живопису:
-

-

виставка живопису «РІЗДВЯНА», представлені роботи Леоніда Герасимова
(Крим), Валерія Шкарупи (Київ), Олексія Сиволожського (Харків), Андрія
Копчака (Трускавець), сумських художників, членів сумської організації НСХУ
Ігора Швачунова, Павла Ковтуна, Ігора Василевського, Дарії Прохорчук,
Олександра Садовського, Сергія Михайличенка. Виставка мала благодійний
характер. 06.01-20.01. 2016р.
виставка робіт голови Сумського відділення Національної Спілки художників
України, Заслуженого художника України Івана Гапоченка «Дотик
натюрморту».15.02-29.02.2016 р.
виставка живопису Тетяни Луцик (Україна-Швеція) «Високосні
сподівання».29.02-15.03.2016р.
виставка живопису «МІСТО ЛЮДЕЙ». Михайла Юденкова, член сумської
НСХУ. 18.03-20.04.2016р.
виставка-конкурс дитячого плакату «МІННА БЕЗПЕКА», переважна більшість
робіт- переможці дитячого конкурсу малюнку з Донецької та Луганської областей,
10.06-20.06. 2016р.
виставка живопису «МАРЕННЯ». Представлені роботи художників, членів
сумської організації НХСУ Ігора Швачунова, Ігора Василевського, та інш.
08.07-08.08.2016р.
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-

виставка карикатури «ЗАЛЕЖНІСТЬ», автори- Михайло Волов і Борис
Пилипенко.23.08-10.09.2016р.
виставка живопису «неСумуй», Владислав Шерешевський (Київ). 15.0907.10.2016р.

Фотовиставки:
«Академії-20» (спільно з відділом позанавчальної роботи), понад 100 відвідувачів
на відкритті виставки, представлено понад 40 фоторобіт 12 фотографів Сумщини
(лютий-березень 2016р).
- фотовиставка «Між війною і миром. Україна — Ізраїль» (спільно з відділом
позанавчальної роботи). Міжнародна фотовиставка, представлені роботи
провідних фотографів України та Ізраілю. 13.10- 29.10. 2016р.
- виставка художньої фотографії - «ДЕ ЖИВЕ ДУША ТВОЯ», фотограф – Наталія
Кармазіна. Головний месседж цього проекту – підтримка сімей, що виховують
дітей з обмеженими можливостями, 29.11-20.12.2016р.
- виставка художньої фотографії «ОБЛИЧЧЯ ЧЕТВЕРТОЇ ВЛАДИ» (до Дня
журналіста). Автор - Сергій Малюк. 06.06-20.06.2016р.
- фотовиставка Дмитра Симонова «Космос почуттів» 09.06-20.06.2016р.
- Фотовиставка, присвячена сім’ям воїнів АТО (спільно з облдержадміністрацією).
15.08-18,08.2016р. та інш.
- фотопроект Сергія Чепульського «ТРИ ПЕЛЮСТКИ ЖІНОЧНОСТІ»
(Представлені фото 3-х творчих жінок- Римми Миленкової, Окрсани
Скоробогатської, Лариси Ільченко. 02.09.-12.09.2016
- фотопроект Ігора Швачунова «ПРИВИДИ СТАРОГО МІСТА»
Серія чорно-білих фото присвячена об’єктам та спорудам нашого міста, які мають
цікаву історію, овіяні легендами, але, на жаль, знаходяться в стані занедбаності та
руйнації. 14.05-10.06.2016р.
Інші проекти:
-

вистава-перформанс «ВІДГУК ПРИКОРДОННЯ»- учасники співачка Катя Чілі
(Київ), поетеса Ольга Ковалевська. 12.07.2016р.
- музично-поетичний хронотоп «ПОЛЮСИ ЧАСУ». Виступи поетів та бардів –
Ігора Касьяненка, Андрія Катрича, Дарії Майбороди,Тамари Герасименко,
Маші Баня, Андрія Єрмоленка. 22.01.2016р.
- творча зустріч-презентація «РОДЕ МІЙ КРАСНИЙ» (спільно з
облдержадміністрацією). Зустріч-концерт-презентація талановитих творчих родин
Сумщини. 05.05.2016р.
- поетична одісея «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». Поети Ольга Бражник та Лев
Скринник, фотовернісаж Дмитро Симонов, відеопрезентація Євгеній Фулєров.
09.06.2016р.
- креативна інсталяція на тему жінки та жіночності від Надії Білокур. 02.0906.092016р.
- проект-перформанс «БІЛИМ ПО БІЛОМУ». До Нового року виставка артялинок від креативних художників м.Суми 25.12.2016-15.01.2017
та інш.
На всіх відкриттях виставок та інших заходів виступали сумські поети, барди, співаки,
танцювальні колективи, арт-колективи, виступи яких організовано за рахунок власних
можливостей та зв’язків навчального центру.
Також діяв музей розвитку банківської справи на Сумщині та історії грошей.
Музей засновано в 2006 році, модернізовано силами навчального центру
соціокультурного розвитку в 2013 році ( змінено експозицію, добавлено понад 70
експонатів). Завідувачем музею є начальник навчального центру соціокультурного розвитку.
-
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Всього за рік було прийнято близько 1200 відвідувачів. В тому числі- 900 школярів та 300
студентів і інших осіб.
Організованих екскурсій було проведено понад 60, в якості екскурсоводів було залучено
також викладачів та аспірантів профільних кафедр.
Протягом 2016 року на базі музею продовжувалась науково-дослідницька робота,
зокрема дослідження розвитку банківської справи на Сумщині за період 1917- 1941 р.р.. Були
знайдені архівні документи, свідчення очевидців, фото того періоду, що дає можливість
поповнювати та розвивати музей в майбутньому.
За звітний період в музеї проведено понад 20 лекцій-екскурсій зі студентами фінансовоекономічних спеціальностей, понад 30 екскурсій для гостей нашого вишу та Сумщини.
Музей техніки
Навчальним центром соціокультурного розвитку в 2016 році також проводились екскурсії
для школярів, педагогів і інших осіб екскурсії в Музеї офісної та побутової техніки, всього
було залучено понад 300 осіб.
Проводилась спільна діяльність навчального центру соціокультурного розвитку та
Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
В межах угоди про співпрацю між двома центрами, що діє з 2013 року, щорічно
проводиться спільний краєзнавчий захід «Рідна Сумщина», в якому приймають участь до
близько 300 школярів з Сумщини. В 2016 році захід мав патріотичне спрямування.
Окрім того, проведено спільно наступні заходи:
1. Обласна історична школа «Нова генерація» - 26.02.16, задіяно 50 осіб
2. Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» 24.03.16, 125 осіб
3. Обласна історична школа «Нова генерація» - 28.04.16, 50 осіб
4. Обласний літературний конкурс «Проба пера» - 25.05.16, 90 осіб
5. Фестиваль «Мода та мистецтво» (дизайн-студія «Артіль-мода») – 29.10.16, 150 осіб
6. Обласний зліт експедиційних пошукових загонів позашкільних навчальних закладів
області «Пам’ятати, відродити. зберегти» - 19.10.16, 150 осіб
7. Обласна конференція юних краєзнавців «У світі краєзнавчих відкриттів» - 19.11.16,
90 осіб
Шляхи покращення роботи навчального центру соціокультурного розвитку
1. В проведенні виставкової діяльності:
- збільшити залучення до організації виставок студентів та викладачів СумДУ, вести
активний пошук власних талантів;
2. При організації виставок художників Сумщини практикувати виставки-продажі;
3. Змістити акценти у виставковій діяльності з благодійних на просвітницькопізнавальні, розширити профіль мистецьких виставок;
4. У роботі Музею грошей:
- ввести в практику проведення лекцій-екскурсій на постійній плановій основі для
студентів фінансово-економічних спеціальностей;
- в ЗМІ активніше популяризувати музей, як складову частину СумДУ та унікальний
об’єкт для Сумщини;
5. У загальномистецькій та соціокультурній діяльності Центру зробити акцент на
заходах, які є загальноважливими для СумДУ, його розвитку, профорієнтації, тощо

3.3. Культурно-мистецький центр
У 2016 році за участю фахівців та учасників творчих колективів КМЦ було
організовано, проведено та надано технічної підтримки 318 (2015 -225 ) культурно-
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масових заходів (додаток М), серед яких традиційні планові заходи КМЦ («Посвята у
студенти», «Міс СумДУ», «Золотий інтеграл», «День Св.Валентина», «Міжфакультетський
кубок КВН», ігри Шкільної ліги КВН та «Сумки», «День студента», «Вручення погонів»,
«День працівника освіти», «Новорічна казка для дітей студентів та співробітників», концерт
до 8 Березня, фестивалі та конкурси 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).
З приєднанням відокремленої структурної групи, розташованої в ННІ БТ «УАБС»,
була розширена та покращена матеріально – технічна база КМЦ, що в свою чергу
вплинуло і на якість культурно-мистецьких заходів.
Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та студентівучасників творчих колективів СумДУ
Рівень організації заходів
Заходи КМЦ (базовий ВНЗ)
Танцювально-розважальні
програми
Міські, обласні та всеукраїнські
заходи
Заходи інших підрозділів СумДУ
(кафедри, факультети, служби)
Профорієнтаційні агітаційні
бригади
Заходи, проведені на базі
Медичного інституту СумДУ
Заходи, проведені на базі ННІ БТ
«УАБС» СумДУ з травня 2016 (у
тому числі технічне
обслуговування зовнішніх заходів
та заходів інших підрозділів
СумДУ)
ВСЬОГО

2014
46

2015
58

2016
61

24

23

31

45

55

63 (у т. ч. на
умовах оренди –21)

