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1.Загальні положення 
   
      Для організації позанавчальної діяльності студентів в університеті створено розгалужену 

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

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

студентською молоддю в гуртожитках, відділ соціальної роботи, студентський клуб 

«Спортлайн. В інститутах (на факультетах) працюють заступники директорів (деканів) з 

виховної роботи та по роботі в гуртожитках, куратори академічних груп.  
     Аналізуючи роботу, проведену цими структурами у 2019році, 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 напрямів роботи 

та завдань підпорядкованих структур, надана  допомога іншим підрозділам університету в їх 

діяльності. 
     За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено -637 заходів (2018-
597)  різного спрямування  і - 910  спецобслуговувань (2017р.-856), проведених комплексом 

громадського харчування.        
     Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми 

засобами масової інформації. Серед зовнішніх ЗМІ  можемо відмітити сайт Міністерства 

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

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

відзняті сюжети на UA:Суми, СТС, маємо виступи на радіо  «Слобода FM». 
   Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРСМГ, гуртожиток-
готель), ВСР, КГХ, ВПР, КМЦ. 

2. Соціальна робота 

  2.1. Робота в студмістечку 
 

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

ВНЗ, а з 6 укладені угоди про співпрацю (Сумський центр професійно-технічної освіти з 

дизайну та сфери послуг – 108 місць, хіміко-технологічний ліцей – 27 місць, Сумський 

коледж економіки і торгівлі   – 150 місць, медичний коледж – 35 місць, будівельний коледж –  
75 , а також 60 місць у готелі «Хімік») та гуртожиток - готель.                                                                  

   2.1.1. Виховна робота у гуртожитках 
 

      У  травні 2019 р. комісією по поселенню був сформований та затверджений рейтинг 

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

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

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

співробітниками відділу спільно зі студрадою студмістечка було проведене щорічне 

поселення студентів у період з 25.08.19 р. по 29.08.19 р.  
Студенти факультету ЕлІТ перший та п’ятий курси  поселені  до гуртожитку №2-А, 

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

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

студентів іноземного контингенту в гуртожитку №2 (5 секцій), в гуртожитку №3 (2 секції), та 

в гуртожитках №4 та №5 40 та 50 місць відповідно.  
     Загалом по комплексу поселено 3384 осіб, що навчаються, у тому числі в 

гуртожитки базового ВНЗ: 1653–українського контингенту, 1002 – іноземного контингенту 

та 314 – студенти українського контингенту та 86 студенти іноземного контингенту в інші 

гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з університетом; також було 



4 
 
поселено 17 – аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного 

контингенту.  В позабазових структурних підрозділах поселено 368 осіб, що навчаються. 

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

кількість студентів першого курсу, які поселялися до гуртожитків (ЕлІТ, МІ, ТеСЕТ ) деякі 

студенти-магістранти першого та другого курсу навчання  подавали  заяви на поселення, але 

до гуртожитків  під час поселення  не з’явилися, також.  
 В цілому відсоток  іногородніх студентів, які проживають в базових та орендованих  

гуртожитках становить  66%. 
Інститут 

(факультет) 
Всього іногородніх 

студентів 
З них проживають 

в гуртожитках 
% 

ННІ БТ 378 330 87,3 
ННІ ФЕМ 233 198 84,9 
ННІ П 218 171 78,4 
МІ 1130 712 63 
ІФСК 277 203 73,2 
ЕлІТ 530 317 59,8 
ТеСЕТ 217 122 56,2 
Всього: 2983 1967 66 

Систематично проводиться моніторинг щодо наявності вільних місць та розселення 

студентів відповідно до норм проживання. 
 У цьому році всі бажаючі першокурсники, а також ті, хто пройшов за рейтингом та за 

2 чергою забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи 

стовідсотково забезпечені місцями.  

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
кількість 

студентів: 
кількість 

студентів: 
кількість 

студентів: 
кількість 

студентів: 
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Гурт №1,2,3,4,5,1-
А,2-А,    3-А, 

готель-гуртожиток 

(укр. конт.) 

2134 2437 1943 1653 

гурт. № 1, 2, 3, 4, 5, 

1-А  (іноз.) 
985 778 945 1002 

Інтерни, аспіранти 
ординатори 

48 56 28 17 

готель  «Хімік» іноз. 22 21 15 27 

Коледж економіки та 

торгівлі 
87 73 58 117 

СПЛСП 52 75 (з них 40 – 
іноземного 

контингенту) 

94 (з них 77 – 
іноземного 

контингенту) 

71 (з них 59– 
іноземного 

контингенту) 
СПХТЛ 23 22 27 16 

Машинобудівний 

коледж 
216 189 162 94 

Будівельний коледж 64 71 69 47 

Медичний коледж 33 34 25 28 
Всього студентів: 3768 3652 3366 3072 
гуртожиток ШІ 28 14 12 7 
гуртожиток  КІ  42 37 31 28 
Технікуми, коледжі 671        585 408 333 
Всього по 

комплексу: 
4509 4288 3817 3440 
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 У червні 2019 року був підписаний наказ про інтернаціональний принцип 

поселення, згідно якого студенти українського та іноземного контингенту (з 

Узбекистану, Туркменістану, Азербайджану, Тунісу та Туреччини) проживають  разом 

(ННІП -  5 чол., ННІ БТ – 0 чол., ННІ ФЕМ -  3 чол., МІ – 17 чол., ТеСЕТ – 2 чол., ІФСК 

– 1 чол., ЕлІТ - 4 чол.).  
 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.  
          На виконання рекомендаційного листа державної установи «Сумського обласного 

лабораторного центра Міністерства охорони здоров’я України щодо санітарного стану 

житлових приміщень в гуртожитках був підготовлений наказ про проведення санітарно-
гігієнічних заходів у гуртожитку №2. Студенти, як і минулого року, звільнили 

гуртожиток на період проведення санітарно-гігієнічних заходів. У гуртожитках № 1,3,4,5 

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

проживають студенти іноземного контингенту, гуртожитки звільнялися на одну добу 4 рази. 
          Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, 

кураторами, студрадою студмістечка, профспілковою організацією студентів, 

організацією, яка обслуговує протипожежну систему в гуртожитках 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.  
 Співробітниками відділу та заступниками директорів (деканів) по роботі в 

гуртожитках проведено цілий ряд заходів з метою запобігання суїцидальних випадків: 
- проведені збори студентів  на тему «Ми обираємо життя»; 
- залучено  психологічну службу до групової роботи зі студентами, які мешкають в 

гуртожитках; 
- посилено контроль за умовами проживання  з боку кураторів; 
- проводиться  індивідуальна робота  зі студентами з залученням студентського 

самоврядування. 
 Для українського та іноземного контингенту студентів систематично проводяться такі 

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

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

служби щодо поводження в надзвичайних ситуацій,  чисельні культурно-масові та спортивні 

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

площ, прилеглих до них, чисті четверги; цикл народознавчих календарних заходів народів 

світу та інше.  
 Окрім традиційних заходів співробітники відділу працювали над 

впровадженням нових, а саме:  
 студенти іноземного контингенту були залучені до участі в роботі обласного 

наметового табору учнівського самоврядування «ТУСА» (Громадська організація 

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

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

в таборі; 
 студенти іноземного контингенту були залучені до участі в роботі міського 

англомовного наметового табору «Joy!Camp» (Сумський міський центр дозвілля 

молоді), де вони розповідали про свої країни, традиції та культуру, проводили майстер-
класи з мультиплікації, співу для школярів міста Суми, які відпочивали в таборі; 

 чемпіонат з крикету серед студентів з Індії; 
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 майстер класи з мехенді; 
 чемпіонат зі спортивного покеру; 
 чемпіонат з настільної гри «ALIAS»; 
 квест-кімната до свята Хеловін; 
 змагання з плавання; 
 майстер-класи з народних танців; 
 полиця для буккросингу в гуртожитках; 
 співорганізація ІІІ міської конференції «Студентське та учнівське самоврядування: 

разом чи окремо» (співробітник ВРСМГ); 
 клуби за інтересами для студентів іноземного контингенту на постійній основі; 
 змагання зі стрітболу. 
 Протягом 2019 р. відділом по роботі в гуртожитках та студрадою студмістечка було 

проведено 35 культурно-масових та спортивних заходів.  

            З боку адміністрації університету і студмістечка протягом року студраді надавалася 

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

профінансовані. Постійно організовуються спільні круглі столи та засідання, вирішуються 

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 31 скарги (у 2018 році – 35), у 

результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 23 студентами (з 

них 16 іноземних).  
 Відділ систематично контролював надходження коштів за проживання студентів. На 

сьогодні оплата за проживання у гуртожитках СумДУ для студентів українського та 

іноземного контингенту становить 520,00 грн за місяць.  
 У результаті чітко розробленого механізму поселення-виселення студентів, роботи 

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

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

проблеми, то вони терміново вирішувались.  
  Протягом року відбувалася тісна співпраця органів студентського самоврядування 

гуртожитків та адміністрації університету, було введено систематичний графік зустрічей з 

мешканцями (два рази на місяць по 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. 
 Відділ проводить профорієнтаційну роботу спільно з  Сумським міським 

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

старшокласників, Палацом дітей та юнацтва в організації та реалізації спільних 

заходів. 

