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1.Загальні положення
Позанавчальна робота в Сумському державному університеті здійснюється на засадах
демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і
спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до
самоосвіти, саморозвитку та самостійного мислення.
Для організації позанавчальної діяльності студентів в університеті створено розгалужену
інфраструктуру, до складу якої входять: культурно-мистецький центр, комплекс
громадського харчування, студмістечко, відділ позанавчальної роботи, відділ по роботі зі
студентською молоддю в гуртожитках, відділ соціальної роботи, студентський клуб
«Спортлайн». В інститутах (на факультетах) працюють заступники директорів (деканів) з
виховної роботи, куратори академічних груп.
Аналізуючи роботу, проведену цими структурами у 2017році, слід відмітити, що при
організації позанавчальної роботи враховувались інтереси, прагнення та нахили студентів,
вдосконалювалися традиційні заходи, впроваджувалися нові.
Традиційно було реалізовано і низку позапланових заходів (як університетського, так і
міського, обласного та всеукраїнського рівня) у тій частині, яка стосувалась напрямків
роботи та завдань підпорядкованих структур, надана
допомога іншим підрозділам
університету в їх діяльності.
За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено 610 заходів (2016560) різного спрямування і 914 спецобслуговувань (2016р.-744), проведених комплексом
громадського харчування.
Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми
засобами масової інформації. Серед зовнішніх ЗМІ можемо відмітити телеканал «1+1»,
на якому 12 разів звучала інформація про університет, телеканал ІСТV – 1 раз, чисельні
статті на сайті 0542.ua, на сайтах «Xpress», «Sumy.Depo», «Sumy.Today», «Everyday.Sumy»,
«СпецКор», «The Sumy Post», у районних ЗМІ Сумської області. Також відзняті сюжети на
UA:Суми, СТС, маємо виступи на радіо «Слобода FM».
Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРСМГ, гуртожитокготель), ВСР, КГХ, ВПР, КМЦ.

2. Соціальна робота
2.1. Робота в студмістечку
До складу студмістечка входять 15 гуртожитків, 9 з яких знаходяться на балансі
базового ВНЗ, а з 6 укладені угоди про співпрацю та гуртожиток - готель.
2.1.1. Виховна робота у гуртожитках
У травні 2017 р комісією по поселенню був сформований та затверджений рейтинг на
поселення студентів у гуртожитки СумДУ. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з ним на
сайтах інститутів (факультетів), на сторінці відділу по роботі в гуртожитках, на дошках
оголошень в гуртожитках. Згідно рішення комісії по поселенню, співробітниками відділу
спільно зі студрадою студмістечка було проведене щорічне поселення студентів у період з
25.08.17 р. по 29.08.17 р.
Згідно рішення Вченої Ради університету для поселення студентів Навчальнонаукового інституту права були виділені місця в гуртожитку №3-А, для студентів
Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького – №1А. Відповідно звільнилися місця для студентів іноземного контингенту в гуртожитку №2 (7
секцій).
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Загалом по комплексу поселено 4288 осіб, що навчаються, у тому числі в
гуртожитки базового ВНЗ: 2134–українського контингенту, 985 – іноземного контингенту та
424 – студенти українського контингенту та 40 студентів іноземного контингенту в інші
гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з університетом; також було
поселено 48– аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного
контингенту. В позабазових структурних підрозділах поселено 636 осіб, що навчаються.
2015 рік
кількість
студентів:
1430

2016 рік
кількість
студентів:
2437

2017 рік
кількість
студентів:
2134

767

697

778

985

74

75

56

48

готель «Хімік» іноз.
СКЕТ
СПЛСП

26
87
96

18
80
68

22
87
52

21
73
75 (з них 40 іноз)

СПХТЛ

25

23

23

22

В гуртожитках
базового ВНЗ

2014 рік
кількість
студентів:
1445

Гурт №1,2,3,4,5,1А,2-А, 3-А,
готель-гуртожиток
(укр. конт.)
гурт. № 1, 2, 3, 4, 5,
1-А (іноз.)
Інтерни, аспіранти
ординатори

Машинобудівний
195
229
216
189
коледж
Буд. коледж
6
27
64
71
Мед. коледж
17
34
33
34
Всього студентів:
2738
2681
3768
3652
гуртожиток ШІ
33
30
28
14
гуртожиток КІ
52
52
42
37
Технікуми, коледжі
677
673
671
585
Всього по комплексу:
3500
3436
4509
4288
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 додаткової угоди, для студентів університету було
надано адміністрацією СКЕТ ще 2 кімнати (6 місць)
Протягом року відділом спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в
гуртожитках, представниками студрад гуртожитків, завідувачами гуртожитків, студентським
профкомом проводилися традиційні заходи: організаційні збори для студентів 1-го курсу
українського та іноземного контингентів, ознайомлення з нормативними документами, що
регламентують їх життєдіяльність в гуртожитках університету.
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.
Гуртожиток № 1-А став відомим через короткий відео сюжет «Ад і рай в
студентських гуртожитках» знятий київським блогером Ярославом Гула який на
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своєму каналі назвав цей гуртожиток раєм для студентів. Співробітники студмістечка
намагаються покращити умови проживання студентів і в інших гуртожитках університету.
Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами,
студрадою студмістечка, профспілковою організацією студентів, організацією, яка
обслуговує протипожежну систему в гуртожитку № 3 систематично проводились перевірки
санітарного, протипожежного стану та електробезпеки студентських кімнат, секцій,
гуртожитків, проводилася роз’яснювальна робота щодо збереження державного майна в
жилих кімнатах та місцях загального користування.
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 народів світу та інше.
Окрім традиційних заходів співробітники відділу працювали над впровадженням
нових, а саме:
 на сайті Humans of Sumy (ГО «Центр Євроініціатив») були опубліковані інтерв’ю зі
студентами іноземного контингенту ( http://humansofukraine.com/ua);
 студенти іноземного контингенту були залучені до участі в роботі наметового табору
«Сузір’я» (Комунальна установа Сумський обласний центр відпочинку оздоровлення,
туризму та військово-патріотичного виховання), де вони розповідали про свої країни,
традиції та культуру, проводили майстер-класи з народних танців для школярів
Сумської області, які відпочивали в таборі;
 фахівець відділу Кривошеєнко Євгенія спільно зі студентами з Палестини провели
майстер-клас «Міжкультурна чуттєвість» для старшокласників міста Суми під час
міських заходів до Дня волонтера, що був організований Центром євроініціатив за
підтримки Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.
Фахівець відділу отримала подяку від ГО «Центр євроініціатив» та управління молоді
та спорту Сумської обласної державної адміністрації за активну участь у
волонтерському русі та вклад у розвиток громади м. Суми протягом 2017 року;
Навесні 2017 року іноземні студенти втретє долучилися до благодійного міського 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»;
Протягом 2017 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було
проведено 37 культурно-масових та спортивних заходів (2016-41) (додаток А)
Зменшення заходів відбулося за рахунок збільшення обсягу організаційної роботи
щодо поселення студентів іноземного контингенту, адже вони були поселені також в
гуртожитки №1, 2 та в інші гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з
університетом
З боку адміністрації університету і студмістечка 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 39 скарг (у 2016 році – 47), у
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результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 18 студентами (з
них 13 іноземних).
Відділ систематично контролював надходження коштів за проживання студентів. На
сьогодні оплата за проживання у гуртожитках СумДУ для студентів українського та
іноземного контингенту становить 440,00 грн за місяць.
У результаті чітко розробленого механізму поселення-виселення студентів, роботи
відділу, бухгалтерії та заступників директорів (деканів) по роботі в гуртожитках протягом
року практично були відсутні борги студентів по оплаті за гуртожиток. Якщо виникали певні
проблеми, то вони терміново вирішувались.
У звітному році велася плідна робота щодо збільшення надходжень на субрахунок
студмістечка. З початком функціонування електронних прохідних в гуртожитках № 2 та № 3
були внесені зміни до наказу про надання платних послуг студмістечком та доповнено
пунктом «Запис інформації на носії(електронна перепустка)»
Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського самоврядування
гуртожитків та адміністрації університету, було введено систематичний графік зустрічей з
мешканцями (два рази на місяць по четвергам).
Один раз на місяць, а за необхідності – частіше, проводились збори студентів різних
країн, під час проведення яких роз'яснювалися особливості перебування в Україні іноземних
громадян. На зустрічі були запрошені представники УДМС України в Сумській області,
відділу реєстрації ДМО університету, заступники ДМО з адміністративних питань та по
роботі в гуртожитках, дільничний, представники національних общин.
Два рази на місяць фахівці відділу спільно з дільничним проводили
роз’яснювальну роботу та рейди-перевірки щодо профілактики правопорушень серед
студентів іноземного та українського контингенту.
У зв’язку з проведенням операції «Мігрант» Міністерства внутрішніх справ
України, у гуртожитках, де мешкають студенти іноземного контингенту, відбулися два
рейди-перевірки правоохоронними структурами щодо перебування в гуртожитках
нелегальних мігрантів. Зауважень не було.
Відділ проводить профорієнтаційну роботу спільно 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.
До здобутків можемо віднести:
 отримання гранту в конкурсі проектів «Підвищення потенціалу процесу оцінки
якості освіти»; завдяки отриманому фінансуванню було закуплено спорядження
для занять спортом у гуртожиток №2-А;
 поданий проект для участі у конкурсі громадських проектів партиципаторного
бюджету м. Сум «Студентський громадський простір» - ідея проекту це
об’єднання студентської молоді в активну громаду, пошук та втілення ідей та
вподобань, прагнень, здійснення мрій проєвропейської молоді міста. За
результатами проект зайняв четверте місце з 533 голосами (різниця в голосах
між третім та четвертим місцем склала 30 голосів);
 вперше працівник відділу був відібраний для участі в Спеціалізованому тренінгу
«Толерантність та недискримінація», який проходив за підтримки Міністерства
молоді та спорту, Програми розвитку ООН в Україні та ЮНІСЕФ. За
результатами тренінгу був отриманий сертифікат, який дає можливість в
подальшому взяти участь у тренінгу для тренерів з програми «Молодіжний
працівник»;
 також працівники відділу обмінювалися досвідом щодо особливостей роботи зі
студентами українського та іноземного контингенту з колегами в місті Харків.
 англомовний табір для старшокласників міста Суми «Joy!Camp», у якому
постійно беруть участь студенти іноземного контингенту та співробітник відділу,
увійшов до Каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні, виданий за
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підтримки Міністерства молоді та спорту, у якому були відмічені студенти
нашого університету як волонтери.
 за підтримки відділу на базі гуртожитку №2 був створений гурток співу та гри на
піаніно; керівником та ініціатором створення гуртка є студент з Туреччини. На
даний час гурток відвідують студенти іноземного та українського контингенту
(11 чоловік);
 вперше на фестивалі «СумДУ – сумчанам!» були започатковані майстер-класи з
розпису мехенді (студенти з Індії навчали всіх бажаючих техніці розпису),
плетіння африканських косичок. Організовано фото-зону з живими
скульптурами.
Відділ по роботі в гуртожитках постійно проводить роз’яснювальну роботу стосовно
можливості отримання субсидій, співпрацює у цьому питанні з Управлінням соціального
захисту населення міста, запрошуючи представників на зустрічі зі студентами, де вони
мають змогу оформити субсидію на місці. Більшість студенів, які мешкають у гуртожитках
вже отримують субсидії. Така ж робота проводиться і в гуртожитках установ та організацій,
з якими укладені договора на проживання наших студентів.
2.1.2. Господарська робота в гуртожитках.
За звітний період штатний розпис студмістечка був збільшений на 4 особи (1 ліфтера у
гуртожитку №1-А,1 ліфтер гуртожиток-готель, 1 фахівець до відділу по роботі зі
студентською молоддю в гуртожитках та 1 маляр - штукатур).
Також відбулось покращення матеріально-технічної бази студмістечка шляхом:
- закуплено 80 ортопедичних матраців;
- закуплено 36 одноярусних та 24 двоярусних ліжок;
- закуплено 180 стільців;
- виготовлено шаф гардеробних - 18;
- виготовлено тумбочки – 232;
- виготовлено полиць – 174;
- столів обідніх – 68;
- столів письмових – 56;
- замінено дверей у вмонтованих шафах – 87;
- проведення капітальних ремонтів в 73 кімнатах та 6 секціях;
- проведення поточних ремонтів в 169 кімнатах та 18 секціях;
У гуртожитках роботи проводилися силами:
- бригади малярів-штукатурів, працівників АГЧ;
- працівників студмістечка.
Гуртожитки були в достатній мірі підготовлені до нового навчального року, що
підтверджується відсутністю нарікань чи навіть зауважень з боку студентів та їх
батьків.
Об’єм робіт по кожному гуртожитку:
1. Гуртожиток № 1.
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт 7 кімнат та косметичний сушки на 5-му та 2-му поверсі;
- проведено ремонт підвального приміщення;
- проведено ремонт фасаду (центральний вхід) гуртожитку;
- капітальний ремонт приямків (штукатурка, фарбування);
- ремонт відкосів у душових кімнатах (2, 4, 5 поверхи);
- поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- проведено ремонт фасаду (3, 4 поверх);
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- проведено укладку плитки під вікнами (у приямках);
- проведено ремонт віконних відкосів у коридорах 2, 3, 4, 5 поверхи.
- Ремонт витяжки (вентиляційна шахта)
Силами студентів та співробітників гуртожитку косметично відремонтовані коридори,
пофарбовані плінтуса, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі.
2. Гуртожиток № 2
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт 3 секцій (кімнати, лінолеуму, дверей);
- проведено капітальний ремонт 29 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 47 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 2 душових;
- укладка плиткою кухні 6 поверху;
- капітальний ремонт туалету для співробітників;
- укладка плитки холу першого поверху (біля магазину канцтоварів);
- ремонт відкосів на сходовому марші по правій та лівій стороні;
- ремонт актової зали, кімнати завідуючого гуртожитком;
- ремонт центрального входу, цоколь на фасаді;
- боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком – 43 кімнат;
- спільно з АГЧ часткова заміна труб каналізації, холодної та гарячої води.
- косметичний ремонт спортивної зали, кімнату для чергових;
- поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт 3 секцій (кімнати, душові, заміна, лінолеуму, дверей);
- часткова заміна труб каналізації, холодної та гарячої води;
- 3 душових на секціях.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі. Розпочато
роботи щодо перевірки вентиляційних шахт в гуртожитку (шахти душових на поверхах з
метою облаштування там кімнат для сушіння білизни.
3. Гуртожиток № 3
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено косметичний ремонт 2 душових;
- проведено капітальний ремонт 30 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 48 кімнат;
- боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком – 74 кімнат;
- ремонт центрального входу, цоколь на фасаді;
- ремонт актової зали, кімнату для чергових;
- ремонт машинного відділення ліфтів;
- відремонтовано підсобні приміщення на поверхах;
- покриття парапету нержавіючим металом по периметру.
Силами АГЧ:
- заміна дверей пожежних виходів;
- ремонт даху.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, цоколь будівлі.
4. Гуртожиток № 4
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт цоколю по периметру гуртожитку;
- проведено косметичний ремонт 8 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 6 секцій (кухня, коридор, туалети);
- проведено ремонт коридору 3 поверху;
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- проведено ремонт кімнати завідуючого гуртожитку, 4 кімнати для персоналу;
- поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт цоколю по периметру гуртожитку.
- облаштоване місце для паління;
- установлена водостічна труба;
- проведено ремонт душової витяжки.
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, пофарбовані
плінтуса, маршеві сходи, двері кімнат, радіатори опалення, цоколь будівлі, пофарбовано
паркан.
Підготовлено проект щодо розширення душових в гуртожитку.
5. Гуртожиток №5
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведений капітальний ремонт 1 кухні та 12 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 15 кімнат;
- проведено косметичний ремонт пожежних сходів, центрального входу;
- проведений капітальний ремонт кладової, бойлерної, підсобного приміщення, кабінету
завідуючого гуртожитком, 2 кімнати для персоналу, читальний зал, коридор першого
поверху;
- проведено косметичний ремонт 7 секцій (кухня, коридор, туалети);
- проведено косметичний ремонт 12 секцій (коридор, туалети).
Силами студентів та співробітників косметично відремонтовані коридори, плінтуса, двері
кімнат, радіатори опалення, пофарбовано паркан.
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт даху(на добудові);
- проведено ремонт душової витяжки.
Підготовлено проект щодо розширення душових в гуртожитку.
6. Гуртожиток № 1-А
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено косметичний ремонт 14 кімнат;
- проведений частковий ремонт ганку(часткова заміна плитки);
- проведений косметичний ремонт пральної кімнати (заміна плитки);
- заміна плитки у 2 туалетах;
- облаштовано місце для сушіння білизни.
Силами АГЧ:
- проведено ремонт тротуарної плитки біля входу до гуртожитку.