55

52

63

6

13

15

26

24

37

-

-

48

202

225

318

Не зменшується попит зовнішніх організацій (Департаменту освіти і науки, Обласного
центру позашкільної освіти, шкіл міста тощо) на проведення заходів в актовій залі
СумДУ. Окрім того у 2016 році значно зросла кількість зовнішніх шоу-програм,
концертів та заходів всеукраїнського рівня, які проходили в актовій залі та у спортивнотанцювальній залі Н-корпусу (виступи груп «Фіолет», «Panivalkova», Сергія Бабкіна тощо;
психолога Д.Карпачова та інших).
Продовжує свою діяльність ліга КВН «Сагасітас», співзасновником якої є університет, а це
також впливає на збільшення кількості гостей нашого навчального закладу.
Загалом, через заходи, що відбувались в цьому році в актовій залі , пройшло більше
37 тис. (2015 -35тис.)
сумчан та гостей міста, а це слугує підвищенню іміджу
університету як одного із культурних центрів міста і регіону.
Співробітниками КМЦ постійно ведеться робота щодо пошуку нових та
удосконалення існуючих форм роботи, покращення якості змістової частини
традиційних заходів, реалізації нових ідей у їх проведенні. Наприклад, ведеться робота
щодо здійснення зйомок відео-концерту «СумДУ вітає з Новим роком!» разом зі студією
«16/9». Творчі колективи КМЦ виїздили до ЗОШ №23 та №25 для участі у
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патріотичних заходах, які проходили на базі цих шкіл. Для педагогів організаторів
шкіл №13, 15, 9, 17, 12 було організовано виїзний семінар, під час проведення якого
презентували студентський клуб «Спортлайн», як місце для проведення спільних заходів та
роботу КМЦ.
Ведеться робота з іноземними студентами, які беруть участь у гуртках художньої
самодіяльності (соло-вокалісти, вокальний ансамбль, танцювальні колективи, команди КВН),
а також за їх участю проходять усі університетські концертні програми.
У 2016 році збільшилась кількість міських та обласних заходів (21 заходів,
порівняно з 2015р.-12), у яких брали участь творчі колективи КМЦ. Серед найбільш
знакових заходів: міський Концерт пам’яті Героїв «Небесної сотні» у обласній філармонії,
концерт до Міжнародного жіночого дня у театрі ім. Щепкіна; «Шевченківські читання» у
театрі юного глядача; всеукраїнський фестиваль «Сурми України»; міські заходи, присвячені
Дню Незалежності України; міський концерт до Дня міста на Майдані Незалежності, участь
у святковому заході «Відкриття міської Новорічної ялинки», де надавалася також і технічна
підтримка звукопідсилюючою апаратурою тощо.
До того ж, у 2016 році вперше було забезпечено міські тематичні заходи, такі як
вшанування олімпійців – Шапаренка О.М. та Голубничого В.С., святковий прийом
міського голови міста Суми до Дня міста, виключно силами КМЦ: написання
сценарію, технічне забезпечення, проведення свята, концертні номери. А також творчі
колективи КМЦ забезпечили повноцінну концертну програму до Дня працівників
освіти у Районному будинку культури для вчителів Білопільського району.
Високий рівень виконавської майстерності учасників гуртків художньої
самодіяльності підтверджують призові місця та перемоги наших студентів у міських,
обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах: «Студентська
весна», «Зірковий шанс», «Пісня над Бугом» м. Хмельницький, «Весняна хвиля»
м. Київ, «Берег талантів» і «Театральні сесії» м. Дніпро, «Київський колорит»,
«Джерело надій» та «Барви осені» м. Київ; «Чорноморський зорепад-2016» м. Одеса
тощо. На всеукраїнському та навіть міжнародному рівні мистецьких фестивалів відомі
прізвища наших студентів – конкурсантів, які неодноразово ставали переможцями,
лауреатами та дипломантами це Сергій Пономаренко (ф-т ТеСЕТ), Поліна Гричишкіна
(ф-т ЕлІТ), Вікторія Ковтун (ф-т ІФСК), Яна Леонтенко (інститут права), Марина Бут
(інститут УАБС), Джон Кусіга (МІ), ансамбль «Силует», танцювальний колектив
«Сузір’я» (інститут «УАБС»), ансамбль народного танцю Шосткінського інституту та
інші.
Всього маємо у 2016 році 187 лауреатів (2015 -166 +58= с «УАБС» - 224) (додаток Н).
Високий художній рівень виконавської майстерності підтверджує і те, що 6
колективів мають звання народний. Маємо високий показник у порівнянні з вишами, у
яких в структурі є факультети та інститути мистецтв.
Цьогоріч учасниця колективу «Силует» Каріна Забродіна стала переможницею
обласного етапу конкурсу «СтудМісс Сумщини», представляла Сумщину на
всеукраїнському конкурсі «СтудМіс Україна», де отримала звання 2-ї Віце-міс.
Кількість студентів-лауреатів мистецьких фестивалів та конкурсів
Показники

2014
Рівні фестивалів
Міські Всеукр Міжна
обласні аїнські родні

2015
Рівні фестивалів

Всього Міські Всеукр Міжна
обласні аїнські родні

2016
Рівні фестивалів

Всього Міські Всеукр Міжна Всього
обласні аїнські родні

Базовий ВНЗ
38

48

15

101

45

60

19

124

79

42

11

132

31
Позабазові
структури

14

14

26

54

36

0

6

42

39

14

2

55

52

62

41

155

81

60

25

166

118

56

13

187

ВСЬОГО

Студенти, учасники вокальної студії СумДУ, Гречишкіна Поліна та Ковтун
Вікторія, а також керівник студії звукозапису Шарапов Сергій Олегович були
нагороджені грамотами міського голови за високу громадську позицію, вагомий
особистий внесок у розвиток молодіжної творчості та з нагоди Дня молоді. Ярослав
Щепотін – грамотою міського відділу у справах сім’ї, молоді та спорту.
Грамотою міського голови були також нагороджені директор КМЦ Левченко Р.М. та
художній керівник КМЦ Бондаренко О.О.
Подякою відділу культури і туризму Сумської міської ради нагороджений колектив
культурно-мистецького центру за активну участь у культурно-мистецькому житті
міста та піднесення його іміджу у культурному просторі України. Художній керівник
КМЦ Бондаренко О.О. запрошена до роботи комісії міського конкурсу з визначення
програм, розроблених інститутом громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми
та молоддю, які фінансуються з міського бюджету (2017рік).
Гурткова робота: на базі КМЦ СумДУ працює 15 гуртків, творчих студій,
колективів: 1 театральний гурток, 1 гурток художнього читання, 5 танцювальних колективів
(бальний, сучасні, естрадні, театри танцю), 3 вокальні студії, студентський загін охорони
правопорядку, студія звукозапису, Школа-студія КВН (включає 2 студентські команди та
«Шкільну лігу сміху»). Серед гуртків КМЦ: 2 працюють на базі медичного інституту
(вокальний і танцювальний), 3 на базі ННІ БТ «УАБС» (вокальний, танцювальний та
театральний). Роботу гуртків забезпечують 17 співробітників. Створений новий вокальний
колектив фольклорної пісні «Струна», який знайшов своїх прихильників.
Творчі колективи КМЦ беруть участь як у загальноуніверситетських заходах, так і у
заходах окремих факультетів та служб, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних
фестивалях і конкурсах.
У роботі творчих колективів задіяні близько 450 студентів та більше 120
школярів. До діяльності Школи-студії КВН залучено 15 шкільних команд (130
школярів).
Профорієнтаційна робота. Виїзні заходи «Презентації університету» у цьому році
дещо змінились щодо форми подачі концертної програми. До неї було включено
інтерактивні конкурси зі школярами, розіграші сувенірної продукції, фотографування
«селфі», які школярі активно коментують у соціальних мережах. Проводяться Дні відкритих
дверей, активно ведеться робота у «Шкільній лізі сміху». У межах реалізації Угод про
співробітництво – з Кадетським корпусом та Гімназією для обдарованих дітей школярі цих
навчальних закладів та учасники їх творчих колективів були запрошені на заходи КМЦ у
якості глядачів та учасників заходів. Спільно з інститутом права підготовлений «Брейнринг» для школярів ЗОШ №23. Постійно діють групи в соцмережах: Facebook, Google +,
Instagram, ВКонтакте, відеоматеріали найяскравіших заходів розміщено на інтернет- каналі
YouTube де їх переглянуло майже 2 тисячі глядачів. Покращилася у 2016 році робота з
Сумськими загальноосвітніми школами (№13,15,9,17,12,23,25), проводяться сумісні семінари
з педагогами –організаторами цих шкіл та спільні заходи. На традиційних заходах, таких як
концерт «Золотий інтеграл», «Інтелект шоу», «Фестиваль освіти, науки і культури» завжди
присутні школярі. Всі міські, обласні дитячі і, навіть, Всеукраїнського рівня фестивалі і
конкурси проходять на нашій базі. Актова зала надається школярам безкоштовно.
У травні був проведений моніторинг потенційних абітурієнтів, учасників творчих
колективів районних та міських центрів позашкільної освіти, також налагоджена співпраця в
цьому питанні з обласним центром позашкільної освіти. Надсилаються листи –подяки у
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школи, в яких навчалися активні учасники гуртків художньої самодіяльності, подається
інформація і до районних ЗМІ.
Технічне забезпечення.
У 2016 році в актову залу було закуплене та встановлене додаткове сучасне звукове
обладнання. З приєднанням УАБС матеріально технічна база КМЦ поповнилася
- сучасним звуковим обладнанням, потужністю до 24 кВт;
- актовою залою на 150 місць;
- додатковим технічним обладнанням для проведення виїзних заходів.
На сьогоднішній день завдяки сучасному обладнанню в актовій залі та обладнанню, яке
перейшло з УАБС, КМЦ в змозі обслуговувати заходи найвищого рівня та не витрачати
кошти на оренду звукового обладнання.
Цього року в актовій залі було повністю замінено килимове покриття. Посилила роботу
студія звукозапису СумДУ, де вже були зроблені записи на комерційній основі для сторонніх
замовлень. Звідси постає нагальна потреба розробки нового кошторису користування
актовою залою з урахуванням сучасного звукового обладнання.
Шляхи поліпшення роботи КМЦ в 2017 р.:
1. Удосконалення матеріально- технічної бази КМЦ за рахунок заміни покриття крісел,
придбання сучасного сценічного
світлового обладнання, придбання двох сучасних
ноутбуків.
2. Розглянути питання можливості проведення ремонту чи заміни стелі в актовій залі.
3. Не дивлячись на збільшення надходжень на субрахунок КМЦ (вдвоє більше ніж у 2015р.)
постала необхідність розробки нового кошторису користування актовою залою.
4. Збільшення участі у міжнародних фестивалях та конкурсах, рейтингових Всеукраїнських.
5. Залучення більшої кількості школярів до участі в гуртковій роботі, поширення нових форм
і методів роботи.
3.3.1. Школа - студія КВН
Організаційні та кадрові питання.
У 2016 році (з 15.09) в структурі Культурно-мистецького центру СумДУ створено
Студію КВН. В організаційній структурі СумДУ Студії надано індекс 20.02.03.
Відповідні зміни внесено до Положення про студію КВН СумДУ.
Штатний розпис затверджено у складі керівника студії (1 ставка) та фахівця студії (0,5
ставки). У роботі студії у 2016 році також було задіяно 3 посади керівника гуртка – керівник
жіночої команди КВН, керівник команди КВН іноземних студентів СумДУ, керівник
підготовчої групи «Сумська шкільна ліга КВН». У 2017 році планується розглянути
пропозицію ІБТ «УАБС» та ІП про утворення гуртка КВН для студентів, що вчаться на базі
корпусів 1, 2, 3.
Студією КВН СумДУ у 2016 році було проведено заходи в рамках Всеукраїнської
Благодійної ліги КВН «Sagacitas», Сумської ліги КВН «СумКа» та Сумської обласної
шкільної ліги КВН.