До здобутків можемо віднести:  
 протягом року запроваджувались нові форми роботи; 
 у результаті кропіткої організаційної роботи із студрадою студмістечка, 

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

іноземного контингенту було звільнено 238 місць (у 2018 році – 156 місць); 
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 студрада та адміністрація студмістечка брали участь та подавали проекти на 

різноманітні конкурси та гранти (конкурс проектів відділу молоді та спорту СМР та 

British Council); 
 обласний наметовий табір учнівського самоврядування «ТУСА», у якому брали 

участь студенти іноземного контингенту та співробітник відділу, увійшов до Каталогу 

кращих практик молодіжної роботи в Україні 2019 року, виданий за підтримки 

Міністерства молоді та спорту; 
 студмістечко нагороджено подякою Виконавчого комітету СМР за збереження та 

відродження народних традицій та піднесення іміджу міста Суми у мистецькій акції 

«Великоднє дерево»; 
 були надруковані та подані до друку чотири статті про студентів активістів 

студмістечка до районних газет («Кролевецький вісник», «Життя Лебединщини», 

«Будьмо разом» м. Лебедин, «Круглий двір» м. Тростянець).  
Відділ по роботі в гуртожитках постійно проводить роз’яснювальну роботу стосовно 

можливості отримання субсидій, співпрацює у цьому питанні з Департаментом  соціального 

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

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

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

з якими укладені договори на проживання наших студентів.      
Шляхи поліпшення діяльності відділу:  
 постійно вдосконалювати та розробляти нові форми та методи роботи зі студентами 

у гуртожитках; 
 посилити роз’яснювальну роботу щодо правил внутрішнього розпорядку; 
 на наступний навчальний рік організувати  процес переселення студентів ІФСК до 

гуртожитку 1 (звільнені секції в гуртожитку №2 виділити для студентів іноземного 

контингенту); 1 курс Медичного інституту продовжувати поселяти до гуртожитку СКТ 

і таким чином звільнити для студентів іноземного контингенту місця в гуртожитках 

№№4 та 5 у кількості 70 місць; 
 продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів в гуртожитках 

університету (у т. ч. виселення студентів українського та іноземного контингенту із 

гуртожитку №2 строком на 1 місяць); 
 залучати до працевлаштування у відділі кращих студентів- активістів студмістечка. 
 

2.1.2. Господарська робота в гуртожитках. 
 

За звітний період із штатного розпису студмістечка були виведені в окрему групу 

ліфтери, які тепер підпорядковуються відповідному відділу АГЧ. 
Також відбулось покращення матеріально-технічної бази студмістечка: 
 встановлено пожежну сигналізацію в гуртожитках №4 та №5 (таким чином, всі 

базові гуртожитки оснащені протипожежною сигналізацією); 
 проведено капітальний ремонт 158 кімнат та 19 секції (2018 рік капітальний ремонт- 

98 кімнат та 25 секцій); 
 проведено косметичний ремонт 103 кімнат та 5 секцій (2018 рік косметичний ремонт- 

254 кімнат та 13 секцій). 
 проведено капітальний ремонт сходів та встановлено пандус  підрядною 

організацією в гуртожитку № 1 – А, встановлено пандуси в гуртожитку №№2, 3; 
- було закуплено: 120 тумбочок, 100 одноярусних ліжок, 90 обідніх столів, 90 

письмових столи, 20 двосекційні мийки, 630 ковдр, 295 тюлевих штор,270 подушок, 
149 комплектів постільної білизни. 

У гуртожитках роботи проводилися силами:  
 бригади малярів студмістечка;  
 працівників АГЧ; 
 працівників студмістечка; 
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 підрядними організаціями; 
 студентської ради студмістечка. 

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

підтверджується відсутністю нарікань чи навіть зауважень з боку студентів та їх 

батьків. 
Об’єм робіт по кожному гуртожитку: 

1. Гуртожиток № 1. 
Силами бригади малярів студмістечка: 
- проведено капітальний ремонт душової кімнати (2 поверх). 
Силами АГЧ: 
-  проведено косметичний ремонт 14 кімнат. 

Підрядною організацією: 
 капітальний ремонт 9 кухонь, коридорів 1 та 5 поверхів ; 

 Силами співробітників гуртожитку: 
- косметично відремонтовані коридори, 
- пофарбовані плінтуса, двері кімнат, радіатори опалення.  
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів  

 

2. Гуртожиток № 2 
Силами бригади малярів студмістечка: 
- проведено косметичний ремонт 21 кімнати; 
- проведено косметичний ремонт 2 душових; 
- облицьовано кахлем підлогу 1 секції; 
-  часткова заміна  кахлю на 14 секціях; 
- облицювання кахлем 12 підвіконь на сходових маршах; 
- ремонт центрального входу, цоколь на фасаді; 
- боротьба з пліснявою – обробка стін антисептиком; 
Силами АГЧ: 
- проведено капітальний ремонт 6 секцій та місць загального користування (кімнати, заміна 

лінолеуму, дверей); 
- облаштування центральних  сходів пандусом.  
Підрядною організацією: 
- капітальний ремонт п’яти душових на поверхах. 
Силами співробітників: 
- пофарбовано пожежні сходи і перила на балконах; 
- пофарбовано цоколь будівлі; 
- пофарбовано лавки, бесідка для паління, урни; 
- оновлено шафи для пожежних кран-комплектів; 
- перефарбовано двері в душових кімнатах та туалетах на секціях, де мешкають студенти 

іноземного контингенту. 
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 

3. Гуртожиток № 3 
Силами бригади малярів студмістечка: 
 проведено капітальний ремонт 35 кімнат; 
 проведено частковий косметичний ремонт стель по коридорах, кухнях, туалетах, 

маршових сходів; 
 проведено косметичний ремонт 17 кімнат; 
 пофарбовано пожежні сходи і перила на балконах; 
 пофарбовано цоколь попереду будівлі і ганок; 
 обробка кімнат антисептиком. 
Силами АГЧ: 
 проведено косметичний ремонт 2 душових; 
 проведено косметичний ремонт аудиторії 101; 



9 
 
 встановлено 2 нових електролічильника; 
 часткова заміна труб холодної води 15 п/м. 
Силами працівників гуртожитку: 
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів; 
 повністю замінено гусаки та крани на пластикові в душових кімнатах. 
Підрядною організацією: 
- капітальний ремонт 2 секцій; 
- косметичний ремонт центральних сходів та відмостки. 

 
4. Гуртожиток № 4 

Силами бригади малярів студмістечка: 
 проведено капітальний ремонт 18 кімнат та місць загального користування; 
 проведено косметичний ремонт 16 кімнат та 1 квартири;  
 проведено косметичний ремонт місць загального користування в 5 блоках (кухня, 

коридор, туалети); 
 проведено косметичний ремонт 2 підсобних приміщень; 
 проведено косметичний ремонт коридорів 1 та 5 поверхів; 
 пофарбовано фасад. 
Силами АГЧ: 
- проведено частковий ремонт даху; 
- проведено капітальний ремонт 1 квартири; 
- замінено 3 дверей на пожежних виходах гуртожитку. 
Підрядною організацією: 
- капітальний ремонт 3 секцій. 
Силами співробітників: 
 встановлення декоративних кутів на 1 поверсі 
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 

 

5. Гуртожиток №5 
Силами бригади малярів студмістечка: 
- проведено капітальний ремонт 1 поверху; 
- проведено капітальний ремонт 38 кімнат та 3 квартир; 
- проведено косметичний ремонт коридорів в секціях з 2 по 5 поверх; 
- проведено косметичний ремонт пожежних сходів, центрального входу; 
- проведено косметичний ремонт читального залу, кабінету завідувача, підсобного 

приміщення, кабінету паспортиста; 
- облицювання кахлем 4 секцій (підлога коридорів та кухні). 
Силами АГЧ: 
 частковий ремонт даху; 
 проведено капітальний ремонт 3 кімнат. 
Силами співробітників: 
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів. 
Підрядною організацією: 
- капітальний ремонт 4 секцій. 

 

6. Гуртожиток № 1-А  
Силами бригади малярів студмістечка: 
- проведено косметичний  ремонт в 15 кімнатах, 2 кухнях, кабінету завідувача; 
- проведено капітальний ремонт холу на 9 поверсі; 
- часткова заміна кахлю в кухнях, санвузлах, коридорах, пральні, маршових сходах;  
Силами співробітників:  
- відремонтовано пральні машини; 
Підрядною організацією: 
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 капітальний ремонт сходів центрального входу, встановлення пандусу. 

 

7. Гуртожиток № 2-А 
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку: 
- проведено косметичний ремонт 18 кімнатах та коридорах; 
- пофарбовано цокольну частину фасаду. 
Силами АГЧ:; 
 частково здійснена заміна труб водогону холодного та гарячого водопостачання між 

підвальним приміщенням та першим поверхом. 
 

8. Гуртожиток № 3-А 
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку: 
 проведено косметичний ремонт в 8 кімнатах; 
 часткова заміна кахлю в кухнях, санвузлах, коридорах;  
 відремонтовано та прочищено водостоки; 
 частково замінені рушникосушарки; 
 частково замінені душові кабіни 
 покладено асфальт біля гуртожитку. 

9. Гуртожиток СПЛСП. 
Силами бригади малярів студмістечка  
 проведено косметичний ремонт 25 кімнат, душових та коридору 5 поверху; 
Силами АГЧ: 
 Частковий ремонт даху. 
 