-

7. Гуртожиток № 2-А
Силами бригади малярів студмістечка:
проведено косметичний ремонт 1 кухні (перекладання плитки)
проведено косметичний ремонт 28 кімнат;
проведено косметичний ремонт 25 душових та туалетів;
ремонт коридорів по поверхам;
ремонт тамбура та входу до тренажерної зали;
поточні ремонти.
Силами АГЧ:
проведено ремонт коридорів та сходового маршу (заміна плитки);
часткове відновлення керамічного покриття в санвузлах;
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8. Гуртожиток № 3-А
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено косметичний ремонт 12 кімнат;
- поточні ремонти.
Силами АГЧ:
- косметичний ремонт спортивної зали.
- часткове відновлення керамічного покриття в санвузлах.
А також були проведені поточні роботи в гуртожитках, в яких проживають студенти
згідно укладених договорів.
Для поліпшення санітарного стану у гуртожитки №2 та №3 було закуплено два
парогенератори. Облаштовано місце для паління на території гуртожитків №4 та №5.
Проведена доукомплектація гуртожитків твердим та м’яким інвентарем: закуплені
ліжка двоярусні – 60 ліжок (36 – одноярусних, 24-двоярусних), ортопедичні матраци –
80 шт., стільці – 180 шт., тумбочки – 232 шт., виготовлено шаф гардеробних – 18 шт.,
полиць – 174 шт., столів обідніх – 68 шт., столів письмових – 56 шт., заміна дверей у
вмонтованих шафах – 87 шт., змішувачі, конфорки до електроплит.
Для ефективної роботи контрольно-пропускної системи та посилення заходів безпеки
та забезпечення контролю відвідування в гуртожитку №2 силами ЦТОІС було встановлено
електронний турнікет з програмним забезпеченням. У гуртожитку №3 оновлено програмне
забезпечення роботи електронного турнікету.
Також були закуплені карнизи - 56 шт., комплекти постільної білизни – 197 шт.,
світильники- 80 шт., змішувачі, гачки, занавіски для душових, кран-букси, балконні
ручки, фарба, квіти, сантехніка та будівельні матеріали тощо.
За минулий рік було відшкодовано вартість зіпсованого студентами майна на суму
близько 27 000 грн., а саме: 4 склопакети, 3 балконних дверей, 14 кімнатних дверей, 44
ручок для балконів, 23 перемикачів до електроплит, 83 кран-буксів, 24 змішувачів.
Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів:
 замінити каналізаційні труби та труби подачі гарячої та холодної води в підвальних
приміщеннях у гуртожитках №2, 3, 4, 5.
 замінити вентиляцію у наявних душових гуртожитків №4 та №5; (вентиляція була
відремонтована, але не вистачає потужності для відтоку повітря);
 замінити двері пожежних виходів в гуртожитках № 4, 5 та підвальних дверей в гурт.№4;
 облаштувати душові кімнати у гуртожитках № 4, 5 згідно затвердженого проекту;
 закупити твердий інвентар, придбати нові стільці для студентів у кількості 350 шт.;
 провести ремонт підвальних приміщень в гуртожитках № 2, 3;
 провести реконструкцію системи опалення, зокрема замінити батареї в гурт.№ 1, 2, 3, 4, 5
(хоча б частково по два поверхи в кожному гуртожитку);
 зробити капітальний ремонт чотирьох кухонь в гуртожитку № 4 та однієї кухні в
гуртожитку № 1 (облицювання кухні та підлоги плиткою);
 зробити капітальний ремонт 4 секцій у гуртожитку № 5;
 виготовити твердий інвентар: тумбочки та книжкові полиці у кількості 520 одиниць
кожного типу меблів, шафи – 108 шт, столи обідні – 180 шт., столи письмові – 180 шт.,
матраци – 200 шт., двері на шафи – 648 шт.;
 доукомплектувати спортивні майданчики на території гуртожитків № 2, № 3 та стадіону
біля гуртожитків № 4, № 5 вуличними тренажерами;
 продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитках
університету.
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2.1.3. Гуртожиток – готель
За звітний період було проведено ряд заходів, щодо покращення роботи даного
підрозділу. Поліпшено матеріально-технічну базу гуртожитку – готелю: 56 комплектів
постільної білизни, 42 халати, 8 простирадл, 16 ковдр, 14 подушок, 16 наборів рушників для
ванної кімнати, 350 наборів міні – парфумерії.
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками відділу готельного
обслуговування було проведено:
- косметичний ремонт 23 кімнат (пофарбовано стіни);
- косметичний ремонт в роздягальнях басейну.
Силами АГЧ було переобладнано автомобільну стоянку, для осіб які поселяються до
гуртожитку – готелю, утеплено фасадну частину, переобладнано та відремонтовано
залу ресторану.
Всі сторонні особи, які приїжджають у відрядження до університету, селяться до
гуртожитку – готелю, крім того, студенти з центру ЗДВФН. На постійній основі
проживає 43 студенти (для проживання студентів виділено 9 поверх).
Для зручності приїжджих в гуртожитку-готелі був встановлений термінал.
Відділ постійно працює над залученням нових сторонніх організацій-партнерів, для
проживання в гуртожитку - готелі. В порівняні з минулим роком було залучено 8 нових
організацій ( в 2016 р. чотири організації), з якими були укладенні договори на
тимчасове проживання в гуртожитку - готелю. Також слід відмітити, що гуртожитокготель користується популярністю у відомих українських особистостей, таких як: Ірма
Вітовська, Роман Коваль, Сергій Притула та ін.
За 2017 рік вдалося скоротити витрати на гуртожиток-готель та витрати на …
результат + 557 000 грн.
Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
17,2%
20,3 %
27,84%
Проте, збільшення завантаженості також можна записати у перспективи
розвитку комплексу, адже середня завантаженість гуртожитків-готелів такого типу по
Україні становить –33%.
Також проводиться рекламна кампанія щодо популяризації гуртожитку-готелю серед
гостей міста на найбільш відомих сайтах міста (на безоплатній основі).
З урахуванням положень, колективного договору щодо забезпечення всіх категорій
відвідувачів, ДБТ був розроблений відповідний наказ «Про надання платних послуг
гуртожитком - готелем» зокрема у басейні гуртожитку - готелю. Виходячи з вищезазначеного було враховано всі категорії відвідувачів та розроблений відповідний кошторис
та графік відвідування басейну.
У зв’язку з тимчасовим закриттям плавального басейну спортивного клубу, всі
заняття та платні послуги надаються басейном гуртожитку – готелю.
Розробляється регламент роботи басейну гуртожитку- готелю.