Рік

Університетський
рівень

Міський/обласний
рівень

Всеукраїнський
рівень

Міжнародний
рівень

Кількість заходів

2012
2013
2014
2015
2016

1
4
2
1
1

4
3
7
4
4

2
9
12

6
6
-

11
13
11
14
15

В тому числі:
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- університетського рівня (1) (у 2015 - 1)

Кубок КВН між факультетами та інститутами СумДУ (13 квітня);
- міського/ обласного рівня (4) (у 2015 - 4)

Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (13 лютого);

Кубок ректора серед шкільних команд (10 грудня);

Методичний семінар для шкільних команд КВН (22 жовтня)

Марафон конкурсів для шкільних команд КВН («Чемпіонат з розминки»,
«Чемпіонат з біатлону», «Чемпіонат з імпровізації») (15 листопада);
- всеукраїнського рівня (12) (у 2015 - 9)

Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (6 березня);

Ігри ¼ фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (24 квітня, 1
червня);

Ігри 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (16 жовтня,
27 листопада);

Ігри 1/4 фіналу Сумської шкільної ліги КВН «Школа сміху» (7 лютого).

Ігри 1/2 фіналу Сумської шкільної ліги КВН «Школа сміху» (12 березня).

Фінал Сумської Сумської шкільної ліги КВН «Школа сміху» (7 травня);

Фестиваль Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (30 квітня);

Ігри ¼ фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (26 червня);

Ігри 1/2 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (2 жовтня);

Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (11 листопада);
У 2016 році і Сумська шкільна ліга КВН, і Сумська обласна ліга КВН «СумКа»
розширили географію учасників до всеукраїнського рівня. Ігри Ліги КВН «СумКа»
організовано спільно з творчим об’єднанням «Ренесанс».
Всеукраїнська Благодійна ліга КВН «Sagacitas», що у 2015 стартувала на базі
СумДУ, провела свій другий сезон. Ігри Ліги організовано спільно з благодійним
фондом «Сагасітас».
Усі три ліги користуються полулярністю, присутні близько 500 і більше глядачів у залі на
кожній грі.
Сумська шкільна ліга КВН і ліга КВН «СумКа» – безкоштовні для глядачів.
Кошти від реалізації квитків на іграх ліги «Сагасітас» перераховувалися на
конкретні благодійні акції. Загалом за рік було зібрано 45 017 грн на лікування
онкохворих дітей.
Студенти-учасники студії КВН СумДУ протягом року взяли участь у змаганнях.

Рік

Міський
рівень

Обласний
рівень

Всеукраїнський
рівень

Міжнародний
рівень

Кількість
конкурсів

2012
2013
2014
2015
2016

3
2
2
2

12
11
9
3
2

10
3
16
28
19

6
2
-

31
18
25
33
23

В тому числі:
- всеукраїнський рівень (19)
(у 2015 - 28)
 Фестиваль «Ліги сміху» (21.01 – 1.02.16).
«Любимая» - ІІ тур.
«Гостиница 72» - учасник.
 Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (6.03.16).
«Гостиница 72» - 2 місце,
 Фінал Полтавської ліги КВН. (9-10.03.16)
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«Ренессанс» - 4 місце.
Фестиваль Одеської Ліги сміху (16-24.03.16).
«Любимая» - перепустка у сезон, 3 тренери з 5.
1/8 Одеської Ліги сміху (18-26.05.16).
«Любимая» - прохід у чвертьфінал, 4 тренери з 5.
Міжрегіональна гра КВН у м. Ніжин (31.03.16).
«Любимая» - ІІ місце.
Фестиваль Дніпровської ліги сміху (3.04.16).
«Гостиница 72» - не-прохід у сезон.
Весняний кубок Прилуцької ліги КВН (16.04.16)
«Гостиница 72» - перемога.
1/4 Одеської Ліги сміху (25.08-1.09.16).
«Любимая» - не-прохід у півфінал, 4 тренера з 5.
Всеукраїнський фестиваль до 50-річчя ТНЕУ (7.10.16)
«Любимая» - лауреат.
Суперкубок Прилуцької ліги КВН (19-20.11.16).
«Гостиница 72» - 2 місце.
Ігри 1/4 фіналів Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (24.04.16, 1.06.16).
«Любимая» - 5 місце.
«Гостиница 72» - 3 місце.
Ігри 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas (16.10.16, 27.11.16)
«Любимая» - 3 місце.
«Гостиница 72» - 1 місце.
Ігри 1/4 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (26.06.16)
«Девченочки-копченочки» - 2 місце.
Ігри 1-2 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (2.10.16)
«Девченочки-копченочки» - перемога.
Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (11.11.16)
«Девченочки-копченочки» - перемога.

- обласний рівень (2) (у 2015 - 3)
 Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (13.02.16)
«С акцентом» - 3 місце.
 Кубок міського голови м. Глухів 10.11.16).
«Гостиница 72» - 2 місце.
- міський рівень (2) (у 2015 - 2)
 Кубок мера з КВН (6.12.15)
«Гостиница 72» - 1 місце.
«С акцентом» - 5 місце.
Через зміну формату гумористичних змагань (КВН/ Ліга сміху) втрачає актуальність
показник результативності, що визначався за кількістю призових місць.
Формат Ліги сміху передбачає визначення у кожній грі лише аутсайдера, без
розподілу місць між лідерами.
Тому вважаємо доцільним вести звітність змагань формату КВН та змагань формату
Ліги сміху окремо.
КВН
Протягом року команди КВН відзначилися:
Всеукраїнський рівень
Призові місця - 10 (77% від усієї кількості участі)
Всього участі – 13
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Обласний рівень
Призові місця - 2 (100% від усієї кількості участі)
Всього участі – 2
Міський рівень – 1 перемога. (50 % від усієї кількості участі )
Всього участі – 2

Рік

2012
2013
2014
2015
2016

Міський рівень

Обласний рівень

Всеукраїнський рівень

Кількість
призових
місць

Процент
результатив
ності

Кількість
призових
місць

Процент
результат
ивності

Кількість
призових
місць

Процент
результатив
ності

1
2
1
1

33%
100%
50%
50%

10
11
9
0
2

83%
100%
100%
0%
100%

6
3
14
12
10

60%
100%
88%
60%
77%

Ліга сміху
2015 рік – «Любимая» - фіналіст Ліги сміху «Північ»
2016 рік – «Любимая» - чвертьфіналіст Одеської ліги сміху.
Порівняно з 2015-м роком:
- зменшилась кількість ігор, у яких беруть участь колективи СумДУ.
Команда «Любимая» була сконцентрована на одній, але сильній Лізі сміху та Лізі
КВН «СумКа».
Команда «Гостиница 72», після непотрапляння до сезону Дніпровської ліги сміху,
сконцентрувалась на Лізі «Сагасітас», де успішно дійшла до фіналу (фінал 15 січня 2017
року).
- відбулась оптимізація складу команди «Гостиница 72».
У 2015 році вона склададася з двох випускників Сумської шільної ліги КВН, у 2016
році утворено повноцінну збірну, до складу якої увійшли кращі виконавці (7 чоловік).
Оптимізація складу сприяла більшій успішності колективу – перемоги та призові місця у
іграх ліги КВН «Сагасітас», у Прилуцькій лізі КВН, здобуття Кубку мера.
- команда «Любимая» спробувала інший формат виступу. У сезоні Ліги КВН
«СумКа» дівчата виступали під назвою «Девченочки-копченочки» із залученням актора
комнади «Ніколь Кідман» Абрама Оганесяна. Експеримент видався вдалим - перемоги у всіх
іграх сезону та перемога у Лізі загалом.
- З метою створення нових колективів на зміну нинішнім було започатковано школу
КВН для першокурсників. Модератор – Прийменко О.О. Наразі триває кадровий відбір та
навчання написанню жартів.
- Команда «Ренессанс» перетворилась на творче об’єднання «Ренессанс», що стало
співорганізатором ліги КВН «СумКа».
Подальшого розвитку набуває і робота зі школярами.
За 2016 рік до участі до конкурсних заходів, організованих Сумською шкільною
лігою КВН було залучено 15 шкільних команд КВН (близько 130 школярів), з яких 11
команд – м.Суми та 4 команд – представники шкіл Сумської області (Конотоп,
Охтирка) та інших міст України (Прилуки, Харків). Порівняно з 2015-м роком загалом
кількість команд у Лізі залишилась на тому ж рівні. Показник кількості приїжджих
залишився на тому ж рівні.
У 2015 році Сумська шкільна ліга КВН започаткувала, а у 2016 довела до логічного
завершення проект «Школа Сміху». Ігри веселих та найкмітливіших пройшли в новому
форматі, на зразок «Ліги Сміху» на 1+1.
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У якості глядачів на кожній грі Шкільної ліги були присутні близько 500
школярів. Зменшилась кількість заходів – у зв’язку з переформатуванням Ліги (тепер стадія
не розбивається на окремі ігри, а проходить цільним блоком). Зміна формату привернула
увагу громадськості до шкільних ігор, значно підвищилась відвідуваність ігор. Також
прогресувала якість виступів команд, що також пояснються залученням досвідчених та
іменитих тренерів.
Проте у 2016 році планується повернення до старого КВНівського формату Шкільної
ліги – з оцінюванням виступів жюрі (для підвищення об’єктивності), але зі збереження
тренерів (щоб передавати досвід молодшому поколінню).
Під назвою «Школа сміху» на базі СумДУ у вересня 2016 року почала
функціонувати школа підготовки учнів ЗОШ та гімназій м.Суми. Досвідчені КВНівці
СумДУ щовівторка та щочетвера проводять заняття, лекції, тренінги, вчать
написанню жартів, побудові сценарію, імпровізації. Постійними учасниками школи є
учні шкіл № 7, 9, 10, 21, 29 та Олександрівської гімназії і гімназії «Просперітас». Перші
виступи учасників Школи відбулися на Кубку ректора (10 грудня).
У рамках Школи сміху було проведено методичний семінар для шкільних
команд КВН (22 жовтня) та марафон конкурсів для шкільних команд КВН («Чемпіонат
з розминки», «Чемпіонат з біатлону», «Чемпіонат з імпровізації») (15 листопада).
Шкільна ліга та заняття Школи сміху, як і університет в цілому, продовжують
цікавити школярів, все більша кількість глядачів шкільного віку відвідують заходи в СумДУ.
Можна стверджувати, що створено постійно діючий канал передачі інформації про ігри
КВН, у соцмережевих групах студентських заходів процент школярів 20%.
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 позанавчальній 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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Додаток А