За залучені та спонсорські кошти закуплені: карнизи - 43 шт., комплекти 

постільної білизни – 35 шт., світильники- 65 шт., стільці – 71 шт. Для проведення 

дезінсекції закуплена борна кислота та інші інгредієнти. Загалом на суму близько 73 

000 грн.  
  За минулий рік було відшкодовано вартість зіпсованого студентами майна на 

суму близько 57 000 грн. (у 2018 році – 68 000 грн), а саме: 3 вікна, 127 перемикачів на 

плити, 71 кран-букс, 127 серцевин до замків кімнат, 32 кімнатних дверей, 27 

змішувачів. 
           Потребує реконструкції система опалення (заміна батарей в кімнатах в гуртожитках 

№1, 2, 3, 4, 5), водопостачання, каналізації, електричної проводки, світильників. 
Також є проблема з кадровим забезпеченням, а особливо сантехніками, електриками 

та малярами.  
 

Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів: 
-  узгодити алгоритм взаємодії студмістечка та служб АГЧ щодо проведення спільного 

планування ремонтних робіт по студмістечку; 
-  продовжити заміну каналізаційні труби та труби подачі гарячої та холодної води в 

підвальних приміщеннях та в секціях у гуртожитках № 2, 3, 4, 5; 
- замінити двері пожежних виходів в гуртожитку №5;  
- провести ремонт підвальних приміщень в  гуртожитках № 2, 3; 
- провести реконструкцію системи опалення, зокрема замінити батареї в гурт.№1, 2, 3, 

4, 5; 
- доукомплектувати спортивні майданчики на території гуртожитків № 2, № 3 та 

стадіону біля гуртожитків № 4, № 5 вуличними тренажерами;  
- продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитках; 
- капітальний ремонт маршових сходів гуртожитків №2 та №3; 
- зробити відмостку навколо будівлі гуртожитку №2 та 3; 
- заміна кахлю на сходових клітинах гуртожитку №2, 3 та 4; 
- зробити стяжку та відновити огорожу на балконах гуртожитку №2,3,4; 
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- капітальний ремонт ліфта правого крила (останній ремонт був в 2006-2007рр.) 

гуртожитку №2. 
- замінити частково труби в підвалі в гуртожитку №3; 
- провести частковий ремонт даху (права сторона) гуртожитку №3. 
- заміна дверей в підвальні приміщення гуртожитку №4 у кількості 3 шт. 

 

2.1.3. Гуртожиток – готель 
 

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

підрозділу.  
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками відділу готельного 

обслуговування було проведено: 
- косметичний ремонт 31 кімнати (пофарбовано стіни, в  2018 році 27 кімнати); 
- часткова заміна облицювання басейну, холу та коридору; 
- заміна ковроліну в центральному холі; 
- проведено ремонт прального обладнання; 
- косметичний ремонт холу гуртожитку та встановлення декоративних кутів; 
- проведено частковий  ремонт даху. 

Придбано 2 фільтрувальні установки для басейну за рахунок субрахунку гуртожитку 

– готелю. 
Підрядною організацією проведено капітальний ремонт сходів до басейну. 
Гуртожиток-готель пройшов сертифікацію та отримав сертифікат відповідності щодо 

послуг з тимчасового розміщення (поселення) що надаються гуртожитком – 
готелем(сертифікацію потрібно проходити кожного року). Всі сторонні особи, які 

приїжджають у відрядження до університету, селяться до гуртожитку – готелю, крім  

того, студенти з центру ЦЗДВФН. Сторонні особи згідно договорів на довгострокове 

проживання займають 9 номерів. 
   
     Відділ постійно працює над залученням нових сторонніх організацій-партнерів, для 

проживання в гуртожитку - готелі. В порівняні з минулим роком було залучено 9 нових 

організацій ( в 2018 р. - 7  організації), з якими були укладенні договори на тимчасове 

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

минулорічними організаціями.  
         Були внесені зміни до наказу про надання платних послуг гуртожитком – готелем 

та доповнено пунктом «Проживання з триразовим харчуванням», «Ліжко місце в 

двомісному номері зі сніданком», номер «Люкс» зі сніданком, послуги навчання 

дорослих з плавання, а також надаються послуги з  ксерокопіювання. 
 

Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю: 
 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік  

20,3 % 27,84% 30,88 % 29,03% 

Однією з причин зменшення завантаженості є те, що гості надавали перевагу 

проживанню 1 особи у двомісних номерах.  
       Якщо проаналізувати завантаженість гуртожитку-готелю помісячно, то можна 

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

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

проживання учасників. З цією метою  була проведена значна робота щоб збільшити 

кількість  проживаючих осіб. Був проведений аналіз відгуків про гуртожиток – 
готельна на пошуковій системі GOOGLE (442 відгуки) гостей, які користувалися 

послугами гуртожитку – готелю. Відгуки переважно позитивні 4,3 з 5.  
Проводиться рекламна кампанія щодо популяризації гуртожитку-готелю та 

його    послуг серед гостей міста в соціальних мережах, співпраця з туристичними та 
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івент-агенціями, новинними сайтами міста Суми та інших областей (Полтавської, 

Запорізької, Дніпропетровської, Харківської). Проводиться організаційна робота, щодо 

співпраці з сайтом Booking. com., але на даному етапі є питання щодо оплати послуг 

сайту та заключення договорів (з початку календарного року продовжимо роботу). 
До досягнень можна віднести: 

- збільшено  надходжень за проживання в порівнянні з минулим роком; 
- організовано спортивний табір для дітей з плавання під час канікул (з залученням 

дітей з інших областей) 
- залучено 9 нових партнерів з проживання; 
- отримано сертифікат відповідності; 
- внесені зміни до кошторису (доповнено пунктом «Проживання з триразовим 

харчуванням»). «Ліжко місце в двомісному номері зі сніданком», номер «Люкс» 

зі сніданком, послуги навчання дорослих з плавання, а також надавання послуг з  

ксерокопіювання. 

Шляхи поліпшення діяльності: 
- доопрацювати положення  про відділ готельного обслуговування; 
- провести поточний ремонт в 43 номерах; 
- провести капітальний ремонт в 17 номерах; 
- провести поточний ремонт миючої машини для килимів; 
- забезпечити додатковим освітленням автостоянку; 
- облаштувати номер для людей з інвалідністю; 
- пошук сторонніх організацій для проживання в літні місяці; 
- продовжити роботу щодо оформлення  необхідних документів для отримання 3 

зірок. 

2.2. Діяльність відділу соціальної роботи. 
 

Протягом звітного року у відділі відбулися кадрові зміни. Натомість студентки, яка 

очолювала роботу волонтерського руху до травня 2019р.,  на посаду фахівця відділу з 

вересня було прийнято магістранта, який, нажаль, звільнився на початку грудня. Але, не 

зважаючи на плинність кадрів, за звітний період  відділом було виконано великий обсяг 

роботи, при цьому ціла низка різноманітних заходів та акцій ініціювалася та 

проводилася вперше. За  2019 рік співробітниками відділу було проведено 83 заходи 

різної спрямованості (у 2018 – 72).   
     З врахуванням існуючих можливостей та інтересів студентів були проведені заходи 

соціального, правового, екологічного спрямування. Особливі акценти робились на  

формування здорового способу життя, залучення молоді до активної  волонтерської 

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

відділом позанавчальної роботи. Створено новий сайт відділу, який відповідає сучасним 

вимогам, зараз ведеться його наповнення. 
       Систематично ведеться робота щодо стипендіального забезпечення. 
Відслідковуються, у разі необхідності, корегуються накази на призначення академічних та 

соціальних стипендій, врегульовуються спірні питання. Щорічно оновлюються накази про 

створення загальноуніверситетської стипендіальної комісії та стипендіальних комісій в 

інститутах/ факультетах, наказ про призначення відповідальних осіб, які займаються 

формуванням особових справ студентів пільгових категорій. 
       Академічна стипендія призначається студентам за результатами чергового 

семестрового оцінювання, згідно рейтингу успішності, складеного в кожному інституті, 

на факультеті, на кожному курсі, по кожній спеціальності/напряму підготовки окремо.  
Рейтингові списки претендентів на отримання академічних стипендій 

оприлюднюються на сайті університету.  
      Станом на 31.12.2019 року академічні стипендії отримують 1746 осіб (2018- 1971 
особа), що дорівнює 44,91%  (2018-44,93%). З них 250 чол. (2018 - 284 чол.) - підвищену 
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стипендію за окремими напрямками підготовки та 105 (2018- 114 )– збільшену за 

особливі успіхи у навчанні. 
      Фінансування соціальних стипендій здійснюється Міністерством соціальної 

політики через Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Для 

отримання відповідного фінансування щомісяця в інститутах, на факультетах 

формуються списки претендентів на отримання соціальної стипендії, які передаються у 

відділ. Далі, після обробки, корегування, узагальнення, внесення сум індексації в 

автоматизованій  системі обробки інформації «Облік студентів вищих навчальних закладів, 

які отримують соціальну стипендію»   формується загальний список претендентів на 

отримання соціальної стипендії,  підраховується сума коштів для її виплати і 

передається до Департаменту соцзахисту населення в паперовому та електронному 

вигляді не пізніше 5 числа кожного місяця. Також формуються особові справи студентів 

пільгових категорій, завірені копії яких передаються до Департаменту. Корегування даних 

студентів, відповідно до змін, проводиться щотижнево, а саме: вносяться дані по 

подовженню терміну дії довідок, закриваються справи студентів, яким виповнилося 23 роки, 

відрахованих, тих, що закінчили навчання; корегуються періоди призначення стипендії; 

вносяться зміни щодо реєстрації місця проживання та інш. Станом на 30.12.2019р.  в базі 

Мінсоцполітики оформлено, зареєстровано та відкрито 511 (2018-501 ) особових справ 

студентів пільгових категорій університету. Загалом соціальну стипендію у першому 

семестрі 2019-2020 навчального року отримувало  344  особи  (2018 -334).  
      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.  
       Окрім призначення звичайних академічних стипендій, двічі на рік проводиться 

конкурсний відбір та опрацювання документів на призначення студентам іменних 

стипендій. Кількісні показники іменних стипендіатів залишаються незмінними. Так 

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

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

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

з іншими ЗВО Сумської області, ми маємо найбільшу кількість іменних стипендіатів 

(28). 
      Співпрацюємо у цьому питанні і з позабазовими структурами: надаємо 

консультативну допомогу, контролюємо стипендіальні виплати, на вимогу отримуємо 

статистичні показники. 
   Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентської молоді, 
надається індивідуальна консультативна допомога студентам та їх батькам.  