2.2. Діяльність відділу соціальної роботи.
Відповідно до штатного розпису у відділі соціальної роботи працює три особи: начальник
відділу і два фахівця, один з яких виконує обов’язки секретаря проректора з НПР та ОПД. За
звітний період відділом було виконано досить великий обсяг роботи, при цьому ціла низка
різноманітних заходів та акцій ініціювалась та проводилася вперше. За 2017 рік було
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проведено75 заходів різної спрямованості ( у 2016 – 76), (додаток В). На даному етапі
зростання їх кількості уповільнилось, оскільки є достатнім і дозволяє охопити велику
кількість студентів різними формами роботи.
З врахуванням існуючих можливостей та інтересів студентів були проведені заходи
соціального, правового, екологічного спрямування. Особливі акценти робились на
формування здорового способу життя, залучення молоді до активної волонтерської
діяльності та інш. Заходи проводились в тісній співпраці з інститутами, факультетами, КМЦ,
студректоратом. Серед суттєвих зрушень можемо зазначити 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.
З січня 2017 року вступили в дію нові загальнодержавні нормативні документи, що
регламентують стипендіальне забезпечення студентів. Докорінно змінилася сама
система призначення академічних і соціальних стипендій.
Фінансування соціальних стипендій здійснюється Міністерством соціальної політики
через Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Для отримання
відповідного фінансування щомісяця в інститутах, на факультетах формуються списки
претендентів на отримання соціальної стипендії, які передаються у відділ. Уповноважена
наказом ректора особа після обробки, корегування, узагальнення, внесення сум індексації,
формує загальний список претендентів на отримання соціальної стипендії, підраховує суму
коштів для виплати соціальної стипендії і передає ці дані не пізніше 5 числа кожного місяця
до Департаменту соцзахисту населення в паперовому та електронному вигляді. Також
формуються особові справи студентів пільгових категорій, завірені копії яких передаються
до Департаменту.
Академічна стипендія призначається студентам за результатами чергового семестрового
оцінювання, згідно рейтингу успішності, складеного в кожному інституті, на факультеті, на
кожному курсі, по кожній спеціальності/напряму підготовки окремо.
Для організації системної роботи щодо призначення стипендій було розроблено
нове Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів,
докторантів Сумського державного університету (Версія 04), алгоритм визначення
відсотку стипендіатів в інститутах, на факультетах, оформлені накази:
- про
створення
загальноуніверситетської
стипендіальної
комісії
та
стипендіальних комісій в інститутах, на факультетах;
- про призначення відповідальних осіб, які займаються формуванням особових
справ студентів пільгових категорій.
Розроблені нові шаблони на призначення та припинення виплати стипендії.
Рейтингові списки претендентів на отримання академічних стипендій оприлюднюються на
сайті університету.
Стабільно працюють стипендіальні комісії інститутів та факультетів. Систематично
проводяться засідання, оновлюються сторінки стипендіальних комісій на сайтах інститутів
та факультетів. Тісна співпраця з заступниками деканів з навчальної роботи
та
співробітниками деканатів дала можливість своєчасно вирішувати складні питання щодо
призначення та відміни стипендій, надавати консультативну допомогу та інш. Інформація
щодо результатів сесії надається у відділ двічі на рік. Для фахівців деканатів, відповідальних
за нарахування стипендій, проводяться наради щодо надходження нових нормативних
документів та використання їх у роботі.

13
Окрім призначення звичайних академічних стипендій, двічі на рік проводиться
конкурсний відбір та опрацювання документів на призначення студентам іменних
стипендій. Кількісні показники іменних стипендіаті залишаються незмінними. Так
стипендію Президента України отримують протягом року -12
осіб, стипендію ім.
Грушевського - 2, Верховної Ради – 4, голови облдержадміністрації – 7, Соціальну стипендію
Верховної Ради України - 1 чол., Кабінету Міністрів України -2. Порівнюючи з іншими
ВНЗ Сумської області, ми маємо найбільшу кількість іменних стипендіатів (28).
Співпрацюємо у цьому питанні і з позабазовими структурами: надаємо
консультативну допомогу, контролюємо стипендіальні виплати, на вимогу отримуємо
статистичні показники.
Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентів. Так протягом
навчального року було проведено 9 бесід з цієї тематики, для студентів першого курсу, та
студентів пільгових категорій, 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 та інш. Ці питання обговорювалися на старостатах інститутів та факультетів.
Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід студентів
пільгових категорій. Зі змінами у стипендіальному забезпеченні змінився перелік пільгових
категорій, які можуть претендувати на отримання соціальних стипендій.
Цьогоріч маємо збільшення цього контингенту студентів, а саме (з КІ та ШІ включно)
отримують соціальну стипендію 378 осіб : 113– сиріт (2016 - 121ч), 127 інвалідів (2016 140ч. ), 4 чорнобильців, 4-дітей загиблих учасників АТО, 78 - діти учасників АТО (2016 37), внутрішньопереміщених -52, студентів із малозабезпечених родин -25.
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 58% (у 2016р.- 60%) з
них 8 чоловік працюють у вільний від навчання час, 9 мають власні родини в яких
виховують дітей до 3 років. Повільне зростання активності цієї категорії зумовлюється більш
серйозним ставленням до навчальної роботи, що в свою чергу веде до зменшення кількість
пропущених занять, до того ж, студенти старших курсів почали приділяти більше уваги
навчанню, оскільки вступити в магістратуру можуть тільки на загальних підставах.
Університет в повній мірі виконує свої зобов’язання щодо матеріального
забезпечення студентів – сиріт. Вони стабільно забезпечуються безоплатним харчуванням,
отримують грошові компенсації на придбання одягу, взуття, навчальної літератури. Для цієї
категорії постійно організовуються зустрічі та тренінги. Стало традицією вручення
подарунків та грамот від адміністрації університету та студентської профспілки до Дня Св.
Миколая. З питань соціального захисту систематично проводяться індивідуальні
консультації, зустрічі з опікунами 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 – 3 623 780 грн. 55 коп.(2016р. 3 002 616, 67 грн)
За рік по базовому закладу було витрачено всього: 3 350 650грн. 55 коп.(2016р. -2 761
927,67 грн.)
У т. ч.:
Харчування сиріт

- 2 849 005 грн.55 коп. (2016р.- 2 381 786, 67грн.)
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Навчальна література
-618 000грн.00 коп. (2016р.- 245 025 грн. )
Матеріальної допомоги на придбання
одягу, взуття та інш.-156 000грн.00 коп. (2016р. - 93 368 грн. )
У Шосткинському інституті витрати на студентів – сиріт склали – 172 930 грн.
(2016р.- 175 200грн.)
У Конотопському інституті витрати на студентів – сиріт склали - 100 200 грн.
(2016р.-65 489 грн.)
Наглядно збільшення витрат по комплексу демонструє наведена нижче діаграма.

Витрати на студентів сиріт по СумДУ
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На жаль, у новій нормативній базі щодо стипендіального забезпечення залишається
не впорядкованим питання надання студентам матеріального заохочення та
матеріальної допомоги. Тому, зазначені виплати проводилися тільки для аспірантів.
Не втрачають своїх позицій і волонтери.
Загальна кількість волонтерів, що
виконують ці обов’язки на постійній основі, становить майже 194 чол. (2016 -120). Окрім
цього, до діяльності волонтерів протягом року долучаються студенти, що виконують
волонтерську роботу не систематично. Такі є в усіх інститутах і на кожному факультеті,
проявляють зацікавленість до цієї роботи і іноземні студенти.
Згідно з планом роботи волонтерського руху упродовж року проводилася робота щодо
вдосконалення навиків волонтерів; підвищення обізнаності про важливі/цікаві дати,
пропаганди здорового способу життя серед студентів університету; профорієнтації школярів
області; благоустрою м. Суми та гуманітарної допомоги дітям з інтернатних закладів
Сумської області; піару волонтерського руху та пошуку нових форм роботи. Загалом було
проведено 60 заходів.
Для особистісного розвитку волонтерів організовано 3 тренінги. Один із них
спрямований на роботу у команді, інший на толерантність до іноземних громадян і останній,
по ораторському мистецтву, на покращення навиків публічних виступів, що дуже важливо у
роботі волонтера.
На площі університету проведено 2 концерти із запрошенням сумських музичних
гуртів, організовано фотопроект «Краса без фотошопу», під час якого волонтери робили
фотографії студентів на професійний фотоапарат і викладали на своїй сторінці. На
покращення рівня обізнаності студентів про хвороби та пропаганду здорового способу
життя було націлено 5 акцій. Наймасштабнішою виявилася акція до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом, бо саме у цей день волонтери проінформували більше 700 студентів,
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проводячи мозковий штурм та заохочуючи символічними «призами» (засобами
контрацепції).
Вперше був започаткований проект «Інклюзивна література» - це діючий
профорієнтаційний захід, з яким волонтери відвідали 5 шкіл м. Суми (№9, 23, 24, 26, 27)
та Ворожбянську ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. Цей проект включає в себе привернення уваги до
здорового способу життя та толерантного відношення до людей з обмеженими
можливостями.
Задля благоустрою міста Суми волонтери провели 3 акції по очищенню території
міста від сміття (озеро Чеха, сквер героя України Сергія Табали та прилеглих територій біля
гуртожитку СумДУ №2), закликали суспільство зберегти природу мотиваційними вивісками
на розчищених ділянках та займалися озелененням території біля озера Чеха та поблизу
вул. 1-ша Замостянська, висадивши більше 20 дерев американського горіху.
Також волонтери були залучені до 7 масштабних акцій, що проходили у місті.
Найбільша з них Всеукраїнська акція «Потяг єднання «Труханівська Січ» (потяг із
студентами всієї України зустрічав міський голова Олександр Лисенко та оркестр, після чого
волонтери супроводжували групи людей протягом дня, знайомили з містом, розповідали про
університет та інш.) та традиційна - «Серце до серця». Долучилися і до такої форми
роботи, як міські фестивалі, де були і аніматорами, і, навіть, гідами.
Протягом 2017 року волонтери збирали кошти. Всього було зібрано 8600 грн на які
було організовано та проведено 13 благодійних заходів. Серед них акція «Шкільний
портфелик для дитини з інтернату», традиційна допомога нужденним людям та підтримка
Сумського товариства захисту тварин.
Протягом року волонтери здійснили 3 виїзди до дитячих будинків області:
Шалигінська, Штепівська, Улянівська СЗОШ-інтернати та 2 до Сумського центру
соціально-психологічної реабілітації для дітей області з концертно-розважальною
програмою та гуманітарною допомогою. Не оминули увагою і геріатричний пансіонат, у
якому поспілкувалися з людьми похилого віку, пригостили їх смаколиками та привітали з
наступаючими новорічними святами. За виконану роботу волонтерів було нагороджено
подяками від директорів закладів.
Активно до роботи долучалися і іноземні студенти, які приймали участь в акціях,
записах рекламних відеороликів, виїздах до інтернатів.
Протягом звітного року волонтери співпрацювали із ТЦ Універмаг «Київ», відомим
модельєром Сумщини Петром Сорокою, ГО «Подумай», ГО «Позиція молоді», фірмою
поліграфічних послуг «Швидкодрук», Клінікою дружньою до молоді, Сумським товариством
захисту тварин, редакцією молодіжного журналу «Тобі», Товариством Червоного Хреста
України, Агенцією промоції «Суми», ВБФ «Серце до серця» та інші.
За успішність та благодійну діяльність про наших студентів були написані матеріали в
газетах. Зокрема інформація в газеті «Прапор Перемоги» м. Миргород про Вікторію
Гичкаленко та в Білопільській газеті «Білопільщина» про Олександра Тесленка. Також
адміністраціям шкіл, де навчались найкращі волонтери, традиційно відправлені листиподяки. Кращих студентів-волонтерів по закінченню навчального року було відмічено
грамотами.
Про заходи, проведені
волонтерами, можна знайти інформацію на таких
інформаційних порталах міста як «0542», «Xpress», «Sumu.Depo», «Sumy.Today»,
«Everyday.Sumy», «СпецКор», «The Sumy Post» та сторінках у фейсбуці «Cумське
товариство захисту тварин», «Sumy24».
Інформація про волонтерський рух розповсюджується не тільки у друкованих ЗМІ.
Фахівець відділу соціальної роботи разом із куратором волонтерського руху у вересні 2017р.
були запрошені на радіо «Слобода.FM», у якому цілий ефір говорили про волонтерство у
Сумському державному університеті та розповідали про переваги цього напряму
позанавчальної діяльності. Були запрошені і на телебачення. У програмі «На часі: ранок»,
Сумського телеканалу «UA:Суми», керівник волонтерського руху, запрошена як організатор
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благодійного заходу «Общажник», розповідала про те, куди будуть направлені зібрані
кошти.
Силами волонтерів було створено власну сторінку у Facebook, Instagram та канал
на YouTube «Волонтери СумДУ», які є постійно діючими.
За період 2017 року було знято 10 відеороликів (ще 5 не змонтовані через низьку
потужність робочого комп’ютера та відсутність необхідних програм на ньому).
Також цьогоріч був підготовлений проект для участі в обласному конкурсі проектів, що
організовувало Управління молоді та спорту Сумської ОДА, пріоритетним завданням якого є
розвиток неформальної освіти та який базується на підвищенні рівня толерантного ставлення
до іноземних громадян серед школярів області. На жаль, проект не виграв, але планується
його реалізація у 2018 роі.
Під час проведення заходів волонтерами було використано коштів університету –
1920 грн. (кошти на відрядження).
У Конотопському інституті СумДУ працює клуб «Соціальне волонтерство». У клубі
задіяно близько 30 осіб та значно більше – опосередковано, адже волонтери проводять
просвітницькі акції, благодійні фестивалі, виставки, а також здійснюють системну роботу з
дітьми з обмеженими можливостями. Традиційними стали такі заходи:
 благодійна акція для дітей з обмеженими можливостями «Пасхальне диво»;
 екологічний проект «Зелена хвиля» (прибирання та благоустрій територій відпочинку
Конотопа та Конотопського району);
 благодійний фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Сяйво надій»;
 допомога ветеранам та людям похилого віку у благоустрої присадибних ділянок;
 співорганізація «Балу для сивочолих кавалерів та дам» (проект, запозичений з
ярмарки проектів мережі Volunteer Community FSU в Одесі);
 організація плетіння маскувальних сіток для воїнів АТО;
 проведення майстер-класів з виготовлення листівок, ляльок-мотанок, збір продуктів
харчування та предметів побуту для воїнів АТО;
 проведення навчально-розвиваючих заходів для молоді, що бажає займатись
волонтерською діяльністю (зустріч з психологом, з іншими волонтерами, з представниками
соціальних служб міста);
 проведення театралізованої вистави до Дня Святого Миколая для дітей сімей,
що є переселенцями з зони АТО, а також для вихованців Благодійного фонду «Відень»;
 привітання з Новорічними святами дітей-пацієнтів денного відділення лікарень міста
(театралізований формат).
Студенти Шосткинського інституту СумДУ являються засновниками та
активними учасниками Благодійного фонду «Щастя в долонях». Волонтери постійно
займаються зборами коштів на лікування хворих дітей. У цьому році ця традиція була
продовжена. Волонтерами ШІ СумДУ було організовано та проведено кілька благодійних
концертів, благодійні дискотеки Village Mega Party, яскравий ярмарок Кураж Базар Шостка,
де кожен охочий міг купити або продати щось і підтримати акцію благодійних внесків на
лікування хворих дітей.
Щоб об’єднати ще більше студентської молоді та залучити їх до благодійної справи, на
берегах Десни проводився туристичний зліт під назвою «Traning - Fest Щастя в долонях». У
рамках зльоту учасникам пропонувалось кілька тренінгів від спікерів фонду. У серпні
студентський Благодійний фонд «Щастя в долонях» передав багато речей, іграшок та
канцелярських товарів дітлахам з дитячого санаторія «Лісова пісня». Також студенти
постійно допомагають у проведеннях параолімпійських змагань об’єднанням параолімпійців
«Паритет Шостка» та «Інвоспорт».
Продовжує плідно працювати і Студентська соціальна служба, яка складається
переважно зі студентів-медиків у кількості 12 чол. Цього року змінився склад служби,
оскільки більшість з них закінчила навчальний заклад. За звітний період, окрім вже
знайомих акцій «Подаруй усмішку», « Стоп СНІД», «Багодійний Миколайчик» та інш,
службою були проведені і нові заходи серед яких: щотижневі спеціальні спортивно-
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реабілітаційні уроки для вихованців відділення для розумово відсталих «Злагода»,
проведення у школах міста тренінгів по здоровому способу життя. Ці тренінги
проводились двічі у школі №7, двічі у школі №22 та один раз у школі №23. Приділяють
увагу активісти СтСС і людям похилого віку, відвідуючи їх з подарунками у геріатричному
пансіонаті міста, хворим діткам у гематологічному відділенні Сумської обласної дитячої
лікарні.
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 12 разів.
Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2017році:
 створення алгоритму, який спрощує процес підрахунку коштів, необхідних для
виплати стипендій та визначення відсотку стипендіатів;
 налагоджена системна робота щодо призначення соціальних стипендій;
 фотопроект волонтерів, який слугував одночасно як соціальна акція у підтримку
природньої краси людини, так і спосіб піару волонтерського руху, привернення
уваги до сторінок у соцмережах (більше 200 підписників за тиждень);
 вперше було започатковано спільну роботу із Сумським товариством захисту
тварин;
 вперше волонтери прийняли участь у форматі такого заходу як «Ніч міста» та
«Ніч музеїв»;
 у проведення акцій з прибирання території міста були внесені корективи: замість
простого очищення території, волонтери почали використовувати мотиваційні
таблички із закликами не смітити;
 новинкою став і онлайн-флешмоб до Дня посмішки;
 волонтери самі почали знімати та монтувати рекламні ролики та відео з акцій;
 студентська соціальна служба виходила з тренінгами по здоровому способу
життя в школи міста.
Підводячи підсумки та аналізуючи зроблене, можемо сказати, що майже все заплановане
в річному плані було виконано.