Додатки
Інформаційна підтримка діяльності підрозділів
Новини та вся інформація активно висвітлювалася у зовнішніх засобах масової
інформації. Так, за цей рік близько 20 інформаційних сайтів публікували інформацію про
роботу наших підрозділів. Серед них: сайт Міністерства освіти і науки України,
Інформаційний портал Everyday.Sumy, також 26 заміток (безкоштовно) на сайті 0542.ua, що
входить до десятки кращих сайтів у категорії «Міста і регіони», сайтах gorod.sumy.ua та
sumy.depo.ua, Ваш шанс, Данкор, у районних ЗМІ Сумської області. Також відзняті сюжети
1+1, 5 канал, UA:Суми, СТС та Академ ТВ.
Інформацію ВПР висвітлили:
0542.ua
3
gorod.sumy.ua
2
Новини ВРГ висвітлювалися на таких інформаційних сайтах:
0542.ua
3
gorod.sumy.ua
1
sumy.depo.ua
3
Інформаційний портал Everyday.Sumy 1
Данкор
2
CТС
1
1+1
1
Академ ТВ
1
Інформацію про роботу ВСР висвітлили:
0542.ua
7
gorod.sumy.ua
2
sumy.depo.ua
1
Інформаційний портал Everyday.Sumy
Ваш Шанс
1
UA:Суми
2
МОН
2
Данкор
2
1+1
1
СТС
1
УКРІНФОРМ
1
5 канал
1
Школа-студія КВН:
0542.ua
11
gorod.sumy.ua
1
sumy.depo.ua
9
Інформаційний портал Everyday.Sumy 2
Данкор
3
Ваш шанс
2
UA:Суми
2
Голос Конотоп
1
КМЦ:
0542.ua
gorod.sumy.ua

7
2

3
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sumy.depo.ua
2
Інформаційний портал Everyday.Sumy 1
Данкор
1
Панорама
1
UA:Суми
2
МОН
1
ТСН (1+1)
2
СТС
1
Іорданська газета
1
Голос Конотопа
1
Академ ТВ
2
Велика Писарівка
1
Білопільська Районна Рада 1
Глухівська Районна Рада 1
Недригайлівська Районна Рада 1
Липова Долина
1
Районні друковані газети
1. Липоводолинська газета «Наш край»
2. Життя Лебединщини
3. Краснопільська Районна газета «Перемога»

Всього:
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1
1
1
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Додаток Б

Відділ по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках
Національно-патріотичне виховання
1. Перегляд та обговорення фільмів в рамках 13-го мандрівного Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини «DOCUDAYS».
2. Екскурсії до Верховної Ради України та Будинку Уряду.
3. Цикл пішохідних екскурсій містом Суми, відвідування музеї, театрів, виставок в
рамках програми «Місто, у якому я живу».
4. Акція «А Сотню вже зустріли небеса…».
5. Акція «Запали свічку пам’яті».
6. «Вечорниці на Катерини».
7. Благодійний «Общажник».
8. Тренінги «Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я».
9. Майстер класи з етикету.
10. Фестиваль «Суми Квітень Фест».
11. Фестиваль «Різдвяний дзвін».
12. Міське святкуванні Масляної.
13. Вечір студентської поезії.
14. Зустрічі зі співробітниками та екскурсії на UA: Суми.
Культурно-масові
15. Общажник.
16. Міс студмістечка.
17. Кубок студмістечку з КВК.
18. Традиційне індійське свята «Холі».
19. Творчий марафон.
20. Вечори караоке.
21. Музика єднає серця.
22. Свято Хеллоуін.
23. Дискусійний клуб
24. Клуб англомовного кіно
Спортивні
25. Військово спортивне свято «Ну – мо, хлопці».
26. Туристичний зліт для студентів-активістів гуртожитків за підсумками навчального
року.
27. Змагання з футболу.
28. Змагання з баскетболу.
29. Змагання з волейболу.
30. Шаховий турнір.
31. Турнір з шашок.
32. Брейн-ринг.
33. Турнір з комп’ютерної гри «DOTA-2».
34. Що?Де?Коли?
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Інтеркультурне виховання:
35. Конференція «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»
36. Конференція «Актуальні проблеми сучасної психології»
37. «Світова кухня»
38. Англомовний наметовий табір для старшокласників «Joy!Camp».
39. Програма «Вибір».
Екологічне виховання
40. Екологічні толоки.
41. Чисті четверги
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Додаток В

Заходи відділу соціальної роботи
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Бесіда з першокурсниками «Організація позанавчальної роботи. Питання
соцзахисту студентів.» , «Кодекс корпоративної культури СумДУ». Участь у
ярмарку інтересів.
Формування банку даних на студентів пільгових категорій. Створення
картотеки комп’ютерного обліку студентів сиріт, інвалідів, малозабезпечених
та інш.
Підготовка наказів на безкоштовне харчування, забезпечення проїзними
квитками, призначення грошової компенсації студентам-сиротам
Проведення загальних зборів для студентів-сиріт з метою інформування про
державні гарантії, грошові виплати, ставлення до навчання, відпрацювання в
гуртожитках та інш.
Підготовка та оформлення документів, наказів для надання іменних та
персональних стипендій
Проведення наради з заступниками деканів по навчальній роботі з питань
організації роботи зі студентами пільговиками, інформація щодо нормативної
бази.
Планування та організація роботи студентської соціальної служби
Індивідуальна робота зі студентами – сиротами та студентами інших
пільгових категорій
Збори для співробітників деканатів, що займаються оформленням наказів на
стипендії (ННІ БТ «УАБС» та ННІ П)
Формування та підготовка проектів наказів на матеріальну допомогу та
заохочення.
Проведення онлайн консультацій з соціальних питань на сайті університету.
Проведення щорічного привітання від адміністрації університету з Днем св.
Миколая для студентів-сиріт
Підведення підсумків зимової та літньої сесії, оформлення відповідних
таблиць
Проведення кураторських годин з питань соц.захисту студентів
Рейди-перевірки умов проживання студентів пільгових категорій у
гуртожитках
Контроль за наповнюваністю інформацією сторінки відділу на сайті
університету.
Організація та проведення волонтерського балу для студентів пільгових
категорій

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1.
2.
3.

Співпраця з «Клінікою, дружньою до молоді», проведення 2 лекцій та 2
тренінгів для волонтерів та першокурсників.
Марафон здоров’я
Проведення флешмобу до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом
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4
5

6.
7.
8.
9.

Участь у заходах до Всесвітнього Дня інвалідів.
Співпраця з медінститутом СумДУ (організація екскурсій до музею анатомії
медінституту), проведення лекцій із застосуванням практичних навичок по
здійсненню першої медичної допомоги
Акція «Цукерка замість цигарки»
Лекції для першокурсників на тему: «Бути здоровим – модно»
Проведення акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
Проведення круглого столу на тему «Вчимося відповідати за власне
здоров’я»

РОБОТА ВОЛОНТЕРІВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Свято-зустріч «Перший дзвоник» з вихованцями центру соціального
обслуговування «Берегиня».
Акція на площі університету «Наймудріший» до Дня прислів’їв та
приказок.
Акція на площі університету «День народження СМАЙЛИКА». – фото
зона…
Акція «Чиста Україна» в рамках Марафону добрих справ.
Загальноуніверситетська акція «Мир-у-Мир» - запис побажань добра
від молоді до міжнародного дня Миру.
Міська акція «Шкільний портфелик для дитини з дитбудинку» по
збору канцтоварів для інтернатів області.
Розважально-спортивні змагання на природі «Олімпієць» для дітей з
інтернату.
Акція на площі університету «SMILE» до Всесвітнього Дня посмішки.
Концертно-розважальна програма та надання гуманітарної допомоги
дітям загальноосвітньої Гребенюківської школи-інтернату.
Організація та реалізація проекту «Дорослішай на здоров’я» спільно з
Клінікою Дружньою до Молоді.
Марафон добрих справ.
Спільно з міською бібліотекою проведено Флеш-моб «Відкритий світ
ідей» (розповсюдження постерів про роботу бібліотеки та
інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»+ фото).
Допомога в організації бібліотеки при Свято -Троїцькому соборі.
Конкурсно-розважальна програма «Весна! Як багато у цьому слові
добра, любові і тепла!»
Концертно-розважальна програма та надання гуманітарної допомоги
дітям загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів с.Грунь
Акція «Допомагати легко!» До Міжнародного дня гарного настрою.
Акція «Масляна -2016!» на вул. Соборній
Виставка- презентація наші здобутки «Волонтерство – як спосіб
життя»
Акція в центрі міста до Дня ВІЛ – інфікованих .
Благодійний общажник для студентів.
Надання гуманітарної допомоги для вихованців школи-інтернату м.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