       Ведеться організаційна робота та здійснюється соціальний супровід  студентів 

пільгових категорій. Цьогоріч маємо такі показники щодо цього контингенту 

студентів, а саме (з КІ та ШІ включно) : всього  564 (2018-407) осіб :  124  – сиріт (2018 - 
128ч), 108 осіб з інвалідністю (2018- 82ч. ), 4 – учасника бойових дій, 3-дітей загиблих 

учасників АТО (2018-2), 206 - діти учасників АТО (2018-142), внутрішньопереміщених –56 
(2018-42), студентів із малозабезпечених родин - 21 (2018 -11),  студентів, що мають 

дітей -30, 11- з багатодітних родин, 1- дитина шахтаря.  
       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 54% (у 2018р.- 60%) з них 16 чоловік працюють у вільний від  

навчання час, 5 мають власні родини в яких виховують дітей. Зменшення 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 
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приділяти більше уваги навчанню, оскільки вступити в магістратуру можуть тільки на 

загальних підставах.  
      Університет в повній мірі виконує свої зобов’язання щодо матеріального 

забезпечення студентів – сиріт. Вони стабільно забезпечуються безоплатним 

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

літератури. Для цієї категорії постійно організовуються зустрічі та тренінги. Стало 

традицією вручення подарунків та грамот від адміністрації університету та студентської 

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

індивідуальні консультації, зустрічі з опікунами. На ці зустрічі запрошуються 

представниками органів соцопіки. 
       У звітному році витрати на студентів-сиріт значно збільшилися.  
Загалом по університету включно з КІ та ШІ  вони становлять –  5 252 942 грн. 
(2018 - 4 602 740, 48 грн.)    
За рік по базовому закладу було витрачено всього:  - 4 624 705 грн. (2018-4 114 924,48 
грн.)                                                                                       
У т. ч.: 
Харчування  сиріт                                        - 3 758 454грн.    (2018 - 3 207 630,48 грн.) 
Навчальна література                                -   686 760 грн.     (2018 - 700 920,00 грн.)       
Матеріальної допомоги на придбання   
одягу, взуття та інш.-                                -  179 491 грн.     (2018 - 206 374,0 грн. )  
У Шосткинському інституті  витрати на студентів – сиріт  склали   –   227 443грн.                 

(2018 - 267 030 грн. )   
У Конотопському інституті витрати на студентів – сиріт  склали    - 400 793 грн.                     

(2018 -  220 786 грн. )     
 
Наглядно збільшення витрат по комплексу демонструє наведена нижче діаграма. 
                              
                               Витрати на студентів сиріт по  СумДУ   
                               

                                       
        На жаль, залишається не впорядкованим питання надання студентам 

матеріального заохочення та матеріальної допомоги. Тому, зазначені виплати 

проводилися тільки для аспірантів. 
     За поточний рік аспіранти базового навчального закладу отримали мат. допомоги та 

заохочення на суму- 253 719 грн. (2018- 178 018 грн.) З них мат. допомогу на суму 18 824 
грн., мат. заохочення – 234 895 грн. 
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Не втрачають своїх позицій і волонтери. Загальна  кількість волонтерів, що виконують 

ці обов’язки на постійній основі, становить понад 200 чол. Зараз це переважно студенти 

першого та другого курсів. 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. Гарно зарекомендував себе волонтерський загін медичного інституту.   
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 
силами волонтерів було проведено  71 захід (2018-65 ).  

За дієву доброчинну діяльність наші волонтери були премійовані поїздкою до 

Верховної Ради України, яка відбулася 5 лютого.   
Для особистісного розвитку волонтерів та зміцнення командної взаємодії проведена  

школа волонтерства від Ukrainian Volunteer Service. Під час її роботи наш волонтерський 

загін також презентував свою діяльність. Для зміцнення командної роботи був проведений 

вечір перегляду фільму, де волонтери комунікували та налагоджували товариські стосунки 

та тренінг «Дебати: Що це? Як це?».  
Задля благоустрою міста Суми в рамках всеукраїнської акції «Чиста Україна – 

чиста Земля» проведено прибирання лісосмуги за Г-корпусом університету, два 

прибирання скверу біля зупинки «вул. імені Героя України С. Табали», а також два 

прибирання території Сумського обласного спеціалізованого дитячого будинку 

«Малютка». Також було проведене прибирання озера Чеха зі школярами в рамах акції 

«За чисте довкілля». Широкий резонанс мала акція «Еко-крос», яку провели спільно з 

Агенцією промоції «Суми» та небайдужими сумчанами. Підчас проведення цього заходу 

було зібрано майже 2 тони сміття. 
Проведено близько 15-ти благодійних заходів. Серед них проект «Скринька добра 

для дитини з інтернату», «Допомога чотирилапим» - підтримка Сумського товариства 

захисту тварин та КП «Центру догляду за тваринами» СМР, традиційна допомога 

нужденним людям, благодійна акція «Шкільний портфелик», проведення майстеркласу 

по виготовленню листівок пальчиковою технікою під час відвідин центру соціально-
психологічної реабілітації для дітей області та інш. 

Силами студентів було зібрано 6060 грн., які були перераховані  хворим дітям: Багі 

Олені, Щербак Ярославу, Шевцовій Ярославі, Орленко Сашку, Адріані Денисенко. 
Волонтери університету приймали участь у 3 масштабних заходах на рівні міста: «Ніч 

міста»; «Година Землі»; «Напівмарафон». Вперше почали проводити акцію до міжнародного 

дня смайла. Також долучилися до проведення міського заходу «Ніч Музеїв».  
Співпрацювали із дитячим будинком «Малютка», Сумським обласним центром 

донорства, CompService, клінікою дружньою до молоді, Сумським товариством захисту 

тварин, КП «Центр догляду за тваринами» СМР, бібліотекою СумДУ , Агенцією промоції 

«Суми» та іншими. 
Активно до роботи долучалися й іноземні студенти, які приймали участь не в 

одній акції. Зараз таких активістів нараховуємо 12 осіб. 
За успішність та благодійну діяльність в районних газетах про двох волонтерів 

були надруковані статті: м. Ахтирка газета «ГОРОД» стаття про Тарануху Анну (ІФСК)  

та в Липоводолинській газеті «Наш край» про Валюх Аліну (ННІ ФЕМ ім. О. Балацького).  
Протягом звітного року підготовлено подано та захищено чотири проекти на 

конкурси проектів: відділу молоді та спорту Сумської міської ради; управління 

інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Сумської ОДА; управління 

молоді та спорту Сумської ОДА; департаменту комунікації та інформаційної політики 

Сумської міської ради. Проекти «Громадська активізація» та «Свідомий студент» мають на 
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меті подолання проблеми побутової корупції, низького рівня громадянської освіченості. 

Проект «SumySpeedCubing» має на меті, залучити шкільну молодь до змістовного 

проведення вільного часу з використанням головоломок різного рівня складності.  Проект 

«Громадська активізація» був поданий на два конкурси проектів. 
Волонтери СумДУ прийняли участь у молодіжному форумі «МолодьДіє» де мали 

можливість презентувати свою діяльність, а також отримали відзнаку за значний вклад у 

розвиток молодіжної політики Сумської області. Також 10 найкращих волонтерів СумДУ 

були нагороджені подякою Директора Департаменту соціального захисту населення 

Сумської облдержадміністрації в рамках заходу «Соціальний оскар». Воробйов Іван  

(ННІ ФЕМ ім. О. Балацького) був нагороджений грамотою ректора університету як 

найкращий волонтер СумДУ,  а Кравченко Інна (ІФСК), виграла у міському конкурсі 

«Кращий студент року», у номінації «Кращий волонтер» конкурс проводився 

Управлінням молоді і спорту Сумської ОДА спільно з відділом молоді і спорту Сумської 

міської ради.  Також за свою активну допомогу та співпрацю волонтери СумДУ отримали 

подяку від Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини та центру соціально-
психологічної реабілітації «Злагода».  