2.3. Комплекс громадського харчування
Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників
університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності.
Для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено низку організаційних
питань, а саме:
 затверджено нову версію Положення про раду з питань громадського
харчування;
 проведений комплекс заходів з організації триразового харчування в
їдальні СОЗ «Універ» , восени та навесні учнів військової кафедри (з
мінімальною націнкою);
 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування
дітей у літній період в СОЗ «Універ»( без прибутку);
 проведений комплекс організаційних заходів щодо організації
виробництва та реалізації продукції, харчування відвідувачів на двох
поверхах в гуртожитку-готелі;
 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% (фактично 32%), середня вартість таких
обідів 20,00-23,00 грн. реалізовано в 2017р. – 28200 (у 2016р. – 26800).

18
Силами АГЧ були проведені ремонти в їдальні СОЗ «Універ», в торгівельний залі кафе
5-го поверху гуртожитку-готелю, облаштоване виробниче приміщення в центральній їдальні.
Комплекс громадського харчування постійно працює над покращенням якості
обслуговувань. З цією метою працівниками проводяться опитування студентів. За
результатами опитувань та звернень була налагоджена робота буфетів в корпусах. Всі
зауваження від профспілкових 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 облаштування
додаткового поверху в кафе гуртожитку-готелю та оптимізація роботи в КонгресЦентрі.
За звітний період було проведено 914 (у 2016р. –744) спец. обслуговувань, у тому
числі прийоми іноземних делегацій, представницьких делегацій з інших ВНЗ, кейтерінгові
обслуговування, обслуговування ювілеїв, весіль співробітників та викладачів ін., у тому
числі проведено для студентів університету 37дискотек та 188 обслуговувань кави-брейк. У
цьому році, сторонніх заходів проведено 244 ( 2016р. – 205), в основному за рахунок ВСГ та
кафе гуртожитку-готелю – 109 та 123 відповідно. Динаміка по цим позиціям відображена у
наведеній таблиці.
2016р.

2017р.

744

914

205

244

27
138

37
188

374

445

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

У цьому році в зв’язку з введенням тендерних закупівель продуктів харчування,
на жаль, виникає необхідність постійного змінювання калькуляційної та технологічної
документації, яка в свою чергу, не дозволяє змінювати асортимент відповідно до
побажань студентів та співробітників університету. Але, враховуючи чисельні
звернення співробітників виготовляються напівфабрикати, а саме – пельмені,
вареники з картоплею, вареники з капустою та м’ясом, дріжджове тісто.

3. Позанавчальна робота
3.1. Відділ позанавчальної роботи
За звітний період відділом позанавчальної роботи були проведені виховні заходи
у напрямах національного, патріотичного, естетичного, правового виховання,
спрямовані на організацію змістовного дозвілля студентської та учнівської молоді,
формування здорового способу життя, закріплення правових знань, залучення молоді
до активних занять інтелектуальними іграми, виховання духовної культури
особистості та відповідальної громадянської позиції.
Заходи проводились в тісній співпраці з інститутами (факультетами), КМЦ,
студентським профспілковим комітетом, студентським самоврядуванням, організаторами
позакласної роботи ЗОШ міста.