Конотопа
Привітання ветеранів З Новим Роком у геріатричному пансіонаті м.
Сум
Виїзд волонтерів до центру «Спільнота»
Виїзд до Уль'янівської школи –інтернату.
Акція «Здоровим бути модно!»
Участь у міській акції «Від серця до серця»
Надання гуманітарної допомоги та проведення розважальної програми
«В гостях у казки» для вихованців школи-інтернату м.Путивль +
екскурсія
Захід для дітей з обмеженими можливостями «Родина, як зірка єдина!»
Благодійна акція «Торбинка добра» - допомога дітям з особливими
потребами, малозабезпеченим, сиротам та багатодітним.
Підведення підсумків роботи за рік, вручення відзнак кращим
волонтерам.
Благодійна акція «Не будьте байдужими»: збір коштів, одягу,
художньої літератури дітям-сиротам, дітям з особливими потребами
нашого міста та області.
Допомога волонтерів організації «Громадський фонд – Суми» в
реалізації програми «Тонна добрих речей» - завантаження,
розвантаження, перебирання речей для дітей з інтернатів.
Участь у Ярмарку інтересів
Урок толерантності для студентів ф-ту ІФСК, спеціальності
«Психологія»
Флеш-моб у центрі міста «Відкритий світ ідей»
Акція на площі біля університету до Всесвітнього дня посмішки.
Публікації матеріалів про роботу волонтерського руху СумДУ,
досягнення та успіхи студентів-волонтерів в міських та районних
газетах.
Акція до Дня соборності України на площі біля університету.

4. СТУДЕНТСЬКА СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА

Підготовка проекту на Всеукраїнський конкурс «Добро починається з тебе»
Акція до Дня боротьби з туберкульозом.
Ігрова програма для вихованців відділення «Злагода»
Виїзд до відділення «спільнота» проведення рухливих ігор.
Акції «Виміряй тиск- збережи здоров’я» в університеті та на вул. Соборній
Участь у Марафоні здоров’я.
Участь у фестивалі освіти , науки і культури СумДУ, презентація роботи.
Міська акція «Репродуктивне здоров’я нації» з нагоди тижня репродуктивного здоров’я.
Організовано благодійний концерт «Допоможіть дітям врятувати життя» (на території
мед.інституту).
10. Міська акція до Дня медпрацівника( долікарська консультативна допомога, вимірювання
тиску та інш).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11. Акція в медінституті до Дня миру.
12. Проведення щотижневих ранкових фіззарядок для вихованців «Злагоди».

Додаток Г

Заходи відділу позанавчальної роботи:
З національного виховання :
1.
концерти в філармонії – 5;
2.
культпоходи до театру ім.Щепкіна на вистави – 5;
3.
літературно-музичні вечори про творчість та життєвий шлях Т.Г. Шевченка – 2;
4.
народознавчі свята-вечорниці «Катерина – свято жіночої Долі», «Андрій -Калита»,
Покрови;
5.
загальноуніверситетські акції «Запали свічу» присвячені пам'яті жертв Голодомору;
6.
вшанування подвигу учасників революції Героїв Небесної сотні;
7.
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми виховання
молоді у вищому навчальному закладі» з доповіддю «Національно-патріотичне
виховання в СумДУ»;
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8.
9.
10.
11.

зустріч з учасниками Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята
«В сім'ї вольній, новій …»;
захід «Державні символи і обереги»;
конкурс авторських поезій «Вишиванко моя, вишиванка»;
захід до Дня Рушника

Заходи з естетичного виховання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

зустріч з майстрами мистецтв, з акторами театру Щепкіна,
зустріч з артистами обласної філармонії,
захід «В світі музики»,
конкурс ведучих,
захід «Я гордий тим, що я студент!»
організація екскурсій в місто Полтава, Львів, Путивль,
екскурсія до музею Чехова, краєзнавчого музею,
проведення традиційного підсумкового конкурсу «Кращий студент СумДУ 2016»,
сумісно з КМЦ у рамках святкування Дня науки 17.05.2015 р. проводився фестиваль
освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам»,
спортивні змагання «Зима та дружба єднає всіх»
шоу-програма «NEW STARS SSU international»,
благодійна інтернаціональна кухня,
в рамках фестивалю «СумДУ сумчанам» було проведено танцювальний захід «НА
ПОЛИТЕХЕ» BATIE» учасниками якого стали, як школярі, так і іноземні студенти
СумДУ та з інших вузів міста,
«Посвята у студенти»,
«Ярмарка ІНТЕРЕСІВ»,
Тиждень університету,
виїзний семінар «Ефективні комунікації та розвиток творчого потенціалу сучасного
студентства»;
благодійна акція за участю іноземних студентів для дітей з обмеженими
можливостями;
конкурс Сучасного танцю для школярів та студентів,
захід з іноземними студентами першого курсу «Студенство , єднаймося!»
семінар для кураторів академічних груп 23 вересня,
1 вересня 2016 році було проведено опитування студентів перших курсів всіх
факультетів,
семінари для кураторів на тему: «Емоційний інтелект в структурі професійної
компетентності»;
заходи до Дня Матері та Родини.

На патріотичну тематику проведено :
1.
привітання ветеранів Другої Світової війни та воїнів Афганців по домівках - лютий;
2.
привітання ветеранів Другої Світової війни по домівках - травень ,
3.
привітання ветеранів Другої Світової війни по домівках - вересень ,
4.
захід до Дня Перемоги,
5.
зустріч з воїнами – інтернаціоналістами,
6.
показ документальних фільмів «Аеропорт», «Небесна сотня»,, «Два дні в Іловайську
7.
усний літературний журнал з демонстрацією документального фільму про Чорнобиль
«Дзвони Чорнобиля»,
8.
захід з увічнення пам'яті захисників України в Сумський області конкурс «Козацька
слава невмируща!!»,
9.
покладання квітів до Меморіалу Слави (9 травня, 22 червня) та воїнам, загиблим в зоні
АТО ( 14 жовтня),
10. фестиваль науки, освіти та культури «СумДУ- сумчанам»
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11.

фотовиставка «Між війною і миром: Україна – Ізраїль»

Проведені лекції та екскурсії:
1.
лекції з етикету - 12,
2.
народознавчі свята – 13,
3.
історія створення СумДУ – 4,
4.
«Театр – ти життя» - 2,
5.
показ документальних фільмів «Аеропорт», «Небесна сотня», «Зима, що нас змінила» 10;
6.
«Партизанський рух на Сумщині» - 3,

Додаток Д
Заходи
щодо вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного
виховання студентів СумДУ у 2016 р.
1. Заходи до Дня Соборності в СумДУ:
- книжкова виставка: «Єдність - сила нашої держави. Інформаційно-бібліографічний
відділ, 22.01-29.01.2016 р.;
- книжкова виставка: «За вільну, соборну, єдину». До Дня Соборності України,
інформаційно-бібліографічний відділ 22.01-29.01.2016 р.;
- книжкова виставка: «Будемо гідними місії, покладеної на нас долею, продовжимо
досягнення наших предків, виправдаємо сподівання і станемо гордістю для наших
нащадків». До Дня Соборності та Свободи України, бібліотека Медичного
інституту, 12.01.-30.01.2016 р.;
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лекція-фільм «Собор на крові» ( 2006, режисер Ігор Кобрин) для студентів
гуртківців ВПР, 21.01.2016 р.;
- перегляд фільму «Зима у вогні»(режисер Євгеній Афинеєвський , 2015 р.) для
студентів гуртожитку, ВРСМГ, 21.01.16 р.;
- захід «Територія єднання» для студентів СумДУ, ВСР, ВРСМГ, 22.10.2016 р.;
- покладання квітів до стели жертвам репресій в боротьбі за незалежність та
свободу України, профспілковий комітет студентів, 22.01.2016 р.
Участь у міських заходах до Дня Соборності :
- 21.01. художній музей, виставка художніх робіт «Україна єдина!»;
- 21.01.Краєзнавччий музей захід присвячений Дню Соборності «Свою Україну –
любіть!»;
- 22.01. концерт в Філармонії о 13.00, присвячений Дню Соборності і свободи
України;
- 22.01 12-00 Ланцюг Єдності - біля Альтанки та біля Мануфактури.
З 01.02.-09.02.2016 року благодійна акція «Молодь допомагає», в рамках якої зібрали
кошти та канцелярські товари для Авдіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№6 Донецької області. Приміщення та інвентар цього навчального закладу
постраждали при артобстрілах.01.02.-0902.2016 року, студенти-волонтери при відділі
соціальної роботи.
Заходи "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні":
- перегляд відеофільмів до вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, 16.02.2016 р.,
факультет електроніки та інформаційних технологій, бібліотека СумДУ;
- захід «Пам'ять Героїв Небесної Сотні», 18.02.2016 р., відділ по роботі зі
студентською молоддю в гуртожитках;
- перегляд відеофільму «Зима, що нас змінила», 18.02.-19.02.2016 р., відділ
позанавчальної роботи, бібліотека СумДУ;
- відвідування концерту «Піано-екстреміст», присвяченого революції Гідності на
площі Незалежності, 18.02.2016 р., студенти СумДУ;
- до річниці Героїв Небесної Сотні запис відеоролика про авторський вірш, 19.02.2016
р., студентське самоврядування;
- покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО на Центральному кладовищі,
19.02.2016 р., профспілковий комітет студентів;
- перша лекція 20.02.2016 року починалася з хвилини мовчання;
- розповсюдження фотоматеріалів про Героїв Небесної Сотні в соціальних мережах,
20.02.2016 р, профспілковий комітет студентів;
- відвідування концерту в філармонії «Героям – Слава, вписано в серцях!» 20.02.2016
р., відділ позанавчальної роботи;
Працівники СумДУ активно підтримують українських бійців у зоні АТО - 3 березня
міський голова Олександр Лисенко вручив Грамоту фахівцю відділу по роботі зі
студентською молоддю в гуртожитках Сумського державного університету,
волонтеру Сумської кулінарної сотні Євгенії Кривошеєнко. Як зазначено в нагороді:
«За активну діяльність, спрямовану на підтримку Збройних Сил України, свідому
громадську позицію і патріотизм».
Студенти-іноземці СумДУ долучилися до надання допомоги українським військовим.
13 березня у міському парку імені Кожедуба, студенти з Туркменістану випікали за
рецептом своєї країни смачні млинці, виготовляли солодощі й продавали цю
продукцію сумчанам і гостям міста. Виручені кошти стали в нагоді для підтримки
українських бійців у зоні АТО.
Постійна співпраця студентів СумДУ з «Сумською кулінарною сотнею». Допомагали
фасувати супові та борщові набори, енергетичні батончики, чистили овочі для
сушіння чергової партії перших страв. Передали учасникам АТО пакети для
-