Щодо профорієнтаційної роботи волонтерів СумДУ можна виділити наступні 

заходи: проведення уроків школах міста майже для десятка класів на тему «Булінгу -
НІ» (школи №7, 9, гімназія №1, приватна гімназія «Prosperitas»); проведення уроків з 

інклюзивної літератури; виїзд до Угроїдської школи І-ІІІ ступенів №1, 

Краснопільського району, де розповіли про діяльність університету в форматі 

інтерактивного уроку та провели інтерактивні уроки  з інклюзивної літератури та 

толерантності; можна також відзначити спільну акцію зі школярами школи № 9 та №27 

«За чисте довкілля». В рамках всесвітнього дня миру відвідали школу №12 з 

майстеркласом по виготовленню голубів та аплікаціями «Діти миру», які учні малювали 

за допомогою власних долонь. 
Вперше, не тільки в рамках волонтерського руху СумДУ а й в рамках міських 

заходів, волонтери організували ходу при свічках «Година без світла – твій час 

свідомості» у рамках Всесвітньої акції «Година Землі». На площі Незалежності зі свічок 

виклали слово «Земля». Були запрошені у якості фахівців до школи волонтерства від 

Ukrainian Volunteer Service, де презентували діяльність волонтерів СумДУ.  Разом з 

патрульною поліцією долучилися до акції «Відповідальний пішохід», розмальовували 

по трафаретам нерегульовані переходи на вулицях. Вперше долучилися до 

всеукраїнської акції «Давай допоможемо бабусі», сюжет про волонтерів СумДУ на 

UA:Суми. Також вперше почали співпрацювати з Сумським Центром крові. Також 

вперше провели майстеркласи по квілінгу для людей з вадами розвитку в закладі 

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

євроініціатив, поліграфічними послугами «Швидкодрук», Сумським товариством захисту 

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

Агенцією промоції «Суми», молодіжною організацією «Всеукраїнське молодіжне 

спілкування» та іншими. 
Про заходи, проведені  волонтерами, можна знайти інформацію на таких 

інформаційних порталах як сайт Міністерства освіти і науки; «0542» «Sumy Media 
Centr», «The Sumy Post» «Сумська правда», «Панорама», «Трибуна», радіо «Слобода 

FM»,  каналах   UA: Sumy  передача «Na chasi ranok», ТРК «Відікон»  сторінках у 

Facebook ( «Cумське товариство захисту тварин») та Instagram.  
Фахівець відділу соціальної роботи  у грудні 2019р. був запрошений на радіо 

«Слобода.FM», у якому цілий ефір говорили про волонтерський рух університету, його 

діяльність та досягнення. 
Усі проведені волонтерами заходи висвітлюються на сторінках у Facebook, 

Instagram та каналі на YouTube «Волонтери СумДУ», які є постійно діючими. У 

Facebook маємо 552 підписника, в Instagram - 1067.  
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У Конотопському інституті СумДУ працює гурток «Соціальне волонтерство під 

керівництвом Гребеник Ольги. Упродовж 2019 р. студенти брали участь у проведенні 

міських благодійних акцій та ярмарок, благодійній акції «Пасхальне диво», 

екологічному проекті «Зелена хвиля»,  благодійному фестивалі для дітей з обмеженими 

можливостями «Сяйво надій», проводили майстер-класи по виготовленню святкових 

листівок, кукол-мотанок, букетів та інш. Допомагали бійцям АТО: плели маскуючі 

сітки, збирали продукти харчування та предмети побуту. Проводили акції по здоровому 

способу життя: до Дня здоров’я, до Дня толерантності з ВІЧ-інфікованими та інш. 
Студенти Шосткинського інституту  СумДУ являються засновниками та 

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

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

продовжена, хоча кількісний склад молодіжного руху значно зменшився.  
       Продовжує працювати і Студентська соціальна служба, яка складається зі 

студентів-медиків. За звітний період службою проводилися щотижневі спеціальні 

спортивно-реабілітаційні уроки для вихованців відділення для розумово відсталих 

«Злагода», проводилися майстер-класи по виготовлення привітань до календарних 

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

у геріатричному пансіонаті міста, хворим діткам у гематологічному відділенні Сумської 

обласної дитячої лікарні. Цьогоріч студентами соціальної служби було проведено 17 

заходів та акцій.  Маємо подяку за небайдужість та дієву підтримку людей з особливими 

потребами від відділення «Злагода». 
       Активну участь  волонтери і соціальна служба приймали у фестивалі науки, культури та 

спорту, ярмарку інтересів, де презентували свою роботу.  
Варті уваги нові форми, започатковані і реалізовані у 2019році: 

 започаткована співпраця з Сумським дитячим будинком малюка, який студенти 

відвідують на постійній основі; 
 співпраця з центром донорства крові ( організовані зустрічі зі студентами з 

питань донорства); 
 участь в обласному молодіжному форумі «Молодь Діє»; 
 організовано ходу при свічках «Година без світла – твій час свідомості» у рамках 

Всесвітньої акції «Година Землі»; 
 спільно з патрульною поліцією проведена акція «Відповідальний пішохід»; 
 долучилися до Всеукраїнської акції «Давай допоможемо бабусі». 

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

в річному плані було виконано.  
 

Також у наступному році плануємо: 
 продовжувати роботу щодо участі у конкурсах проектів різних рівнів; 
 розширювати  інформаційну та профорієнтаційну  роботу;  
 проводити обміни досвідом роботи з ЗВО інших регіонів України;  
 займатися превенцією негативних явищ у студентському середовищі з 

використанням інноваційних методів роботи.  
 

2.3. Комплекс громадського харчування  
 
    Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників 

університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності.        
     Для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено низку організаційних 

питань, а саме:  
 проведений комплекс заходів з організації триразового харчування в 

їдальні СОЗ «Універ» , восени та навесні студентів військової кафедри 

(з мінімальною націнкою); 



18 
 

 проведений комплекс заходів по організації п’ятиразового харчування 

дітей у літній період в СОЗ «Універ». 
 проведений комплекс організаційних заходів щодо оптимізації 

організації виробництва та реалізації продукції, харчування 

відвідувачів в Конгрес Центрі та гуртожитку-готелі; 
 протягом всього року продовжувалась реалізація студентських       

комплексних обідів, в їдальнях та кафетеріях, з максимальною 

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

обідів 25,00-30,00 грн. реалізовано  в  2019р. –25 500 (у 2018р. – 27400). 
 

         В цьому році сторонніми будівельними організаціями були проведені ремонти в 
центральній їдальні , а саме: зроблені сходи перед входом в центральну їдальню та частково 

відремонтовано фасад їдальні. На жаль, частина запланованих робіт не була виконана з 

об'єктивних причин.  
                Комплекс громадського харчування постійно працює над асортиментом, 
покращенням якості обслуговувань, умов та комфорту. З цією метою працівниками 

проводяться опитування студентів. За результатами опитувань та звернень була 

налагоджена робота буфетів в корпусах, розширено асортимент(солодкі блюда: десерти, 

тістечка).Налагоджена випічка та доставка піци на замовлення, хот-догів та 

гамбургерів(в межах центрального кампусу). 
            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. 
КГХ активно бере участь в соціальних мережах, має свої сторінки в Інстаграмі 

та Телеграмі, проводить різноманітні вікторини та щотижневі розіграші з врученням 

смачних призів. 
 За звітний період було проведено 910 (у 2018р. –856) спец. обслуговувань, у тому 

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

обслуговування державних делегацій, обслуговування ювілеїв, весіль співробітників та 

викладачів, захистів дисертацій, у тому числі проведено для студентів університету 10 
дискотек та 260 обслуговувань кави-брейк. У цьому році, сторонніх заходів проведено 160 ( 
2018р. – 177), в основному за рахунок ВСГ та кафе гуртожитку-готелю – 60 та 50 відповідно.   
Динаміка  по цим позиціям  відображена у наведеній таблиці. 
            
 2018р. 2019р. 
Всього проведено 

обслуговувань  
856 910 

Із них: 
Сторонніх заходів 

177 160 

Дискотек ,   квартирників 10 10 
Кави-брейк 204 260 
Заг.університетські 
VIP-обслуговування 

465 480 

              У цьому році, як і в минулому, в зв’язку з введенням тендерних закупівель 
продуктів харчування, на жаль, виникає необхідність постійного змінювання 

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

асортимент відповідно до побажань студентів та співробітників університету. Але, 

враховуючи чисельні звернення студентів та співробітників розширено асортимент 
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поштучних виробів, тістечок, десертів, змінено асортимент холодних закусок, перших 

та других страв. 
Необхідне обладнання та меблі. Все ще залишається актуальним питанням 

оновлення матеріальної бази КГХ, хоча в цьому році були здійснені значні поставки 

обладнання та меблів для торгових точок. Для забезпечення ефективної роботи комплексу та 

покращення умов праці співробітників у 2019р. були зроблені наступні кроки:  
– придбання посуду, скла, столових приборів , банкетного інвентарю, аксесуарів для їдальні, 

кафетеріїв, банкетних та VIP- залів; 
– придбання столової білизни; 
– сервісне обслуговування касових апаратів; 
- ремонт холодильного та торгівельного обладнання; 
- придбання миючих засобів, засобів гігієни та дрібних господарських товарів для 

безперебійної діяльності КГХ; 
– придбане обладнання (теплове, холодильне, механічне); 
– частково придбані меблі, пральні машини; 
Важливим кроком у питанні покращення обслуговування є придбання нового обладнання, 

меблів та іншого.   
Було також придбано та встановлено:  

 одноразові аксесуари для обслуговування представницьких банкетів; 
 декоративні аксесуари для інтер’єру торгівельних та банкетних залів; 
 металеві стелажів для виробничих та складських приміщень. 
Не вирішені питання, які залишилися з минулих років: 

в центральній їдальні:  
 модернізація системи вентиляції;  
 ремонт підлоги в торгівельному залі; 
 ремонт ліфтів та підйомників; 