19
До проведення заходів залучалися студенти СумДУ, старшокласники ЗОШ міста,
іноземні студенти, які навчаються в СумДУ. За звітний період співробітниками ВПР було
проведено 171 захід (Додаток Г), з них: 114 пізнавально–виховних та 57 лекцій для
студентів 1 курсу.
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
113
111
127
171
В напрямку національного виховання було проведено 41 захід: проведення
літературно-музичних вечорів «Шевченківські читання»; «День рушника» та інші.
Участь студентів у міських заходах: відвідування виставки «Люди Свободи» у
СОУН бібліотеці, виставки фотографій у СМ галереї «Дня», до Дня Соборності: та інше.
35 заходів в напрямку естетичного виховання: концерт бардів, присвячений В.
Висоцькому; конкурс ведучих, «Вічно юний вальс» присвячений дню музики за участі
композитора, акомпаніатора театру ім. Щепкіна Людмили Демченко, музичні зустрічі з
артистами обласної філармонії: баяністом Олексієм Липовим; саксофоністом лауреатом
Міжнародних конкурсів Андрієм Гололобовим та інш.
На патріотичну тематику проведено 38 заходів –це перегляд концертів в
філармонії; привітання ветеранів та дітей Другої Світової війни по домівках, зустріч з
воїнами – інтернаціоналістами, учасниками АТО (Додаток Д) та інше.
Також відділ проводив заходи сумісно з іншими підрозділами: допомогав в
організації зйомки каналом «1+1» іноземних студентів; долучився до організації фестивалю
освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам», відкриття фотопроекту «Мы Живы»,
організовував студентів для перегляду документального фільму Литовських режисерів
М.Старкуса та Й.Баніса «Війна 2020: Російська інформаційна агресія», на лекцію викладача
Вільнюського університету д-ра Нєріюса Малюкявічюса, залучав студентів до перегляду
різноманітних виставок, зустрічей у Конгрес-Центрі та інше.
Була організована зустріч студентів-журналістів СумДУ з експертами ГО «Центр UA»
спільно з експертами коаліції Реанімаційний пакет реформ , для обговорення питання щодо
впливу молоді на зміни та демократичні процеси в країні.
У травні долучилися до організації благодійного заходу Виставка-реквієм «Війна
без строку ..», присвяченого Героям-співробітникам СБУ. Цей захід супроводжувала
виставка картин «Невидима варта», художниця-офіцер НА СБУ Леся Шиденко.
Прийняли участь співробітники відділу
в урочистій церемонії підняття
Державного Прапора України та прапора ЄС у центрі м.Суми. Захід проходив з нагоди
ухвалення рішення ради Міністрів ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України.
Честь підняти прапор випала голові студради студмістечка СумДУ Богдану Дригвалю.
Також відділ приймав участь в організації наступних заходів:
 відкритті та проведенні фотовиставки «Благодійність в об`єктиві» до
Міжнародного дня захисту прав дітей в Конгрес-центрі;
 зустрічи з протоієреєм Г.Коваленком;
 спільно з бібліотекою
організована зустріч -лекція «Ген Українського
Волелюбства» з Валентином Бутом;
 проведення для студентів ІФСК зустрічі з представниками Громадської
організації «Центр UA» спільно з експертами коаліції Реанімаційний пакет
реформ, представниками МОЗ Укр., МОН Укр., та МФ Укр. Всеукраїнський
тур «ЗміниТИ: взаємодія заради змін», щоб зібрати та врахувати позиції
найактивніших спільнот країни для успішної розробки та впровадження
реформ. Спікер – Андрій Андрушків, керівник проекту в ГО «Центр UA»,
ведучий авторських програм на Громадському телебаченні та UA Суспільне.
 зустрічі-лекції на тему: «Антикорупційна діяльність в Україні та місце
молодих лідерів у подоланні корупції в державі» з Народним депутатом
України В. Чумак;
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 в Конгрес-Центрі при підтримці СумДУ проходила виставка-музею історії
АТО.
Учні та студенти, які протягом року брали участь у заходах відділу, нагороджувались
грамотами, солодощами, статуетками, пам’ятними подарунками, призами.
Відділ позанавчальної роботи займається дозвіллям іноземних студентів.
19.04. відбулася концертна шоу-програма «Планета вкусов СумГУ один год в эфире»
на базі ННІ бізнес-технологій «УАБС» були представлені інтернаціональні кухні та
концертна програма.
8 грудня був проведений сумісно з ДМО, КМЦ фестиваль іноземних студентів «Мир
без войны» з інтернаціональною кухнею та майстер-класами від іноземних студентів.
Традиційно 1 вересня 2017 року було проведено опитування студентів перших
курсів всіх інститутів (факультетів). Як пріоритетний показник у питанні «Що
вплинуло на рішення щодо вступу в університет», більшість студентів вказало високий
рейтинг СумДУ серед інших ВНЗ, якість освіти, престижність навчання в СумДУ. Цей
показник становить в 2017 році – 45 %.(2016- 33 %).
ВПР проводилась профорієнтаційна робота:
- студенти –гуртківці «Школи вихователів» на базі «УНІВЕР» проводили
профорієнтаційний захід для школярів Олександрівської гімназії учнів 9-10 кл.;
- захід до Дня Святого Валентина ,до Дня захисника України;
- організована екскурсії для школярів в бібліотеку СумДУ Спеціалізованої школи з
обмеженими можливостями;
- організовані екскурсії в бібліотечно –інформаційному центрі для школярів 1-4
класів, 5-8 класів (для ЗОШ міста - 12) (сумісно з бібліотекою);
- 2 заходи до Міжнародного дня захисту прав дітей для учнів 1-4 класів ЗОШ № 26,
№ 21;
- захід в Літературній вітальні «Музична годинка» для учнів середнього віку ЗОШ
№ 26, №27;
- в літній період для школярів різних вікових категорій було проведено ряд
розважально-інтелектуальних заходів сумісно з бібліотекою.
Відділ постійно співпрацює з заступниками директорів (деканів) з виховної
роботи. В цьому році відбулися зміни на факультеті ТеСЕТ (Шарапов С.О.) та МІ (Олешко
О.М.)
Всі інститути (факультети) приймали участь у загальноуніверситетських заходах:
фестиваль науки, освіти та культури «СумДУ – сумчанам», «Посвята у студенти», «Ярмарка
ІНТЕРЕСІВ», «Золотий інтеграл», «Кращий студент-2017», «Міс СумДУ- 2017», Тиждень
університету, культпоходи до театрів та філармонії, виставки.
Щорічно в інститутах (на факультетах) впроваджуються нові форми роботи.
На факультеті ІФСК :
- започатковано проведення урочистої церемонії вручення нагороди «Соціальний
Оскар СумДУ»;
- студентські дебати, присвячені обговоренню ролі соцпрацівника;
- тренінг з прав людини від Amnesty International Ukraine (Тренер – студентка
спеціальності «Психологія» Даша Данілова).
На факультеті ТеСЕТ:
- вперше в цьому році у рамках святкування Дня захисника України відбувся
факультетський захід «Патріотичне караоке»;
- захід для студентів «INGEKTOR».
У Медичному інституті:
- з нагоди Дня боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-інфікованими, який
щорічно відзначається 1-го грудня, студенти Медичного інституту, за підтримки
волонтерського клубу «Віра» МІ СумДУ провели ряд тематичних лекцій для учнів
сумських шкіл;
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проведення майстер-класи з невідкладної допомоги спільно з представництвом
Червоного хреста в Сумській області;
- профілактичні лекції медичного спрямування для школярів міста Суми : «Зупини
грип», «Інфекційні захворювання та туберкульоз», ВІЛ/ СНІД, «Профілактика
стоматологічних захворювань».
У ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького:
- значно збільшилась кількість учасників міжнародної неакадемічної мобільності в
рамках програми ЄС Erasmus +, у 2017р. студенти взяли участь більш, ніж в 10
таких проектах;
- започатковані тренінги «Лідерство та командна робота» для ОСС ННІ ФЕМ імені
Олега Балацького;
- вперше проведено інтелектуальні змагання серед спільних команд викладачів та
студентів «Битва кафедр».
На ф-ті ЕЛІТ:
- турнір з аерохокею – змагання серед студентів факультету ЕлІТ у нетрадиційній
спортивній грі;
- соціальна акція «Хто, якщо не ти» – збір коштів для військових зони АТО шляхом
продажу смаколиків власного виробництва;
- Deutsch Club& Easy English – школа німецької та англійської мови, організована
студентами ф-ту ЕлІТ та ФЕМ спільно з викладачами, в якій студенти вивчають
іноземні мови.
У ННІ права:
- організація нагородження кращих студентів Навчально-наукового інституту права
Best lawyer awards;
- фотовиставка «Спогади інституту права»;
- вечори настільних ігор, цикл тренінгів «Юрист-активіст», інтерактивна гра
«Перевір свою любов».
У ННІ бізнес-технологій «УАБС»:
- підготували урочистий захід-рейтинг «Події і особистості 2017 року»,
присвячений Дню ННІБТ «УАБС»;
- реалізований проект «Міжнародний пленер-практикум», який виконувався на
грант Британської ради і СумДУ.
У ДМО:
- відбувся фестиваль-конкурс «Міс Індія СумДУ-2017»;
- Дні індійської культури;
- проведено І Міжнародний молодіжний форум «Культура і традиції в
сучасному світі». Форум зібрав більше 200 науковців і студентів з усіх куточків
світу;
- Африканський показ мод “African Fashion Show”.
Проводиться робота з кураторами академічних груп.
На сьогоднішній день працює 91 куратор академічних груп (ННІ економіки та
менеджменту ім. Олега Балацького – 7, ННІ права – 3, медичний інститут – 45, факультет
ТеСЕТ – 4, факультет ЕлІТ – 12, факультет ІФСК – 8, ННІ бізнес-технологій «УАБС» - 7,
підготовче відділення- 5):
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
71
67
83
91
Протягом звітного року з кураторами проведено 38 нарад, зустрічей,
тематичних лекцій, теми яких замовляли самі куратори; здійснювалися відвідування
кураторських годин; проводилися збори із заступниками деканів з виховної роботи.
Разом з психологічною службою проводився семінар-тренінг з інтерактивними
елементами для кураторів академічних груп, співробітників відділу та заступників
директорів (деканів) з ВР.
-
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Постійно проводиться ознайомлення студентів з Кодексом корпоративної культури
СумДУ. В перші дні вересня першокурсники знайомляться з Кодексом корпоративної
культури на вступних лекціях, а також на кураторських годинах (Витяг з Кодексу
корпоративної культури СумДУ розміщений в кураторських журналах, в яких студенти
першокурсники розписуються, що ознайомлені з усіма нормативними документами).
ВПР працює над інформаційною системою «Зайнятості студентів в
позанавчальний час» (zn.sumdu.edu.ua), в якій постійно оновлюються дані в розрізі
обрахунку показників.
Студентський клуб «Спортлайн», директор – Мунтян В.В. ( 0,5 ставки, а з листопада
на 0,75 ставки).
За 2017 рік студентським клубом «Спорлайн» було організовано, проведено та надано
технічну підтримку 89 заходів. Клуб працював у різних напрямках: національно-патріотичне
виховання, естетичне виховання, культурні та розважальні заходи, платні послуги тощо.
Клубом організовано ряд заходів національно-патріотичного виховання: перегляд та
обговорення фільмів, концерти, вечорниці та інші.
Традиційно на постійній основі в Клубі діють: Кіноклуб «Шедеври світового
кіно» та Клуб англомовних фільмів «SubMovie», спрямовані на ознайомлення студентів з
кращими кінострічками сучасності та ХХ століття. Після кожного перегляду відбувається
обговорення фільмів. Клуб англомовних фільмів “SubMovie” спрямований на підвищення
рівня володіння англійською мовою студентами університету.
В Клубі директором ведеться тренінгова робота. Зокрема за звітний період
проведено тренінги для з командоутворення, лідерства, навичок з невербальної комунікації,
у тому числі для волонтерів СумДУ, студентів факультету ІФСК, ННІ БТ «УАБС».
Студентський клуб «Спортлайн» тісно співпрацює із студентським самоврядуванням
університету та факультетів і інститутів, завдяки чому постійно відбуваються заходи
розважального характеру, наприклад: вечірки джазу, вечірки для факультетів і інститутів,
квартирники, караоке-вечори, концертно-розважальні заходи тощо.
Протягом 2017 року кількість відвідувачів збільшилася на 1430 осіб. Всього
відвідали 2 639 студентів та співробітників університету. Це пов’язано зі збільшенням
періоду роботи Клубу та відповідно кількістю заходів.
Окрім того, протягом року Клубом здійснено наступне:
за ініціативи студентів університету та спільними зусиллями з ними
виготовлено меблі з піддонів;
клуб має сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram, а також має
власну веб-сторінку www.sportline.sumdu.edu.ua, що модеруються на постійній основі;
в літній період в Клубі здійснено косметичний ремонт;
ведеться тематичне декорування Клубу до свят;
розробка афіш, рекламних матеріалів для заходів Клубу;
надання виїзних платних послуг для забезпечення технічного супроводу
заходів (посвята студентів ННІ БТ «УАБС», вечірка у гуртожитку №3а, тощо).
В грудні місяці ведеться робота по переобладнанню частини приміщень Клубу у
Центр олімпійської підготовки. Директор Клубу веде господарський облік матеріалів для
ремонту.
У проведенні заходів ВПР протягом 2017 року взяло участь 10 340 чоловік (охоплено
на всіх заходах за рік):
Взяли участь
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Учні ЗОШ міста
Іноземні студенти
студенти українського
контингенту
ВСЬОГО:

240
2 200
5 860

270
2 500
5 980

420
1 800
5 550

580
1 400
6 430

860
1500
7 980

8 300

8 760

7770

8 410

10 340
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До здобутків роботи ВПР можна віднести:
 Співробітник ВПР Тарабан В.С. в якості художника аматора приймала участь у
Міжнародному пленері-практикумі, який виконувався на грант Британської
ради і СумДУ.
 Значно збільшилась кількість заходів в Конгрес-Центрі, які допомагають
організовувати співробітники ВПР.
 Протягом 2017 року директор студентського клубу «Спортлайн» взяв участь у
тренінговому курсі «Вища політична школа». Також у січні 2017 року був
обраний до контрольно-ревізійної комісії Національної молодіжної ради
України, в жовтні поточного року переобраний на другий строк головою
Сумської молодіжної ради. З 6 по 11 грудня брав участь у німецько-українській
молодіжній партнерській конференції, де представив СумДУ та Сумську
молодіжну раду. До участі в конференції були відібрані молодіжні лідери,
працівники, лідери громадських організацій та структур, які працюють з
молоддю. Протягом роботи конференції учасники працювали над ідеями
співпраці у сфері молодіжної політики, розробляли драфтові документи та
проекти, які будуть реалізовані в 2018 році.
Гурткова робота
У відділі працює 6 гуртків, в яких задіяно близько 210 чол. (контингент студентів
у гуртках постійно оновлюється), 171 ч. -студенти СумДУ, 5 аспірантів та 34 школярі ЗОШ
міста. Це активісти, які не тільки беруть активну участь у проведенні заходів ВПР, а й
самостійно ведуть роботу по організації та проведенню культурно-масових та
інтелектуальних програм на факультетах та в СумДУ.
Гуртки:
- Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.);
- «Краяни» (Лінькова Н.С.);
- «Школа лідерства і громадської активності» (Мунтян В.В.);
- «Школа вихователів для спортивно-оздоровчих закладів» (Бондаренко Ю.С.)
- Арт-студія « Академічна» (Побожій С.І.);
- «Школа журналістики» (Козир Ю.А.).
Маємо також 2 гуртки на добровільних засадах (Африканський комедійний клуб, гурток
Індійського танцю).
До здобутків гуртків можемо віднести наступне: студенти інтелект клубу «Ерудит» (кер.
Гуменний М.В.) прийняли участь у Міжнародному синхронному турнірі «Балтійський берег»
(3 місце серед 65 команд).
З вересня 2017 року директор студентського клубу "Спортлайн" очолив гурток
"Школа лідерства та громадської активності". "Родзинкою" роботи гуртка в цьому році стала
літературна складова. Протягом роботи студенти отримували завдання прочитати бізнеслітературу та потім відбувалось обговорення в групах. Зокрема студентами прочитані
наступні книжки: "Ніколи не їжте наодинці" Кейт Феррацци, "Як завойовувати друзів та
впливати на людей" Дейл Карнегі , "Атлант розправив плечі" Айн Ренд.
Удосконалюється робота вихователів у літньому таборі «УНІВЕР» у зв’язку з
вимогами часу відбулась зміна керівника гуртка «Школа вихователів для спортивнооздоровчих закладів» (Бондаренко Ю.С.) англомовного напрямку.
Арт-студія « Академічна» (кер. Побожій С.І.) організувала «VІ Міжнародний
мистецький пленер» та виставку живопису та графіки «Шляхи творчості», присвяченої
видатному художнику ХХ ст. Казимиру Малевичу.
Для формування позитивного іміджу гуртка «Школа журналістики» (кер.Козир Ю.А.)
у соціальних мережах були створені групи та сторінки ШЖ. У сторінки гуртка в мережі
Інстаграм – 500 підписників.
Також про роботу Школи в інформаційному просторі з’являлися публікації:
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Школа журналістики СумДУ розпочинає роботу
http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/335-shkola-jurnalistyky-sumdu-star-2017
- Вихованці Школи журналістики відвідали майстер-клас з інтерв’ю
http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/363-mayster-klas-daria-lytvynova
- У Школі журналістики – шостий набір
http://journ.sumdu.edu.ua/ua/novyny/1912-u-shkol-zhurnalstiki--shostij-nabr.html
Додатково в цьому році почали працювати на добровільних засадах 2 гуртки
Африканський комедійний клуб, гурток Індійського танцю, в яких беруть участь іноземні
студенти.
-