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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фасування каш– протягом року, відділ по роботі зі студентською молоддю в
гуртожитках.
8. Іноземні студенти та волонтери Сумського державного університету взяли участь в
благодійному фестивалі вуличної їжі для всієї родини «Квітень Суми Фест», який
проходив на території Дитячого парку «Казка». Всі кошти були передані на лікування
бійців, поранених у зоні АТО, за сприяння відділу по роботі зі студентською молоддю
в гуртожитках, 8 травня 2016 року.
9. Університет виступав співорганізатором Всеукраїнської благодійної ліги КВН
«Sagacitas». Частина зібраних коштів було перераховано на допомогу дітям
військовослужбовців, які загинули в АТО - квітень.
10. Оформлення куточка пам'яті воїнів, загиблих в АТО, колишніх випускників та
студентів СумДУ, та експонатів, переданих учасниками АТО, студентами ННІ права –
листопад, відділ позанавчальної роботи, бібліотечно-інформаційний центр,, естетичне
бюро.
11. Заходи до Дня Захисника України:
- В студентському клубі «Спортлайн» пройшов перегляд фільмів 12.10. – «Аеропорт»,
13.10. – «Тарас Бульба» для всіх студентів СумДУ;
- 18.10. для студентів ННІ організована зустріч з учасником АТО одним з
оборонцем Донецького аеропорту Лапіним Ярославом Івановичем.
- 12 жовтня в спортивному залі Медичного Інституту СумДУ з нагоди святкування
«Дня Українського козацтва» відбувся спортивно-розважальний конкурс
«Козацькі розваги». Участь у змаганнях брали студенти трьох спеціальностей:
«Збірна команда МІ» - курінь «Козаки», спорт – курінь «За Україну» та фізична
реабілітація – курінь «Гайдамаки;
12. 13.10. традиційний конкурс між студентами інститутів (факультетів) «Козацька слава
невмируща!» .
13. Організована фотовиставка «Між війною і миром: Україна – Ізраїль» - організатори:
Громадська організація «Ізраїльські друзі України», Міжнародний союз козаків
«Запорізька Січ», БФ «Майбутнє Запоріжжя» за підтримки Благодійного фонду
Ukrainian Jewish Encounter (Канада), Представлені роботи, зняті під час Революції
Гідності, в зоні військового конфлікту на сході України, а також під час арабоізраїльських війн, жовтень 2016 р..
14. Юридична клініка СумДУ протягом року здійснювала наступну роботу:
- юридичний супровід трьох сімей загиблих в зоні АТО;
- консультування переселенців з зони АТО, щодо питань працевлаштування та
поновлення втрачених документів;
- ведеться юридичне консультування по телефону (спадкування, консультування
учасників АТО з питань пільг, особливості отримання субсидій та інші).
15. «Революція Гідності. Як це відбувалося.» Виставка – факт до Дня Гідності та
Свободи, 18.11.- 25.11.2016 р., філія бібліотеки вул. Покровська 9/1.
16. Покладання квітів на могили загиблих в зоні АТО, 21.11.2016 р. – відділ
позанавчальної роботи, студентське самоврядування, профспілковий комітет СумДУ
17. Демонстрація документальних фільмів на кураторських годинах «Аеропорт», «Два дні
в Іловайську» та інші, 21.11-25.11.2016 р. - відділ позанавчальної роботи, куратори
академічних груп всіх інститутів (факультетів).
18. Відкриття виставки експонатів, переданих студентами СумДУ, учасниками АТО 21.11.2016 р., відділ позанавчальної роботи, бібліотека СумДУ.
19. Книжкова виставка «Україна – територія Гідності та Свободи» читальний зал
центральна бібліотека СумДУ, 21.11.-26.11.2016 р.
20. Книжкова виставка:
а) «Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-33 рр. в Україні очима свідків, мовою
документів» – листопад, бібліотека СумДУ;
б) «Голодомор. Віхи історії» - 21.11.-27.11.16 р., бібліотека СумДУ.
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21. Кураторські години «Зима, що нас змінила», 21.11.-25.11.2016 р., відділ
позанавчальної роботи.
22. Лекція-фільм «Окупація. Голодомор», 24.11.2016 р., відділ позанавчальної роботи,
бібліотека СумДУ.
23. Виховний захід з показом документального фільму «Вшанування жертв Голодомору
1932–1933 рр. в Україні», 24.11.2016 р., завідувач секції історії Власенко Валерій
Миколайович.
24. Участь у покладанні квітів до Пам'ятника жертвам голодоморів (у парку біля
автовокзалу) – 26.11.2016 р.,
відділ позанавчальної роботи, студентське
самоврядування, профспілковий комітет студентів.
25. Участь у запалюванні свічок пам'яті біля пам’ятника Т.Г. Шевченка, 26.11.2016 р.,
відділ позанавчальної роботи, студентське самоврядування, профспілковий комітет
студентів.
26. Студенти групи СМ-505/6 медичного інституту СумДУ здійснили візит до 3 школи
міста Суми, де знаходиться штаб Сумського Бабського Батальйону (СББ). На
допомогу солдатам АТО було передано велику кількість матеріалу, який в
подальшому буде використаний для плетіння маскувальних сіток.
27. Постійно проводились благодійні акції «Допомога сім'ям-студентів та співробітників,
загиблих в АТО» - волонтери СумДУ, профспілковий комітет СумДУ, студентське
самоврядування.

Додаток Ж
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Додаток К
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Додаток Л
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Клуби, гуртки художньої самодіяльності,
секції та об’єднання за інтересами
Конотопський інститут - 7 гуртків
1. Вокальний гурток
Бібик Л. Ю.
Студентів 14, школярів 7.
2. Хореографія. Танцювальний колектив «Артез» Бондаренко О.Є.
Студентів 9, школярів 4.
3. Вокально-інструментальна гра Коломійченко І.В.
Студентів 5, школярів 4.
4. Філософський клуб «ПОГЛЯД» Швидка А.І.
Студентів 9, школярів 4.
5. Соціальне волонтерство Сахнюк Ю. В.
Студентів 21, школярів 9.
6. Школа англійської мови ―LINGUA CAT‖
Данилова А.А.
Студентів 14, школярів 5.
7. Об’єднання за інтересами «MADE IN UKRAINE» Соболєва О.О.
Студентів 7, школярів 3.
Шостинський інститут – 4 гуртки
1. Народний ансамбль танцю «Світанок»
студентів інституту - 1
студентів коледжу – 1
учнів – 69
2. Народний вокальний ансамбль «Сузір’я»
студентів інституту - 12
студентів коледжу – 10
учнів – 8
3. Народний студентський театр естрадних мініатюр ( СТЕМ )
Студентів інституту - 1
студентів коледжу – 8
учнів – 5
4. Студентська хореографічна студія "Мрія"
студентів інституту - 8
студентів коледжу – 0
учнів - 0
Відділ позанавчальної роботи – 7 гуртків: 130 студентів, 8 аспірантів та 32 школярі.
КМЦ - 15 гуртків: студентів 443, школярів 127.
Відділ соціальних питань: волонтерський загін СумДУ – 79, соціальна служба -17.
Медичний інститут – 3 гуртки: студентів -106.
1.Танцювальний колектив «JAM» СумДУ МІ – кер. Чудаєва Ю.С.
Кількість учасників – 51 чол.
2.Волонтерський клуб «Віра» - кер. Чудаєва Ю.С.
Кількість учасників – 40 чол.
3.Вокальний гурток – кер. Романенко М.А.
Кількість учасників – 15 чол.
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ННІ права – 2 гуртки: студентів 37.
Танцювальна студія керівник - студентка 2 курсу Неділько Жанна – 11
Юридична клініка - 26
ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького – 8 гуртків: студентів – 300,
школярів – 170.
1.Бізнес-школа «Youth&Business» Ковальов Богдан Леонідович студентів - 80, школярів – 50.
2. Лабораторія ідей Смоленніков Денис Олегович студентів – 40.
3. Дискусійний клуб «Sumy Cinema Club Павлик Анатолій Володимирович студентів – 15.
4. Гурток «Креатив» Біловодська Олена Анатоліївна студентів 15.
5. Студентський гурток «Фінансовий аналітик» Рубанов Павло Миколайович студентів – 30.
6. Молодіжна платформа «Youth» Бондар Анатолій Валерійович студентів – 100, школярів –
10.
7. Проект «Очима ФЕМу» Булатова Аліна Сергіївна, група МК.м-51 школярів – 10.
8. Міжнародні наукові пікніки Прокопенко Ольга Володимирівна студентів – 20, школярів –
100.
ННІ бізнес-технологій «УАБС» 7 гуртків: студентів – 172.
Студія відеовиробництва «Z-prodaction» Підопригора Є. студентів -12
Клуб шанувальників театрального мистецтва (на базі гуртожитків 1А,2А)- студентів – 35
Дискусійний клуб «Думка» Ворона В.О. студентів 35
Клуб класичної музики «Соната» Алабанова В. студентів – 10.
Караоке-клуб Пустовалова С.І. студентів 50
Поетичний клуб «Хвилями слова» Ворона В.М студентів – 15.
Студентське об'єднання «Платформа 820» Очкас К. студентів – 15.
Факультет ЕлІТ 4 гуртки: студентів 25, школярів – 80.
Вокальний ансамбль Гречишкіна П. – студенти 15
Гурток «Start up Centre New Generation» Приходченко Р. – студенти 10
Центр Робототехніки «Boteon» - школярі – 50
IT – школа СумДУ IT for teens – школярі 30
КВН 3 гуртки: студентів 43, школярів 47
- Гурток «Команда КВН «Любимая», керівник Калина Л.Д.
- Гурток «Збірна команда КВН іноземних студентів СумДУ «С акцентом», керівник
Павленко Д.В.
- Гурток «Підготовча група студії КВН «Сумська шкільна ліга КВН», керівник
Токмань Ю.В.
Факультет ІФСК: 2 гуртки: студентів 47.
Творча група при газеті «Резонанс» Чубур В.В. – студентів 32
Група волонтерів Проблемної лабораторії – студентів 15