в їдальні медичного інституту: 
 заміна вікон; 
 облаштування банкетної зали; 
 ремонт в виробничих приміщеннях та цехах; 

У цьому році (з вересня місяця) введена в дію система НАССР. Тому в КГХ виникло 

питання приведення всіх виробничих та торгових площ до вимог НАССР, що призведе 

до значних витрат у наступному році по всіх виробничих точках, в першу чергу в 

їдальнях та кафе. 
Шляхи покращення господарської діяльності КГХ: 

1) необхідно докупити обладнання та інвентар для виробництв КГХ (враховуючі ВСГ), а 

саме: шафи холодильні, конвекторні печі, мармити для других страв та ін., посуд. 
2) зменшити витрати за рахунок модернізації й оновлення зношеного обладнання 

шляхом придбання сучасного й енергозберігаючого. 
3) придбати необхідний інвентар, посуд та білизну для кейтерінгових обслуговувань в 

різних точках КГХ; 
4) збільшити кількість сторонніх заходів, а також збільшити калькуляційні  вартості 

додаткових витрат на їх обслуговування;  
5) розширити асортимент й покращити якість виробленої продукції, підвищити рівень 

обслуговування; 
6) проводити  заходи  щодо зменшення або утримання на одному рівні роздрібних цін 

упродовж навчального року; 
7) проводити  ремонтні  роботи в КГХ з метою дотримання вимог НАССР. 
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3. Позанавчальна робота 

3.1. Відділ позанавчальної роботи 
 

За звітний період відділом позанавчальної роботи були проведені заходи у 

напрямах національного, патріотичного, естетичного, правового виховання, 

спрямовані на організацію змістовного дозвілля студентської та учнівської молоді, 

формування здорового способу життя, закріплення правових знань, залучення молоді 

до активних занять інтелектуальними іграми, виховання духовної культури 

особистості та відповідальної громадянської позиції. 
Заходи проводились в тісній співпраці з інститутами (факультетами), КМЦ, 

студентським профспілковим комітетом, студентським самоврядуванням, організаторами 

позакласної роботи ЗОШ міста. 
До проведення заходів залучалися студенти СумДУ, старшокласники та учнів 5-6 

класів ЗОШ міста, іноземні студенти, які навчаються в СумДУ. За звітний період  

співробітниками ВПР було проведено  заходів 203 , з них: 135 пізнавально–виховних та 68 
лекцій для студентів 1 курсу. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 
111 127 171 176 203 

 
В напряму національного виховання було проведено 48 заходів: проведення 

літературно-музичних вечорів, присвячені творчості Т.Г. Шевченка, Ліни Костенко, Василя 

Стуса, дівич-вечір на Покрови, вечорниці на Катерини, Андрій Калита. Студенти СумДУ 

брали участь у фольклорних заходах на міських святкуваннях Масляної та Івана Купала та 

інші. 
38 заходів в напряму естетичного виховання, серед них «Міжнародний день 

музики», «Театральні зустрічі» - зустріч з театральними акторами міста, літературно-музичні 

вечори П.І. Чайковського. Відвідування театральних вистав Сумського театру драми та 

музичної комедії ім. М.С. Щепкіна, театру юного глядача, Сумської обласної філармонії, 

виставок художнього музею та міської галереї «Смуга», тощо. 
На патріотичну тематику проведено 54 заходи – це перегляд фільмів «Донецький 

аеропорт», «Зима, що нас змінила», участь у відкритті скульптури «Пам’ятний знак 

загиблому студенту-воїну», кураторські години для першокурсників у формі літературно-
музичного альманаху «Повертайся живим». Щорічно проводяться заходи, що нагадують 

людям про трагічність Чорнобильської катастрофи «Дзвони Чорнобиля». Протягом року 

проводяться заходи присвячені українському козацтву, воїнам Української армії – «Доки 

будуть козаки», «Козацька слава невмируща». В цих конкурсах беруть участь як студенти, 

так і старшокласники ЗОШ міста Суми, вихованці кадетського корпусу. 
Також відділ проводив заходи сумісно з іншими підрозділами: приймав участь у 

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

комітетом співробітників СумДУ, вечір пам’яті – присвячений героям ІІ Світової війни та 

зустріч з батьками та рідними загиблих студентів – героїв АТО; проведення спільно зі 

студентським самоврядуванням ННІ БТ УАБС заходу "Гордість УАБС"; проведення 

караоке-вечора спільно з гуртожитком №1а; проведення  літературно-краєзнавчого лото 

«Загадкові та прекрасні Суми» для студентів ННІ БТ УАБС спільно з співробітниками 

бібліотеки СумДУ тощо. 
Також відділ приймав участь в організації наступних заходів:  

- спільно з бібліотечно-інформаційним центром проведені свята до Дня матері та Дня 

сім’ї; 
- разом з культурно-мистецьким центром поводилися заходи до Дня Святого 

Валентина, Хэллоуин 2019, фестиваль гумору; 
- участь та допомога в організації фестивалю освіти та науки «СумДУ – сумчанам»; 
- провели вечір поезії, в якому взяли участь студенти СумДУ, СДПУ та СНАУ у 

міській художній галереї; 
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- спробували нову форму для проведення заходу «Німе кіно» - кінотеатр під відкритим 

небом, який проходим на відкритому майданчику у сквері СумДУ; 
- проведення семінару-тренінгу для кураторів академічних груп перших курсів та 

заступників директорів (деканів) з виховної роботи. 
Учні та студенти, які протягом року брали участь у заходах відділу, нагороджувались 

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

співпрацює з заступниками директорів (деканів) з виховної роботи.  
Всі інститути (факультети) приймали участь у загальноуніверситетських заходах: 

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

ІНТЕРЕСІВ», «Золотий інтеграл», «Кращий студент-2019», Тиждень університету, 

культпоходи до театрів та філармонії, виставки, квести. 
Особливо хочеться відмітити цьогорічний конкурс «Кращий студент СумДУ – 2019», 

спільно з КМЦ та студентським самоврядуванням було проведено конкурс в студентському 

клубі «Спортлайн» з врученням нагород та подарунків від університету та залучених 

спонсорів, грамот та подяк від обласного управління молоді та спорту. А також, делегування 

переможців на щорічний конкурс «Студент року 2019» на якому представники нашого 

університету стали кращими у 5 номінаціях з 9 серед представників усіх ЗВО області, а 

саме: 
«Кращий студент – громадський діяч» 
«Кращий студент – науковець» 
«Кращий студент – вокаліст» 
«Кращий студент – волонтер» 
«Кращий студент – медійник» 

          Традиційно 2 вересня 2019 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 ЗВО, якість освіти, престижність навчання в СумДУ.  Цей 

показник традиційно високий і в 2019 році  склав  36 %.(2018- 35 %).  
         ВПР проводилась профорієнтаційна робота (протягом року в заходах ВПР задіяно 

близько 900 школярів):  
- захід до Дня Святого Валентина, до Дня захисника України; 
- організована екскурсії для школярів в бібліотеку СумДУ; 
- організовані екскурсії в бібліотечно –інформаційному центрі для школярів 1-4  
- 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 (квести, конкурси) сумісно з бібліотекою; 
- лаборантом ВПР Ковалевським Микитою разом з Інформаційно-методичним 

центром управління освіти і науки Сумської міської ради, на базі нашого 

університету був проведений ІІІ міський конкурс «Кращий лідер року»; 
- разом з Інформаційно методичним центром управління освіти і науки 

Сумської міської ради та психологічною службою почав працювати 

профорієнтаційний проект «Місто дружнє до дітей» з психологічної 
підготовки випускників шкіл до ЗНО (координатор проекту лаборант ВПР 

Ковалевський Микита). На даний момент зареєстровано 100 абітурієнтів. 
Щорічно в інститутах (на факультетах) впроваджуються нові форми роботи. 
На факультеті ІФСК : 

 турнір з настільної гри серед школярів «Світ громад»,  
 студентський проект «Державотворець»,  
 серія «Медіатренінги» для студентів-журналістів,  
 міжнародна акція “16 днів проти насильства”    
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 в рамках проекту «MeDiAPLUR» з соціально-активного блогінгу працюють дві 

команди: при кафедрі журналістики (зйомка роликів на соціальногострі теми) та 

при кафедрі ППСТ (робота зі школярами у форматі "Форум-театр") 
На факультеті ТеСЕТ: 

 у вересні 2019 року студентським ректоратом сумісно з студентським деканатом 

факультету ТеСЕТ був організований виїзний захід «INGEKTOR», учасники 

пройшли тренінг-знайомство «Інженерна родина». 
У Медичному інституті:  

 Благодійні заходи, присвячені Міжнародному дню громадян похилого віку; 
 Квест «Великі перегони», присвячений святкуванню дня Святого Миколая; 
 Літературні цікавинки (ознайомлення з літературними творами, які 

відображають історію та сучасність медицини), Літературний вернісаж; 
 Інтерактивна гра «Культура відповідального споживання». 

У ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького: 
 удосконалено на інститутському рівні проект «Школа студентського куратора 

ФЕМ» для студентських кураторів академічних груп методом проведення 

підготовчих тренінгів та активного використання соціальної мережі 

«Instagram»; 
 створений новий простір для навчальних та позанавчальних проектів на базі 

аудиторії Г602; 
 розширено формат танцювального батлу “Kill the beat”, який вперше 

проводився в студентському кафе «Спортлайн»; 
 розроблено новий проект студентського директорату, метою якого є покращення 

активності студентів в оцінюванні якості освіти;  
 зпочаткований проект фотовиставок креативних студентів ННІ ФЕМ, в рамках 

якого проведено творчу фотовиставку соціального спрямування “No Smoking” 
На ф-ті ЕЛІТ: 

 інформаційний проект "Карта першокурсника" спільно зі студентським 

ректоратом СумДУ; 
 брейн-ринг спільно з організацією IFES у рамках програми "Молодь не лайкає, 

молодь голосує"; 
 турнір з кіберспортивної гри у VR "Beat Saber" спільно з Mr.VR. 