Позанавчальна діяльність.
Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової,
культурно-масової, громадської та спортивної роботи (Додаток Ж,З).
Рівень
активно
сті
2012 рік
ТеСЕТ
50 %
ЕлІТ
68%
ННІ
ФЕМ 64%

Рівень
активно
сті
2013 рік
47 %
68 %
65 %

Рівень
активно
сті
2014 рік
61 %
68 %
67 %

Рівень
активно
сті
2015 рік
52%
70%
71%

Рівень
активно
сті
2016 рік
41%
72%
71%

Рівень
активно
сті
2017 рік
49%
75%
74%

64%
60%
66 %

59 %
71 %
34 %

58 %
69 %
37 %

72%
74%
54%

75%
74%
49%

75%
75%
82%

-

-

-

-

65%

80%

74%

88 %

86 %

99%

65%

59%

78%

61 %

50 %

73%

77%

70%

59,7%

57,7 %

60 %

65,5%

61%

75%

63,4 %

61,4 %

62 %

71%

61%

70%

Факультет

ім.
О.
Балацького
ІФСК
ННІ права
Медичний
інститут
ННІ
БТ
«УАБС»
Шосткінськ
ий інститут
Конотопськ
ий інститут
По базовому
ВНЗ
Всього
по
СумДУ

Окремі показники позанавчальної діяльності
станом на 31.12.2017 р.
Показники
Культурномасова робота
1. Кількість клубів,
гуртків художньої
самодіяльності,
секцій та об’єднань
за інтересами
(Додаток К )
Кількість студентів,
які в них
займаються
Кількість школярів,
які в них займаються

2013

2014

Всьо
го

Базо
вий
ВНЗ

27

2015

Всьо
го

Базо
вий
ВНЗ

22

32

23

542

480

742

318

250

347

Всьо
го

2016

2017

Базо
вий
ВНЗ

Всьо
го

Базо
вий
ВНЗ

53

37

69

551

1210

864

260

444

303

Всьо
го

Базо
вий
ВНЗ

53

68

52

1667

1387

2482

2318

574

456

600

523
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2. Охоплення
студентів
позанавчальною
роботою
3. Кількість
студентів-лауреатів
мистецьких
фестивалів і
конкурсів
ВСЬОГО:
у тому числі:
- міського,
обласного
- всеукраїнського
- міжнародного

61,4
%

57,7
%

62%

60%

71%

65,5%

61%

61%

70%

75%

75

53

155

101

166

124

187

132

190

164

28
10
37

23
5
25

52
62
41

38
48
15

81
60
25

45
60
19

118
56
13

39
42
11

47
3

23
48
69

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

3.2. Культурно-мистецький центр
У 2017 році за участю фахівців та учасників творчих колективів КМЦ було
організовано, проведено та надано технічної підтримки 311 (2016 -318 ) культурномасових заходів (додаток Л), серед яких традиційні планові заходи КМЦ («Посвята у
студенти», «Золотий інтеграл», «День Св.Валентина», «Міс СумДУ», «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).
Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та студентівучасників творчих колективів СумДУ
Рівень організації заходів
2015
2016
2017
Заходи КМЦ (базовий ВНЗ)
58
61
74
Танцювально-розважальні
програми
Міські, обласні та всеукраїнські
заходи
Заходи інших підрозділів СумДУ
(кафедри, факультети, служби)
Профорієнтаційні заходи
Заходи, проведені на базі
Медичного інституту СумДУ
ВСЬОГО

23

31

24

55

63

47

52

63

77

13
24

15
37

48
41

225

318

311

Зростає попит зовнішніх організацій (Департаменту освіти і науки, Обласного центру
позашкільної освіти, шкіл міста, фестивальних організацій, творчих колективів міста тощо)
на проведення заходів в актовій залі СумДУ, яких у 2017 було проведено на умовах
оренди 24 (2016 – 21). Зазначимо, що більшість таких заходів – це фестивалі і конкурси
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мистецького спрямування – обласного та всеукраїнського рівня, учасники яких – це школярі.
Також, на збільшення кількості гостей нашого навчального закладу впливають заходи
школи-студії КВН (Ліга КВН «Сагасітас», в якій беруть участь команди теле-проекту «Ліга
сміху» (канал «1+1»), Шкільна ліга», Ліга «Сумка»). Вперше видатні танцювальні
колективи міста, такі як «Радість» та «Пігмаліон» Палацу дітей та юнацтва, обрали для
проведення своїх звітних концертів саме актову залу СумДУ (раніше заходи проводили у
театрі ім.Щепкіна). Також, у актовій залі вперше пройшов спектакль популярного
Київського театру «Чорний квадрат». Загалом, через заходи, що відбувались в цьому році
в актовій залі , пройшло близько 40 тис. (2016 -37тис.) сумчан та гостей міста, а це
продовжує підвищувати імідж університету як одного із культурних центрів міста і регіону.
Вперше в цьому році на заходи КМЦ був залучений постійний спонсор ТМ «FISH
KING», завдяки якому нам вдалося отримати сучасні подарунки на заходи: «Міс шкільна
красуня», «Міс СумДУ – 2017», а також спонсор приймав участь у концерті до міжнародного
жіночого дня 8 Березня.
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. До здобутків 2017 року можна віднести підвищення рівня
співпраці зі студентами іноземного контингенту. Іноземні студенти залучені до занять
гуртків художньої самодіяльності спільно з українськими студентами у хореографічних
колективах «Феєрія» та «Сузір’я», команді КВН «С акцентом», вокальній студії тощо.
Вперше у 2017 році у актовій залі ННІ БТ «УАБС» пройшла зйомка телевізійного проекту
каналу «1+1», в якому було висвітлено позанавчальну та культурно-мистецьку роботу з
іноземними студентами, у тому числі показано було конкурс «Міс Індія», у підготовці якого
брали участь фахівці КМЦ, ВПР та ДМО. В ефірі телеканалу 1+1 було два випуски та один
повтор передачі, в рамках програми «Сніданок на 1+1», де йшлося про СумДУ.
Також, у цьому році вперше було знято відео-кліп на пісню «Ой думай, думай»
(кавер-версія пісні молдавського виконавця. Виконавці – студент медичного інституту Адам
Омран та керівник вокального колективу медичного інституту – Марина Романенко), який на
інтернет-каналі YouTube зібрав 1600 переглядів (а також 3927 переглядів на особистому
сайті виконавця оригінальної версії пісні Іонеля Істраті).
Також у 2017 році вперше студенти – іноземці взяли участь у мистецьких
конкурсах і фестивалях. Так, Адам Омран став лауреатом ІІІ премії Міжнародного
фестивалю «Доля» Благодійного фонду Л. Кучми (відео-ролик про нашого учасника
транслювався у випусках новин на каналі ICTV).
Інтернаціональний колектив «Сузір’я» став володарем двох перших премій на
міжнародному фестивалі «SUNFOWER FEST», який відбувся 18.12.17 р.
Якщо ще 3 роки тому вихованці КМЦ майже не приймали участь у міських та
обласних заходах, то в 2017 році міські та обласні заходи вже не обходяться без творчих
колективів КМЦ. Серед яких найбільш знаковими були: міський фестиваль «Зігріє душу
вишиванка» (до Дня вишиванки), концертні програми до Дня працівників культури (ТЮГ) та
Міжнародного жіночого дня у театрі ім. Щепкіна; «Побачення з Євробаченням» (міський
парк імені Кожедуба); фестиваль «Суми – місто безпеки» (участь колективів, сценарій,
ведучі, технічне обслуговування); міські заходи, присвячені Дню Незалежності України,
Дню фізичної культури (театр імені Щепкіна), Дню місцевого самоврядування (ПК СМПО);
участь у святковому заході «Відкриття міської Новорічної ялинки». Вже третій рік поспіль
колектив КМЦ забезпечує проведення урочистих прийомів міського голови До Дня міста
(сценарій, проведення, концертні номери, технічне забезпечення), а також, у 2017 році КМЦ
обслуговував прийом міського голови та делегації Польщі до Дня Польщі у м.Суми.
Високий рівень професіоналізму співробітників КМЦ підтверджує той факт, що у 2017 році
керівник ансамблю бального танцю «Силует» Гараніна О.Я. отримала отримали Відзнаку
«Культурно-мистецька особистість Сумщини». Керівник вокальної студії Бондаренко
О.О. була запрошена у якості члена журі на Міжнародний фестиваль «Дивосвіт»
(м.Запоріжжя), запрошена до роботи у комісії міського конкурсу з визначення програм,
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розроблених інститутом громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, які
фінансуються з міського бюджету (2018рік). Також Бондаренко О.О. отримала подяку від
Українського державного центру позашкільної освіти МОН за вагомий внесок в естетичне
виховання творчої молоді
У грудні 2017року художній керівник КМЦ Бондаренко Ольга Олександрівна за
значний особистий внесок у розвиток українського естрадного мистецтва та вагомі
творчі здобутки отримала почесне звання «Заслужений діяч естрадного мистецтва
України».
У 2017 році збільшилась кількість лауреатів всеукраїнських та міжнародних
мистецьких конкурсів. Загалом учасники творчих колективів взяли участь у 22 фестивалях
різних рівнів. Ансамбль народного танцю «Світанок» (ШІ СумДУ) став володарем Гран-при
ІІІ Міжнародного фестивалю – конкурсу мистецтв «Осіння рапсодія» (м. Київ), а звання
лауреатів отримали 190 учасників гуртків художньої самодіяльності як у колективних так
і в сольних номінаціях (2016 - 187).
Серед Всеукраїнських фестивалів особливо знаковими були: «Театральні сесії»
(м. Дніпро), «Від Гіпаніса до Борисфена» та «Усмішки Глазового» (м. Очаків), «Франківська
дзиґа» (м.Івано-Франківськ), «Всі ми діти твої, Україно» (м. Одеса).
Міжнародні фестивалі і конкурси: «Мегаполіс», «О Весне …» (м. Харків), «Осіння рапсодія»
(м. Київ), «Київський колорит» та «Перлини мистецтва», «Доля» (м. Київ), «Срібна хвиля»
(м. Бердянськ), «Дивосвіт» (м. Запоріжжя), «Зірковий парад» - (м. Львів).
На всеукраїнському та навіть міжнародному рівні мистецьких фестивалів відомі
прізвища наших студентів – конкурсантів, які неодноразово ставали переможцями та
лауреатами: Ярослав Щепотін (ф-тет ЕлІТ), Поліна Гречишкіна (ф-т ЕлІТ), Олександра
Бублій (ф-тет ЕлІТ), Адам Омран (медичний інститут), Діана Рябоконь (медичний інститут),
ансамбль бального танцю «Силует», вокальний ансамбль «Імпровіз», танцювальний
колектив «Сузір’я» (інститут «УАБС»), ансамбль народного танцю Шосткінського інституту
та інші (Додаток М).
Високий художній рівень виконавської майстерності підтверджує і те, що 6 колективів
мають звання народний. Маємо високий показник у порівня́нні з вишами, у яких в структурі
є факультети та інститути мистецтв.
Кількість студентів-лауреатів мистецьких фестивалів та конкурсів
Показни
ки