Додаток М
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Заходи міського, обласного та всеукраїнського рівня, що проходили за підтримки КМЦ
1. Презентація книги «Вклонімося доземно українському солдату».
2. Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа».
3. Кінопроби для дитячого кіножурналу.
4. Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas».
5. Конкурс юнацької творчості «Чисті роси».
6. Театральне мистецтво
7. Конкурс бального танцю.
8. Концерт «Сонце родини».
9. Ігри I 1/4 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas».
10. Фестиваль Сумської обласної ліги КВН «СумКа».
11. Звітний концерт ЦВО.
12. Студентська весна.
13. Випускний вечір, школа №10.
14. Випускний вечір, школа №27.
15. Ігри II 1/4 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas».
16. Виступ колективу «Феєрія» у заході до Дня Незалежності України.
17. Участь колективів СумДУ у заходах, присвячених до Дня Міста.
18. Ігри ½ фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа».
19. Міський дитячий конкурс фольклорних колективів.
20. Ігри I 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas».
21. Міський конкурс з хореографії.
22. Міський конкурс «Лелеченька».
23. Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа».
24. Міський конкурс хореограф. кол-вів "Віночок дружби".
25. Міський конкурс солістів-вокалістів (Тиченко І.В.).
26. Ігри II 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas».
27. Участь в акції «Від серця до серця».
28. Співочий конкурс «Співограй».
29. Звітний концерт колектива «Сузір’я».
30. Міський конкурс з хореографії.
31. Участь колективів СумДУ у Міському заході до Дня працівників Культури.
32. Фестиваль «Зірковий шанс».
33. Концертна програма «Різдвяний передзвін».
34. Звітний концерт хореографічних колективів.
35. Захід методичного центру управління освіти.
36. Всеукраїнський тур ТСН.
37.Участь у концерті у Кадетському корпусі.
38.Участь колективів СумДУ у міському заході.
39. Конкурс бального танцю.
40. Міський дитячий вокальний конкурс.
41. Участь колективів СумДУ у відкритті Новорічної ялинки.
42. Обслуговування 21 міських заходів на платній основі.
Культурно-мистецькі заходи КМЦ та інших підрозділів університету
1. Тематичний захід «Тетянин День»
2. Танцювально -розважальна програма до Дня студента.
3. Тематична дискотека до Дня Закоханих.
4. Волонтерський бал.
5. Святковий концерт до 8 березня.
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6. Танцювально – розважальна програма.
7. Організована поїздка волонтерів до Гребеніківської допоміжної школи-інтернат.
8. Концерт до Дня факультету ІФСК.
9. Фестиваль-конкурс «New stars internations».
10. Міс студ-містечко.
11. Кубок КВН між факультетами та поза базовими структурами СумДУ
12. Міс СумДУ
13. День факультету ТеСЕТ.
14. День факультету ФЕМ.
15. Дискотека ФЕМ.
16. Фестиваль науки,освіти і культури "СумДУ Сумчанам".
17. День факультету ЕлІТ.
18. Танцювальний батл (ВПР).
19. Випускний вечір МІ.
20. Випуск ННІ ПРАВА
21. Випускні вечори факультетів ФЕМ та ІФСК.
22. Випускний вечір ЕлІТ.
23. Випускний вечір ТеСЕТ.
24. Посвята у студенти.
25. Концерт «День працівників освіти».
26. «Золотий інтеграл».
27. День Юриста.
28. Дискотека військової кафедри СОЗ «Універ».
29. Вечірка факультету ЕлІТ.
30. День студента.
29. Концертна програма для військової кафедри.
30. Танцювально-розважальні програми.
31. Урочистий захід, присвячений врученню погонів.
32. Танцювально-розважальна програма ЕлІТ та ІФСК.
33. Мовний конкурс ім.Т.Шевченка.
34. Кубок ректора.
35. Дискотека для студентів.
36. Мовний конкурс ім.Т.Шевченка.
37. Ректорський бал.
38.Танцювальна вечірка, факультет ЕлІТ.
39. Дискотека.
40. Тематичні заходи.
41. Тематичні дискотеки.
42. Танцювально-розважальні програми для студентів.
Заходи медичного інституту
1. Тематичний захід, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком:
- благодійна акція «Кинь цигарку, отримай цукерку»;
2. Святкування Міжнародного дня стоматолога:
- Привітання від «Радіо медичне»;
- Конкурс Брейн-ринг зі студентами стоматологами.
3. Конкурсна та розважально-танцювальна програма до Дня закоханих: організовано та
проведено конкурс «Швидкі побачення».
4. I етап турніру знавців медицини, секція «Фізіології».
5. I етап турніру знавців медицини, секція «Біохімія».
6. Вокальний вечір – квартирник.
7. Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом:
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Лекції та бесіди у шкільних закладах, щодо профілактики захворювань на
туберкульоз.
8. I етап турніру знавців медицини, секція «Патофізіологія».
9. Всеукраїнський науковий турнір знавців медицини, секція «Топографічна анатомія».
10. Благодійна акція «Від серця до серця».
11. Святкова дискотека для студентів, що приїхали з різних міст на конференцію «Актуальні
питання клінічної та теоретичної медицини».
12. Екскурсія по місту Суми для студентів, що приїхали з різних міст на конференцію
«Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини».
13 День пам’яті та примирення «Ніколи знову»: профорієнтаційний захід з нагоди
святкування Дня перемоги.
14. Літературний вечір «Під дахом мого будинку» з нагоди святкування Дня Медичного
інституту.
15 Спортивний захід Cross fit з нагоди святкування Дня Медичного інституту.
16. Благодійний концерт "Допоможіть дітям врятувати життя", за участі груп "КАЙА",
"Fokks", присвячений допомозі збору медикаментів онкохворим дітям гематологічного
відділення Сумської дитячої обласної лікарні.
17. Ярмарок добра «Найкраще дітям» - благодійна виставка ярмарок дитячих виробів ручної
роботи для збору коштів дітям переселенцям та онкохворим дітям. У програмі:
танцювальний флешмоб від студентів Медичного інституту до Дня заснування Медичного
інституту, продаж дитячих виробів, солодощів, розіграш призів, концертна та конкурсна
програма для присутніх.
18. Концертна програма для учасників з’їзду Недригайлівського земляцтва.
19. Урочисте вручення дипломів молодим спеціалістам Медичного інституту – вітчизняним
студентам.
20. Урочисте вручення дипломів молодим спеціалістам Медичного інституту – іноземним
студентам.
21. Організація та проведення заходів за участю студентів МІ до Дня Миру.
22. Лекція «Чисті зубки» від учасниці Волонтерського клубу «Віра» Медичного інституту
Юлії Максименко (гр. СМ-504), що відбулася у центрі Благодійного фонду «СагасітасУкраїна» для дітей переселенців віком від 6 – до 13 років.
23. Благодійний концерт від студентів МІ, присвячений Міжнародному дню громадян
похилого віку.
24. Лекція «Зір людини» від студентки Клименко Тетяни, учасниці гуртка УМСА, що
відбулася у центрі Благодійного фонду «Сагасітас-Україна» для дітей переселенців віком від
6 – до 13 років.
25 Підготовка та участь студентів Медичного інституту у конкурсі ведучих «Я гордий тим,
що я – студент!».
26. Заходи присвячені святкуванню Дня студента:
- театралізоване дійство у холі Медичного інституту;
- святкові привітання викладачів та студентів.
27. Конкурс презентацій до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору.
28. Першість області з настільного тенісу серед ветеранів.
29. Танцювально-розважальна програма для студентів, присвячена до святкування Дня
Студента.
30. Заходи серед дітей та студентської молоді щодо боротьбі з ВІЛ/СНІДом:
 лекційно -тренінгових занять «ВІЛ-не вирок!» серед різних категорій дітей та молоді
щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та
формування здорового способу життя;
 благодійна акція «Подай руку допомоги» для Сумського обласного клінічного
онкологічного диспансеру;
-
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 благодійна акція «Повір у себе» для фізично обмежених людей у Сумському клубі
«Країна друзів»;
 акція «Не дай СНІДу шанс!» із розповсюдженням друкованої продукції
профілактичного спрямування, червоної стрічки толерантності.
31. Благодійна акція «Помічник Миколайчика»:
- Організована поїздка до Гребеніківської допоміжної школи-інтернат Тростянецького
району.
32. Квест «Великі перегони».
Заходи інших підрозділів ( Технічна та методична підтримка заходів кафедр,
спеціальностей, студ. самоврядування - 63 заходи ).
1. Квартирники.
2. Дні спеціальностей.
3. Дні факультетів.
4. Тематичні заходи.
5. Караоке на площі.
6. Веселі старти.
Профорієнтаційні заходи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¼ школи сміху.
1/2 школи сміху.
Дні відкритих дверей.
Агітбригада у м.Ямпіль.
Фінал школи сміху
Агітбригада у м.Ромни.
Агітбригада у м. Охтирка.
Агітбригада у м. Лебедин.
Агітбригада у м. Новгород-Сіверський.
Агітбригада у м. Тростянець
Гала-концерт «Золотий інтеграл».
Агітбригада у м. Путивль, м.Буринь.
Агітбригада у м.Глухів.
Агітбригада у В.Писарівку.
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Додаток Н
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ФЕСТИВАЛІ ТА КОНКУРСИ