2014
Рівні фестивалів

2015
Рівні фестивалів

2016
Рівні фестивалів

2017
Рівні фестивалів

Місь Всеу Між Всьо Місь Всеу Між Всьо Місь Всеу Міжна Всьо Місь Всеукра Міжна Всьо
кі
країн на
го
кі
країн наро го
кі
країн родні го
кі
їнські
родні го
обла ські ро
блас ські дні
обла ські
обла
сні
дні
ні
сні
сні

Базовий
ВНЗ

Позабазо
ві
структур
и
ВСЬОГО

38

48

15

101

45

60

19

124

79

42

11

132

47

48

69

164

14

14

26

54

36

0

6

42

39

14

2

55

23

-

3

26

52

62

41

155

81

60

25

166

118

56

13

187

70

48

72

190

Студентка – учасниця вокальної студії Ковтун Вікторія була нагороджена грамотою
управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації за вагомий
особистий внесок у розвиток молодіжної творчості та з нагоди Дня студента.
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КМЦ зробив свій внесок у високі показники діяльності університету у сфері
мистецтва. Це було враховано при визначенні показників для рейтингу «U-Multirank»
де СумДУ показав значення 0.41 та отримав найвищу оцінку (А).
Гурткова робота: на базі КМЦ СумДУ працює 13 гуртків, творчих студій,
колективів: 2 театральних гуртка (у складі театру «Кураж» працює також гурток художнього
читання), 4 танцювальні колективи (1 бальний, 1 сучасний, 1 естрадний, 1 народний), 2
вокальні студії, студентський загін охорони правопорядку, студія звукозапису, Школа-студія
КВН (включає 3 студентські команди ( у тому числі команду іноземців), 1 телевізійну збірну
та «Шкільну лігу сміху»). Також у 2017 році започатковано нову форму гурткової роботи
при КМЦ – «Студія перфоменсу та експериментальних творчих ініціатив», спектакль
якого «У правій руці – слово, у лівій руці – слово» було знято відомим режисером
Романом Балаяном (зйомка здійснювалась у студії Обласної теле-радіо компанії UA:
Суми).
Серед гуртків КМЦ: 2 працюють на базі медичного інституту (вокальний і
танцювальний), 3 на базі ННІ БТ «УАБС» (танцювальний і театральні). Роботу гуртків
забезпечують 17 співробітників. У роботі творчих колективів задіяні близько 500 студентів
та більше 150 школярів.
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. Зазначимо, що у березні 2017 році відкритий молодіжний театр
«Кураж» виграв ГРАНТ на суму 15 тис. грн. у межах програми «Активні громадяни» за
підтримки Британської Ради в Україні та Центру соціального партнерства для
постановки Благодійної вистави, прем’єра якої відбулась у актовій залі СумДУ.
Профорієнтаційна робота. Рівень профорієнтаційної роботи у 2017 році значно
підвищився. Так, крім традиційних концертних програм у межах заходів «Презентація
університету», учасники творчих колективів КМЦ брали участь у заходах Сумських шкіл
№12, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, а також, фахівцями КМЦ було організовано екскурсії у
бібліотеку та у медичний інститут, здійснювалась методична допомога щодо проведення
культурно-мистецьких заходів, проводяться сумісні семінари з педагогами –організаторами
цих шкіл та спільні заходи. КМЦ постійно співпрацює з центрами позашкільної освіти
районів та міст Сумської області. Згідно анкетування першокурсників, на перший курс
поступило 77 лауреатів різноманітних мистецьких конкурсів, що є результатом цієї
співпраці. 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, а також
творчі колективи КМЦ брали участь у заходах, присвячених Дню ракетних військ,
Кадетському балу тощо на базі цих навчальних закладів.
Зазначимо, що згідно соцопитування першокурсників, 27 відсотків
першокурсників обрали СумДУ завдяки тому, що брали участь або були присутні саме
на культурно-масових заходах нашого університету та буди присутні на виїзних
концертах.
Виїзні заходи «Презентація університету» крім концертної програми включають
інтерактивні конкурси та вікторини для школярів із запитаннями про СумДУ. Їх учасники
нагороджуються сувенірною продукцією з символікою СумДУ. Також популярними є
фотографування «селфі», які школярі активно коментують у соціальних мережах.
Проводяться Дні відкритих дверей, активно ведеться робота у «Шкільній лізі сміху».
Спільно з ННІ права підготовлений «Брейн-ринг» для школярів ЗОШ №23. Постійно діють
групи в соцмережах: Facebook, Google +, Instagram, відеоматеріали найяскравіших заходів
розміщено на інтернет- каналі YouTube де їх переглянуло майже 9 тис. глядачів.
На традиційних заходах, таких як концерт «Золотий інтеграл», «Фестиваль освіти,
науки і культури», «Міс шкільна красуня» завжди присутні школярі. Всі міські, обласні
дитячі і, навіть, Всеукраїнського рівня фестивалі і конкурси проходять на нашій базі. Актова
зала надається школярам безкоштовно.
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У питаннях моніторингу потенційних абітурієнтів-учасників творчих колективів
районних та міських центрів позашкільної освіти налагоджена робота з обласним центром
позашкільної освіти. Інформація про найактивніших учасників творчих колективів та їх
досягнення подається на інтернет-ресурси та до місцевих ЗМІ.
Технічне забезпечення.
На сьогоднішній день технічне забезпечення (звукове обладнання), яке є в наявності в
КМЦ та в відокремленій структурі КМЦ повністю задовольняє внутрішньоуніверситетським
вимогам (заходи загальноуніверситетського рівня та заходи, які організовуються
підрозділами СумДУ (інститути, факультети та кафедри)). В 2017 році для більш якісного
обслуговування заходів був придбаний сучасний цифровий пульт.
Цього року в актовій залі було повністю замінено покриття на глядацьких
кріслах.
3.2.1. Школа - студія КВН
Організаційні та кадрові питання.
У 2017 році (з 15.03.2017 року) до штатного розпису Студії КВН внесено зміни, введено 3
ст. фахівця Студії. Наразі штатний розпис затверджено у складі керівника студії (1 ставка) та
фахівців студії (3,5 ставки).
У роботі студії у 2017 році також було задіяно 3 посади керівника гуртка – керівник
жіночої команди КВН (до 30.06.17), керівник команди КВН іноземних студентів СумДУ та
керівник підготовчої групи «Сумська шкільна ліга КВН».
У 2017 році планується внести пропозицію про утворення додаткового гуртка КВН для
школярів, у зв’язку зі збільшенням обсягу роботи «Школи сміху».
Студією КВН СумДУ у 2017 році було проведено заходи в рамках Всеукраїнської
Благодійної ліги КВН «Sagacitas», Сумської ліги КВН «СумКа» та Сумської обласної
шкільної ліги КВН, та Кубок мера.
В тому числі:
- університетського рівня (1) (у 2016 - 1)

Кубок КВН між факультетами та інститутами СумДУ (4 травня);
- міського/ обласного рівня (7) (у 2016 - 4)

Методичний семінар для шкільних команд КВН м.Тростянець (21 січня);

Кубок міського голови для шкільних команд КВН м.Тростянець (17 лютого);

Фестиваль школи сміху (31 березня);

Ігри 1/4 Школи сміху (15 травня);

Ігри 1/2 школи сміху (24 вересня);

Фінал школи сміху (10 грудня);

Кубок мера (16 грудня).
- всеукраїнського рівня (8) (у 2016 - 12)

Фінал Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (15 січня);

Фестиваль Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (2 квітня);

Фестиваль Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (22 квітня);

Ігри 1/4 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (18 травня);

Ігри 1/2 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (9 вересня)

Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа» (24 листопада);

Ігри ¼ фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (24 травня, 8
жовтня);

Ігри 1/2 фіналу Всеукраїнської Благодійної ліги КВН «Sagacitas» (6 грудня).
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У 2017 році і ліга КВН «Sagacitas», і Сумська обласна ліга КВН «СумКа» розширили
географію учасників.
Ігри Ліги КВН «СумКа» організовано спільно з творчим об’єднанням «Ренесанс», брали
участь команди з мм Суми, Київ, Харків, Вінниця, Полтава, Ніжин.
Всеукраїнська Благодійна ліга КВН «Sagacitas», що у 2015 стартувала на базі СумДУ,
провела свій третій сезон. Ігри Ліги організовано спільно з Управлінням молоді та спорту
Сумської ОДА. Брали участь 2 телевізійні команди – «Вот эти парни» та «Ніколь Кідман».
Натомість, Сумська Школа сміху з профорієнтаційною метою звузила географію
учасників, тепер у ній грають лише сумські школярі. Проте тренують дитячі команди
наставники з команд телевізійної «Ліги сміху» - «Вот эти парни» та «Ніколь Кідман»,
«Любимый город», «Гостиница 72», «Луганская сборная».
Усі три ліги користуються полулярністю, повні зали на кожній грі.
Сумська «Школа сміху» і ліга КВН «СумКа» – безкоштовні для глядачів.
Рік

Університетсь
кий рівень

Міський/обласний
рівень

Всеукраїнськи
й рівень

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
4
2
1
1
1

4
3
7
4
4
7

2
9
12
8

Міжнаро
дний
рівень
6
6
-

Кількість
заходів
11
13
11
14
15
16

Студенти-учасники студії КВН СумДУ протягом року взяли участь у змаганнях
міського, обласного, всеукраїнського рівнів. Крім того, 2 колективи брали участь у
всеукраїнському телепроекті «Ліга сміху».
В тому числі:
- всеукраїнський рівень (24)
(у 2016 - 19)
 Фестиваль «Ліги сміху»
«Ніколь Кідман» - учасник телевізійного гала-концерту;
«Гостиница 72» - учасник телевізійного гала-концерту.
 1/16 фінала «Ліги сміху»
«Ніколь Кідман» - максимум – 6 суддів;

 1/8 фінала Ліги сміху
«Ніколь Кідман» - максимум – 6 суддів;
 Літній кубок «Ліги сміху».
«Ніколь Кідман» - участь.


¼ фіналу «Ліги сміху».
«Ніколь Кідман» - участь.

 Зимовий кубок «Ліги сміху».
«Ніколь Кідман» - 1 місце.

 Фестиваль Одеської ліги сміху
«Гостиница 72» - прохід у сезон,

 1/8 фіналу Одеської ліги сміху
«Гостиница 72» - максимум – 5 суддів;
 1/4 фіналу Одеської ліги сміху
«Гостиница 72» - участь.
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 ¼ фіналу ліги КВН «Vostok.ua»
«Гостиница 72» - 1 місце.

 1/2 фіналу ліги КВН «Vostok.ua»
«Гостиница 72» - 1 місце.

 Фінал ліги КВН «Vostok.ua»
«Гостиница 72» - 1 місце.

 Фінал Всеукраїнської ліги КВН «Sagacitas»
«Гостиница 72» - 4 місце,
 Фестиваль Всеукраїнської ліги КВН «Sagacitas».
«Гостиница 72» - участь.

 ¼ фіналу Всеукраїнської КВН «Sagacitas»
«Ніколь Кідман» - 2 місце.

 ¼ фіналу Всеукраїнської ліги КВН «Sagacitas»
«Гостиница 72» - 3 місце,

 1/2 фіналу Всеукраїнської ліги КВН «Sagacitas»
«Ніколь Кідман» - 1 місце,
«Гостиница 72» - 3 місце.

 Фестиваль Сумської обласної ліги КВН «СумКа»
«Спортивна збірна» - 1 місце.
 Ігри 1/4 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа»
«Спортивна збірна» - 2 місце.

 Ігри 1/2 фіналу Сумської обласної ліги КВН «СумКа»
«Спортивна збірна» - 1 місце.

 Фінал Сумської обласної ліги КВН «СумКа»
«Спортивна збірна» - 1 місце.

 Фестиваль Кременчуцької ліги КВН
«Гостиница 72» - 3 місце.

- обласний рівень (1) (у 2016 - 2)
 Кубок КВН у м. Охтирка.
«Жіноча збірна Бездрика» - 1 місце.
- міський рівень (2) (у 2016 - 2)
 Кубок мера з КВН
«Жіноча збірна Бездрика» - 1 місце.
«С акцентом» - 3 місце.
Рік
2012
2013
2014
2015

Міський
рівень
3
2
2

Обласний рівень
12
11
9
3

Всеукраїнський Міжнародний
рівень
рівень
10
6
3
2
16
28
-

Кількість
конкурсів
31
18
25
33

32
2
2

2016
2017

2
1

19
24

-

23
27

Протягом року команди КВН відзначилися:
Всеукраїнський рівень
Призові місця - 19 (79% від усієї кількості участі)
Всього участі – 24
Обласний рівень
Призові місця - 1 (100% від усієї кількості участі)
Всього участі – 1
Міський рівень
Призові місця – 2 (100 % від усієї кількості участі )
Всього участі – 2
Рік

2012
2013
2014
2015
2016
2017

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
2

33%
100%
50%
50%
100%

10
11
9
0
2
1

83%
100%
100%
0%
100%
100%

6
3
14
12
10
19

60%
100%
88%
60%
77%
79%

Порівняно з 2016-м роком:
- відбувся перехід з всеукраїнського сценічного на всеукраїнський телевізійний
рівень.
2 команди СумДУ брали участь у гала-концерті Фестивалю «Ліги сміху» (ефір 19.02
та 26.02).
Команда «Ніколь Кідман» брала участь у сезоні телевізійної «Ліги сміху», дійшла до
стадії ¼ фіналу, брала участь у Літньому та Зимовому кубках «Ліги сміху». Загалом 6 ефірів,
3 перемоги.
Команда «Гостиница 72» - 1 ефір.
7 разів Сумський державний університет було озвучено на «1+1». Для порівняння: 30
сек. рекламного часу у прайм-тайм коштує на каналі 170200 грн.00 коп
- збільшилася частка фінансування відряджень команд за рахунок міського
бюджету.
2 команди СумДУ на різних стадіях змагань отримували фінансування міста:
«Ніколь Кідман» - загалом на 77 296,50 грн.
«Гостиница 72» - на 29452,03 грн.
106748,53 грн
- покращились результати команд СумДУ у Лізі «Sagacitas» – обидві командиучасниці сезону («Гостиница 72» та «Ніколь Кідман») пройшли у фінал.
У 2015 році у фіналі не було сумської команди, у 2016 році – одна, що посіла 4 місце.
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- команда «Гостиница 72» спробувала інший формат виступу. У сезоні Ліги КВН
«СумКа» колектив виступав під назвою «Спортивна збірна». Експеримент з новою
концепцією видався вдалим – перемоги у трьох іграх сезону та перемога у Лізі загалом.
Подальшого розвитку набуває і робота зі школярами.
У 2017 році на базі СумДУ продовжив функціонувати навчальний проект «Школа
сміху» (з вересня 2016 року) – щотижневі заняття фахівців Студії КВН з учнями ЗОШ та
гімназій м.Суми, навчання написанню жартів, постановці виступів, імпровізації.
Постійними учасниками школи є учні шкіл № 7, 9, 10, 20, 21, 27, 29, Олександрівської
гімназії і гімназії «Просперітас». Саме вони і увійщли до складу команд, що грали сезон
«Школи сміху».
Сумська шкільна ліга КВН у 2017 році знову проходила у новому форматі, на зразок
«Ліги Сміху» на 1+1 під назвою «Школа сміху».
За 2017 рік до участі до конкурсних заходів, організованих Сумською шкільною лігою
КВН було залучено 10 шкільних команд КВН (близько 80 школярів). Усі команди – з
сумських шкіл та гімназій, що пояснюється спрямованістю сезону на профорієнтацію у місті.
Порівняно з 2016-м роком (15) загалом кількість команд у Лізі зменшилась, проте зріс
рівень якості їх підготовки, що в свою чергу призвело до більшої заповненості зали на іграх.
У якості глядачів на кожній грі Шкільної ліги були присутні близько 500 школярів.
Зміна формату та залучення у якості тренерів учасників команд телевізійної «Ліги сміху» «Вот эти парни», «Ніколь Кідман», «Любимый город», «Гостиница 72», «Луганская сборная»
– продовжує привертати увагу громадськості до шкільних ігор.
У 2017 році «Школа сміху» змінила систему оцінювання – замість вставання суддів
тепер оцінки журі за 10-бальною системою (для підвищення об’єктивності і щоб уникнути
конфлікту інтересів тренерів), що для підлітків має важливе психологічне значення.
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 25%.
У 2017 році викладачі «Школи сміху» на запрошення Тростянецької міської ради
також навчали гумору школярів м.Тростянець, проводили зустріч-тренінг із школярами 5
шкіл та Кубок міського голови з КВН. Група з 20 школярів Тростянця відвідувала усі ігри
сезону «Школи сміху» у м.Суми.
Особливістю 2017 року була кампанія по інформуванню шкіл м. Суми про Сумську
«Школу сміху» на базі СумДУ.
- На початку року було отримано підтримку міського голови, заступника голови
міського управління освіти Дригою Т.В., завідувачкою виховного відділу інформаційнометодичного центру управління освіти Кругляк Н.І.
- Було організовано зустріч із заступниками директорів та головами самоврядування
шкіл міста Суми (15.03), де Павленко А.В. виступили з інформацією про «Школу сміху» та
пропозицією участі у фестивалі.
- Організовано розсилку листів по школам міста від імені управління освіти.
Під керівництвом представників викладачів «Школи сміху» юнацькі команди КВН
м. Суми «Кудрі-мудрі» та «Збірна Ютуба», дитяча команда м. Ямпіль «Гарні діти» брали
участь у Всеукраїнському фестивалі «Жарт-птиця-2017».
«Кудрі-мудрі» – 1 місце серед юнацьких команд.
«Гарні діти» - 1 місце серед шкільних команд.
Команду з м.Ямпіль фахівці студії супроводжували на Всеукраїнський дитячий
фестиваль у м. Лубни, команду м.Суми «Кудрі-мудрі» – до м.Харкова на ігри Харківської
шкільної ліги КВН.
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Отже, для служб, які опікуються позанавчальною роботою, в цілому рік був успішним.
Значно збільшилася кількість іноземних студентів, які займаються різними напрямами
позанавчальної діяльності і мають певні успіхи:
 студент 5 курсу Медичного інституту Адам Омран Ахмед Шарафельдін став
лауреатом III ступеню Міжнародного пісенного фестивалю «Доля», який пройшов під
патронатом благодійного фонду Леоніда Кучми «Україна» в м. Київ; відео-ролік про
нашого учасника транслювався у випусках новин на каналі ICTV ;
 лідер студентів з Нігерії Ефіон Екеміні Окон зайняв II місце у конкурсі серед
іноземних студентів на кращі фото, відео та слоган про навчання в Україні.
Організаторами конкурсу виступили Міністерство освіти і науки України та
український державний центр міжнародної освіти;
 вперше відбулася зйомка телевізійного проекту каналу «1+1», в якому було
висвітлено позанавчальну та культурно-мистецьку роботу з іноземними студентами в
університеті, у тому числі було показано конкурс «Міс Індія», у підготовці якого
брали участь фахівці КМЦ, ВПР та ДМО. В ефірі телеканалу 1+1 було два випуски та
один повтор передачі в рамках програми «Сніданок 1+1», де йшлося про СумДУ та
звучала реклама університету;
 іноземні студенти, беруть участь не тільки у творчому житті університеті а й за його
межами, активно приймають участь у міських заходах: «День міста», «День
вишиванки» та ін.;
 інтернаціональний колектив «Сузір’я» став володарем двох перших премій на
міжнародному хореографічному фестивалі національних культур «SUNFLOWER FEST»;
 творчі колективи КМЦ приймали участь у всіх міських та обласних заходах; все
більше заходів робляться «під ключ»;
 культурно-мистецький центр університету вніс вагомий вклад у рейтинг «UMultirank»;
 маємо 190 лауреатів мистецьких конкурсів;
 порівняно з іншими ВНЗ Сумської області у нас найбільша кількість іменних
стипендіатів;
 волонтерський загін нарощує потужність, стрімко збільшується його чисельність,
використовуються нові форми та методи роботи;
 комплекс громадського харчування на високому рівні здійснює прийоми іноземних
делегацій, представницьких делегацій з інших ВНЗ, кейтерінгові обслуговування
перших осіб держави та державних делегацій;
 служби в цьому році займалися проектною діяльністю: проект студмістечка
«Студентський простір» набрав 533 голосів і посів 4 місце у загальноміському
конкурсі;
 також студмістечко отримало грант в конкурсі проектів «Підвищення потенціалу
процесу оцінки якості освіти»; завдяки отриманому фінансуванню було закуплено
спорядження для занять спортом у гуртожиток №2-А;
 у березні 2017 році відкритий молодіжний театр «Кураж» виграв ГРАНТ на суму 15
тис. грн. у межах програми «Активні громадяни» за підтримки Британської Ради в
Україні та Центру соціального партнерства для постановки Благодійної вистави.
 Особливо успішним рік виявився для школи студії КВН. Вперше в історії
університету дві збірні команди КВН «Ніколь Кідман» та «Гостиница 72» впевнено
заявили про себе у всеукраїнському телепроекті «Ліга Сміху». Команда « Ніколь
Кідман» дійшла до ¼ фіналу ліги, виграла зимовий кубок «Ліги Сміху», прийняла
участь у спецпроекті «Ліги Сміху» та гала-концерті. Команда «Гостиница 72» стала
переможцем ліги КВН «VOSTOK». Реклама університету звучала на каналі «1+1» 7
разів (30 секунд рекламного часу у прайм-таймі коштує на каналі 170 200 грн.)
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Впевнено наші команди тримають статус кращих команд міста («Кубок мера» - 1 та
3 місця у наших команд).
Крім того, можемо пишатися особистими досягненнями працівників :
 художній керівник КМЦ Бондаренко О.О. за значний особистий внесок у розвиток
українського естрадного мистецтва та вагомі творчі здобутки отримала почесне
звання «Заслужений діяч естрадного мистецтва України»;
 запрошують її у склад журі на престижні міжнародні та всеукраїнські мистецькі
конкурси, а також Бондаренко О.О. запрошена до роботи у комісії міського конкурсу
з визначення програм, розроблених інститутом громадянського суспільства у сфері
роботи з дітьми та молоддю, які фінансуються з міського бюджету;
 керівник ансамблю бального танцю «Силует» Гараніна О.Я. отримала Відзнаку
«Культурно-мистецька особистість Сумщини»;
 фахівець відділу по роботі в гуртожитках Кривошеєнко Є. була відібрана для участі в
Спеціалізованому тренінгу «Толерантність та недискримінація», який проходив за
підтримки Міністерства молоді та спорту, Програми розвитку ООН в Україні та
ЮНІСЕФ. За результатами тренінгу був отриманий сертифікат, який дає можливість в
подальшому взяти участь у тренінгу для тренерів з програми «Молодіжний
працівник;
 співробітник ВПР
Тарабан В.С. приймала участь у Міжнародному пленеріпрактикумі, який виконувався на грант Британської ради і СумДУ як художник –
аматор;
 директор студентського клубу «Спортлайн» Мунтян В. взяв участь у тренінговому
курсі «Вища політична школа». Також у січні 2017 року був обраний до контрольноревізійної комісії Національної молодіжної ради України, в жовтні поточного року
переобраний на другий строк головою Сумської молодіжної ради. З 6 по 11 грудня
брав участь у німецько-українській молодіжній партнерській конференції, де
представив СумДУ та Сумську молодіжну раду;
 покращилася профорієнтаційна робота, започатковані нові форми та методи
роботи зі школярами; через заходи, які проходять в актовій залі університету
пройшло близько 40 тисяч містян та гостей міста; проект школи студії КВН
«Школа сміху», отримав підтримку міського голови, відділу освіти.