22-23 березня 2016 р. Всеукраїнський фестиваль конкурс юних вокалістів «Пісня над
Бугом» м. Хмельницький.
- Вокальний ансамбль "Імпровіз" ІІ місце; (Гречишкіна Поліна-ЕлІТ; Ковтун Вікторія –
ІФСК; Оприско Тарас - ТеСЕТ; Оприско Ольга – аспірантура ТЕСЕТ; Шарапов Сергій –
ТеСЕТ).
- тріо «Sensation» ІІ місце, (Леонтенко Яна – ЮФ; Чемодурова Катерина – ЮФ; Скляр Ірина
– ФЕМ).
- Вікторія Ковтун (ІФСК) - ІІІ місце.
26 квітня Всеукраїнський фестиваль-конкурс студентської художньої творчості
"Весняна хвиля -2016":
- Воскобойник Марина – ТеСЕТ - Лауреат III ступеня в номінації "Художнє декламування",
і диплом переможця в жанрі "Художнє слово" в номінації "Виконавська майстерність."
26 червня Всеукраїнський фестиваль - конкурс "Берег талантов" у м. Дніпро.
- Вікторія Ковтун - І місце - "народна пісня";
- Поліна Гречишкіна - І місце - "джазовий вокал";
- Сергій Пономаренко - І місце - "естрадний вокал";
- Тріо "Art Stream" (Івченко Даша, Ковтун Віка, Гречишкіна Поліна) - І місце - "естрадний
вокал - колективи".
12-14 серпня Всеукраїнський фестиваль «Ах, это лето!» у м.Скадовськ
- Поліна Гречишкіна - ІІІ місце;
- Вікторія Ковтун - ІІ місце;
- Діана Рябоконь - І місце;
– ансамбль «Импровіз» (Оприско О., Оприско Т., Гречишкіна П., Ковтун В., Шарапов С.) І місце та приз глядацьких симпатій;
- Ярослав Щепотін – Гран Прі.
16-19 листопада 2016 року – Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва
«Театральні сесії» м. Дніпро
– учасники театрального гуртка «Кураж» стали лауреатами фестивалю, пройшли відбіркові
тури і увійшли у основну програму фестивалю. У фестивалі взяло участь 11 студентів (ННІ
БТ «УАБС») та 1 співробітник (Тонконіг Олена) .

Позабазові структури
– Всеукраїнський рівень:
Машинобудівний коледж: 0.
Шосткінський інститут:0:
Конотопський інститут: всього 14 лауреатів:
- Фестиваль «Від серця до серця»: вокальний квартет, вокальний ансамбль «Фортуна» .

Міжнародні фестивалі та конкурси
- 25-27 березня 2016 р. Міжнародний фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський
колорит» м. Київ:
- Гречишкіна Поліна (ЕлІТ) – номінація «джаз-вокал» - І місце;
- Пономаренко Сергій (ТеСЕТ) – номінація «естрадний вокал» - ІІ місце;
- Вокальний ансамбль "Імпровіз" І місце; (Гречишкіна Поліна-ЕлІТ; Ковтун Вікторія
– ІФСК; Оприско Тарас - ТеСЕТ; Оприско Ольга – аспірантура ТЕСЕТ; Шарапов
Сергій – ТеСЕТ).
- квітень Міжнародний інтернет-конкурс «Світові таланти»
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- Поліна Гречишкіна І місце (номінація «джазовий вокал»).
23-24 листопада Міжнародний студентський фестиваль «Барви осені» м.Київ:
- Леонтенко Яна (ННІ права) – ІІ місце – естрадний вокал;
- Кузьменко Даніела (ННІ права) – ІІ місце – сучасний танець;
- Бублій олександра – (факультет ЕлІТ) – ІІ місце – народний вокал;
- Шепотько Дмитро, Жук Олена – І місце – спортивно-бальний танець;
- Щепотін Ярослав – І місце – естрадний вокал;
- (Круподер Ірина (ННІ БТ «УАБС») – учасник фестивалю).
Позабазові структури
Міжнародний рівень:

Машинобудівний коледж: 0
Конотопський інститут:
0
Шосткінський інститут:
Міжнародний фестиваль «Чорноморський зорепад-2016» (м. Одеса)
- ансамбль народного танцю «Світанок»;
V Міжнародний фестиваль «Джерело надій» (м. Київ )
- ансамбль народного танцю «Світанок»;
Міські та обласні фестивалі та конкурси :
22.05.2016 – міський конкурс «ДенсПікнік»
- театр танцю «Феєрія» - 1 місце.
31.05.2016 – міський фестиваль «Студентська весна-2016».
Лауреатами фестивалю стали:
- вокальне тріо «Art Stream» ;
- танцювальний колектив «Liberty Dance»;
- студентський хор сучасної пісні; театр танцю «Феєрія»;
- акробатичний дует медичного інституту;
- вокальний ансамбль «Оксамит» ННІ БТ «УАБС»;
- танцювальний колектив «Сузір’я» ННІ БТ «УАБС».
19-20 листопада – участь у міжрегіональному фестивалі-конкурсі «Зірковий шанс»
- ансамбль сучасного танцю «Paradise» ННІ БТ «УАБС»,
- театр танцю «Феєрія» - І місце;
- Рябоконь Діана – ІІ місце;
- Леонтенко Яна – І місце;
- Бут Марина – І місце;
- Щербань Анна – Гран Прі.
Позабазові структури
Міський, обласний рівень:
Машинобудівний коледж: всього 9 лауреатів.
«Студентська весна» 7 лауреатів:
-3 соліста (Василь Жадан, Артем Борисенко, Марина Серпокрилець) ;
- команда КВН «Ренесанс».
Фестиваль авторської пісні та співаної поезії:
- 4 лауреата - Василь Жадан, Артем Борисенко, Максим Остапенко, Євген Козупиця.
Шосткінський інститут: всього 14 лауреатів:
«Студентська весна» :
- ансамбль народного танцю «Сузір’я»;
- вокальний ансамбль «Світанок».
Конотопський інститут: всього 16 лауреатів:
«Студентська весна»:
-вокальний квартет;
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- вокальний. ансамбль «Фортуна»;
- вокальний дует.
Участь КМЦ у міських та обласних заходах
1. Міський захід – презентація книги українських журналістів «Вклонімося доземно
українському солдату» - бібліотека Банківської академії. (Ольга Оприско).
2. Святкування 70-річчя почесного громадянина м. Суми Олександра Шапаренка –
ресторан «Кристал» (Тєлегіна Д.-ведуча, вокальна студія, театр танцю
«Феєрія», відео-ряд Шарапов С.О., звукове забезпечення – Бондаренко О.Д.)
3.Міський захід – Концерт пам’яті Героїв «Небесної сотні» - обласна філармонія (Ольга
Оприско, Вікторія Ковтун).
4.Обласний захід – святковий концерт до Міжнародного жіночого дня – театр ім. Щепкіна
(ансамбль «Силует»).
5.Обласний захід – «Шевченківські читання» - театр юного глядача (театр танцю
«Феєрія»).
6. Обласний захід до Міжнародного дня театру – в театрі для дітей та юнацтва (ансамбль
бального танцю «Силует»)
7.Участь театру танцю «Феєрія» у благодійній акції «Від серця до серця» (ТРЦ
«Мануфактура»)
8.Уучасть театру танцю «Феєрія» та солістки вок.студії Маргарити Сахно у заключному
етапі благодійної акції «Від серця до серця» (ТРЦ «Мануфактура»)
9.Участь театру танцю «Феєрія» та ансамблю бального танцю «Силует» у міському заході
«Сумська Терпсіхора», до Міжнародного дня танцю. Обидва колективи
отримали відзнаки відділу культури та туризму Сумської міської ради.
10. Всеукраїнський фестиваль «Сурми України»: Театральна площа – відкриття - Сергій
Пономаренко виступав з оркестром духових інструментів Насосного заводу;
учасники кол-ву «Феєрія» виступали у Гала-концерті фестивалю на стадіоні
«Ювілейний».
11.Солістки вокальної студії Рябоконь Д. та Леонтенко Я. взяли участь в урочистостях до
Дня Незалежності в обласному управлінні пенітенціарної служби.
12.Театр танцю «Феєрія» брав участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності у
межах загальних міських заходів (сцена у районі моста на вул. Заливній).
13.Вокальна студія СумДУ та ансамбль бального танцю «Силует» взяли участь у заходах до
Дня Міста (сцена на Майдані Незалежності)
14.Вокальна студія та відділ технічного забезпечення взяли участь в організації та
проведенні урочистого прийому міського голови для поважних гостей та делегацій з
інших міст України.
15.Концертна програма до Дня працівників освіти для вчителів Білопільщини. (Районний
будинок культури м.Білопілля)
16.Участь театру танцю «Феєрія» у показових виступах міського конкурсу з хореографії.
17.Участь колективу «Силует» у обласному заході, присвяченому Дню працівників
культури та майстрів народної творчості.
18. «Cтуд Місс Сумщини» - учасниця колективуву «Силует» стала переможницею обласного
етапу та представила Сумщину на всеукраїнському конкурсі.
листопад – на всеукраїнському конкурсі «Студ Міс України» Каріна Забродіна стала 2-ю
Віце-міс.
19.Участь театру танцю «Феєрія» у міському проекті за підтримки відділу культури і
туризму Сумської міської ради – «Мне не сидиться в тишине» - сольний концерт керівника
народного колективу «Авів» Єлизавети Шерстюк.
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Інше
Учасники вокальної студії КМЦ взяли участь у записі кліпу для Всеукраїнського
відбіркового туру дитячого євробачення (учасник Денис Родін, м.Івано-Франківськ), який
транслювався на інтернет-каналі YuoTube.