У ННІ права: 
 пізнавального заходу  «Чай зі студентським директоратом ННІП» та новорічного 

заходу «Новий рік зі студентським директоратом ННІП»; 
 проведення в рамка тижня права Юридичною клінікою правового квесту 

«Конституція і я» та тематичної лекції» із залученням учнів 10-х класів; 
 новацією звітного періоду участь танцювальної студія ННІП в конкурсі 

«Christmas time» , яку очолює студентка 3 курсу Харченко Анастасія. 
У ННІ бізнес-технологій «УАБС»: 

 проект «Мистецтво без кордонів» - спільні артакції українських та іноземних 

студентів ННІБТ «УАБС», ННІ Права, ІФСК;   
 краєзнавчі велоекскурсії, проведені кураторами академічних груп разом зі 

студентами;   
 запровадження інституту культуртрегерів у навчальному закладі. 

Проводиться робота з кураторами академічних груп.  
На сьогоднішній день працює 87 кураторів академічних груп (ННІ економіки та 

менеджменту ім. Олега Балацького – 5, ННІ права – 5, медичний інститут – 45, факультет 

ТеСЕТ – 5, факультет ЕлІТ – 13, факультет ІФСК – 6, ННІ бізнес-технологій «УАБС» - 7,  
підготовче відділення- 1): 
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2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
67 83 91 83 87 

      Протягом звітного року з кураторами проведено 39 нарад, зустрічей, тематичних 

лекцій, теми яких замовляли самі куратори; здійснювалися відвідування кураторських 

годин; проводилися збори із заступниками деканів з виховної роботи. З метою запобігання 

випадків суїциду серед студентів І курсу, всі без винятку куратори провели в групах 

профілактичні бесіди зі студентами, посилилась спільна робота з психологічною 

службою, 23 проведено та близько 10 заплановано кураторських години з запрошенням 

психолога з тренінгами.  
Недоліки в роботі з кураторами: 

1. Постійна зміна кадрового складу кураторів. В деяких випадках обов'язки  куратора 

виконує не викладач, педагог, викладацький склад, а допоміжний склад (інженери, 

фахівці).  
2. Не бажання викладачів стати куратором обумовлене високим рівнем відповідальності, 

не великим розміром фінансового стимулювання. 
        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).  
 

Гурткова робота 
 

У відділі працює 4 гуртки, в яких задіяно близько 78  чол. (контингент студентів у 

гуртках постійно оновлюється),  60 - студенти СумДУ,  1 аспірант та  17 школярів ЗОШ 

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

самостійно ведуть роботу по організації та проведенню культурно-масових та 

інтелектуальних програм на факультетах та в СумДУ. 
Гуртки: 

-  Інтелект клуб «Ерудит» (Гуменний М.В.); 
- «Краяни» (Лінькова Н.С.); 
-  Арт-студія « Академічна» (Побожій С.І.); 
- «Школа журналістики» (Коваль Ю.С.). 

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

(кер. Гуменний М.В.) у складі різних команд були учасниками міських, всеукраїнських та 

міжнародних турнірів, шість разів ставали призерами етапів інтелектуальної гри 

«Національний Quiz», а студент ННІ ФЕМ ім. О. Балацького Іванов Олександр (у складі 

команди) став срібним призером Молодіжного кубку України з гри «Що? Де? Коли?» 
Учасники гуртка «Краяни» (кер. Лінькова Н.С.) організовують велику кількість 

заходів в напрямі національно-патріотичного виховання, залучаються до міських заходів, 

серед яких «Масляна», «Івана Купала», «Фестиваль для дітей з інвалідністю», тощо. 
Арт-студія «Академічна» (кер. Побожій С.І.) провела вернісаж виставку графіки та 

живопису "Топографія Коктебеля" члена Національної спілки художників України Ігоря 

Швачунова. У січні відбулася презентація  книги «Сумщина. Велика спадщина. 

Образотворче мистецтво» у Конгрес-центрі СумДУ за участі голови Сумської 

облдержадміністрації. У написанні книги взяв участь керівник артстудії С. Побожій, а також 

організовувались виставки робіт сумських художників. 
Для формування позитивного іміджу гуртка «Школа журналістики» (у соціальних 

мережах діють групи та сторінки ШЖ. У сторінки гуртка в мережі Інстаграм – 600 
підписників.  

Також майже на кожному факультеті та в позабазових структурах діє 15 гуртків, які 

працюють на громадських засадах. 
До здобутків можемо віднести посилення профорієнтаційної роботи через такі 

форми, як участь в організації міського конкурсу «Кращий лідер року», 
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профорієнтаційний проект «Місто дружнє до дітей» та популяризацію відділу в 

соціальних мережах, Facebook, Instagram, Telegram, а також на ТВ, сайтах міста. 

Розроблено та введено в дію положення про систему рейтингового оцінювання 
зайнятості студентів у позанавчальний час;  5 із 9 номінацій у обласному конкурсі 

«Студент року 2019». 
 

Показники позанавчальної активності студентів і рівень залучення їх до гурткової, 

культурно-масової, громадської та спортивної роботи. 
 

Факультет Рівень 

активно 
сті  
2013 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2014 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2015 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2016 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2017 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2018 рік 

Рівень 

активно 
сті  
2019 рік 

ТеСЕТ 
 

47 % 61 % 52% 41% 49% 58,2% 60,5% 

ЕлІТ 
 

68 % 68 % 70% 72% 75% 83,2% 75,8% 

ННІ ФЕМ ім.  
О.Балацького 

65 % 67 % 71% 71% 74% 74% 74,4% 

ІФСК 
 

59 % 58 % 72% 75% 75% 73,7% 75,5% 

ННІ права 
 

71 % 69 % 74% 74% 75% 80,4% 75,8% 

Медичний 

інститут 
34 % 37 % 54% 49% 82% 91,1% 74,9% 

ННІ БТ 

«УАБС» 
- - - 65% 80% 76% 78,3% 

Шосткінськи

й інститут 
88 % 86 % 99% 65% 59% 59,8% 62,2% 

Конотопськи

й інститут 
61 % 50 % 73% 77% 70% 60,8% 59,3% 

По базовому 

ВНЗ 
57,7 % 60 % 65,5% 61% 75% 81,3% 74% 

Всього  
по СумДУ 

61,4 % 62 % 71% 61% 70%  73,8 % 65,2% 

 
Шляхи покращення роботи відділу: 

1. Постійний пошук інноваційних форм роботи по проведенню заходів ВПР. 
2. Удосконалення роботи з кураторами академічних груп через нові методи роботи. 
3. Посилення діяльності спрямованої на написання грантів, проектів. 
4. Залучення більшої кількості школярів та іноземних студентів до заходів, що 

проводяться відділом. 

3.2. Культурно-мистецький центр  
 

У 2019 році діяльність співробітників КМЦ була спрямована на організацію та 

проведення як традиційних культурно-мистецьких та спортивних заходів, урочистих подій, 

шоу-програм, розважальних заходів, заходів профорієнтаційного спрямування, так і 

позапланових заходів для інших структурних підрозділів СумДУ і сторонніх організацій 

(технічна підтримка, методична допомога, концертні номери тощо). Загалом, за участю 

співробітників КМЦ було проведено 316 (у 2018 – 314) заходів, серед яких найбільш 

популярними є «Посвята у студенти», «Золотий інтеграл», концертні програми до 

професійних та календарних свят (День працівників освіти, 8 Березня, День студента тощо), 



25 
 
ігри Шкільної ліги сміху та ліги КВН «Сумка», танцювально-розважальні програми, 

«Новорічні ранки», Новорічні корпоративи для викладачів та співробітників, звітні концерти 

творчих колективів та інші. 
Серед цьогорічних відмінностей заходів КМЦ – наявність повного світло-

технічного забезпечення, що якісно відрізняло більшість заходів, які у минулих роках 

проходили без світлового оформлення (світло необхідно було орендувати). Кардинальних 

організаційних змін набув  головний конкурс талантів першокурсників «Золотий 

інтеграл», який цього року проходив під майже повним патронатом студентського 

самоврядування (підбір і запрошення журі, процес підрахунків результатів, оформлення 

протоколів та нагородження). КМЦ надавав методичну підтримку (допомога у написанні 

сценарію, розклад репетицій, консультації щодо Положення про конкурс тощо), технічне 

забезпечення, розподіл квитків тощо.   
Серед позапланових заходів КМЦ цього року найбільш цікавими та резонансними 

стали «Відкриття пам’ятного знаку загиблому студенту-воїну», відкриття 2-ї черги 

Навчального корпусу тощо.  
У 2019 році пройшли Звітні концерти творчих колективів КМЦ, які проводились у 

межах підтвердження (вокальна студія, вокальний ансамбль «ТеСЕТ») та призначення 
(театр танцю «Феєрія») звання «Народний аматорський колектив профспілок України». 
Атестаційна комісія підтримала виступи всіх творчих колективів, надала схвальні відгуки та 

рекомендувала підтвердження та призначення відповідного звання. 
 

Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та студентів-
учасників творчих колективів СумДУ    

Рівень організації заходів 2017 2018 2019 
Заходи КМЦ (базовий ЗВО) 
 

74 77 81 

Танцювально-розважальні 

програми та розважальні заходи 
24 31 10 

Міські, обласні та всеукраїнські 

заходи  
47( у т. ч. на 

умовах оренди 

24) 

49 
( у т.ч. на 

умовах оренди 

– 20) 

48 

Заходи інших підрозділів СумДУ 

(кафедри, факультети, служби) 
77 75 80 

Профорієнтаційні заходи 48  45 42 
Заходи, проведені на базі 

Медичного інституту СумДУ 
41 37 55 

ВСЬОГО 311 314 316 
 

Вже котрий рік поспіль зберігається попит зовнішніх організацій на проведення 

заходів у актовій залі СумДУ (Обласний центр позашкільної освіти, школи міста, міські, 

регіональні та всеукраїнські фестивалі, творчі колективів міста тощо) для проведення 

культурно-мистецьких, професійних, інформаційних заходів, як на безкоштовній так і на 

умовах платного користування. Також для проведення міських, обласних заходів та  

всеукраїнських проектів використовуються спортивно-танцювальна зала Н-корпусу і актова 

зала навчального корпусу № 2 - А. Загалом, через заходи, що відбуваються у актових і 

танцювальних залах університету, кожного року проходить близько 40 тис. сумчан та гостей 

міста, у числі яких і школярі, що під час заходів знайомляться з університетом.  
Традиційно найбільшу шкільну аудиторію збирають ігри Шкільної ліги сміху, 

яка цього року продовжує бути офіційним представником Всеукраїнського чемпіонату 

з гумору «Ліга сміху» (канал «1+1») в Сумах. У заходах «Шкільної Ліги сміху» крім 

школярів беруть участь «зіркові тренери» з телевізійних команд «Ліги сміху», а цього 

року у фіналі змагань до виступів залучилися «зірки» ліги сміху – представники 

телевізійних команд «Стояновка» (Молдова), «Загорецька Людмила Степанівна», а 
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також спортивна «зірка» зі світовим ім’ям Василь Вірастюк. Всі ігри Шкільної ліги 

транслюються on-line у мережі Internet.    
На базі КМЦ працює 15 гуртків, творчих студій та колективів: 1 театральний, 4 

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

загін сприяння у організації заходів та охорони правопорядку. Серед гуртків: 1 працює на 

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

вокальний і театральний). Школа-студія КВН  включає 5 студентських команд, а 2 команди 

(випускники) виступають у телевізійних спец-проектах та «Слобожанській Лізі Сміху». 
Також, зазначимо, що на базі Медичного інституту працює ще один вокальний гурток, 

керівником якого є студентка МІ, оплата праці здійснюється за рахунок коштів медичного 

інституту. 
У роботі творчих колективів задіяні близько 450 студентів та близько 150 

школярів. 6 колективів мають звання «Народний аматорський колектив» та 1 

колектив (театр танцю "Феєрія» чекає на отримання звання – готується документація). 
Вже котрий рік поспіль учасників творчих колективів КМЦ запрошують до 

участі у міських та обласних концертних програмах (День працівників освіти, День 

машинобудівника, День студентського спорту, Освітянський бал, концерт до 8 Березня, День 

працівників культури, Різдвяні зустрічі, Презентація торгівельної марки «Петро Сорока» 

тощо). Цього року ансамбль бального танцю «Силует» були запрошені до зйомок у 

телевізійному проекті «Новорічний вогник»  на каналі СТС. Серед найбільш відомих 

колективів і виконавців КМЦ: Олександра Бублій (ЕлІТ), Євгеній Легкобит (ІФСК), Діана 

Рябоконь (медичний інститут), студентський хор сучасної пісні, ансамбль бального танцю 

«Силует», театр танцю «Феєрія», ансамбль народного танцю «Світанок» (ШІ СумДУ). 
КМЦ вже має досвід організації заходів «під ключ», і цього року таким заходом 

(платним) стала новорічна вистава «Чарівна книга казок», яку підготували учасники 

театрального колективу «Кураж» для Сумської міської ради у якості «Ялинки міського 

голови». 
Для організації заходів, співробітники залучають ділових партнерів і спонсорів, серед 

яких постійними є інтернет-магазин «Compservice.in.ua», мережа кінотеатрів «Планета 

Кіно»,  ПАТ «Монделіз Україна», мережі магазинів «Сільпо», ресторани «Сімбіозі», 

«Челентано» тощо), а також для проведення окремих заходів залучалися інші спонсори 

(спортивні клуби, ювелірні крамниці, івент-агенції тощо). Загалом за 2019 рік для 

проведення заходів було залучено спонсорської допомоги на суму близько  18,5 тис. грн  
Протягом року велась робота і з іноземним контингентом студентів, які беруть участь 

у гуртках разом з українськими студентами (хореографічний колектив «Сузір’я», вокальні 

колективи), а також іноземні студенти організовуються у творчі студії за інтересами, де, як 

самостійно так і за допомогою фахівців КМЦ, займаються танцями та вокалом, пишуть 

авторські пісні, записують аудіо-треки, відео-кліпи тощо. Цього року на постійній основі 

почали працювати три клуби за інтересом. (Студенти з Індії, Нігерії та Ганни).  
Студентів-іноземців завжди з цікавістю сприймають глядачі, особливо школярі, 

тож, виступи іноземних студентів включаються до концертних програм «Презентацій 

університету», інших профорієнтаційних заходів, а також до програми міських заходів, 

таких як «Міс Суми», «Кращий студент Сумщини» тощо.  Також студенти-іноземці 

брали участь у виступі команди СумДУ у міському танцювальному проекті «Студ 

Денс», де команда університету цього року виборола перемогу.    
Високий рівень виконавської майстерності учасників та професіоналізму 

керівників творчих колективів доводить також постійна участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсах і запрошеннями їх керівників до складу журі (Бондаренко 

О.О., Небилова І.В.).  
За підтримки Міністерства культури і Міністерства освіти і науки України 

пройшли 7 фестивалів, в яких взяли участь та здобули  призові місця колективи КМЦ: 

«Чарівний камертон» (м. Дніпро), «Усмішки Глазового» (м. Очаків), «Всеукраїнський 

конкурс читців імені Остапа Вишні» (м. Суми), «Солнце за нас» (м. Київ), «Чорноморські 
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вітрила» (Одеська обл.), «Київський колорит» (м. Київ), «Кролевецькі рушники» 

(м. Кролевець).   
Особливо знаковими подіями у 2019 році стали участь театрального колективу 

«Кураж» у Міжнародному театральному фестивалі «Схід-Захід» у м.Краків (Польща), а 

також у Міжнародному фестивалі «Rudaga. New Star» у м. Юрмала (Латвія) взяли 

участь театр танцю «Феєрія», вокальна студія і ансамбль бального танцю «Силует».  
 Серед нагород театрального колективу: Дипломи за «Найкращу чоловічу роль 

першого плану», «Акторська надія», «Кращий акторський колектив». Результатами 

Юрмальського фестивалю стали: І місце у номінації «Естрадний вокал. Колективи» 

Студентського хору сучасної пісні (кер. Бондаренко О.О.), І місце у номінації 

«Народний вокал. Соло» -  Бублій Олександри, ІІ місце у номінації «Народний танець» 

театру танцю «Феєрія» (кер. Бондаренко С.М.) та І місце у номінації «Бальний танок» 

ансамблю бального танцю «Силует» (кер. Гараніна О.Я.). Гала-концерт фестивалю 

пройшов у знаменитому концертному залі «Dzintaru». 

Також, зазначимо, що колектив театру танцю «Феєрія» брав участь у Чемпіонаті 

України зі спортивного і класичного танцю  «NEPROSTO ТАНЦІ», виборов І місце у 

номінації «Народна хореографія» і увійшов до складу збірної команди України, яка 

представлятиме нашу країну на Міжнародному чемпіонаті, що пройде у 2020 році в 

Італії. Колектив «Світанок» ШІ СумДУ взяв участь у Міжнародному фестивалі-

конкурсі дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» м. Одеса де посіли ІІ місце та у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Осіння рапсодія» м. Київ де отримали 

Гран-при. 

Загалом у 2019 році учасники творчих колективів взяли участь у 28 мистецьких 

фестивалях різних рівнів (у 2018 – 21), а також у турнірах з КВН і «Ліги сміху».  
 У 2019 році  значно зросла кількість лауреатів конкурсів та фестивалів  різних 

рівнів складає 309 лауреатів  (212 осіб студентів-лауреатів: базовий ЗВО - 186; 
позабазові структури – 26) як у колективних так і в сольних номінаціях  (2018 р. – 174 

лауреатів, 138 осіб студентів). 
 

Кількість студентів-лауреатів мистецьких фестивалів та конкурсів  
  

Показни 
ки 

2016 2017 2018 2019 
Рівні фестивалів Рівні фестивалів Рівні фестивалів Рівні фестивалів 

 Мі

ськ

і 
бла

сні 

Всеу

країн

ські 

Між

наро

дні  

Всьо

го 
Місь

кі 

обла

сні 

Всеу

країн

ські 

Між

наро

дні  

Всьо

го 
Місь

кі 

обла

сні 

Всеу

країн

ські 

Міжна

родні  
Всьо

го 
Місь

кі 

обла

сні 

Всеу

країн

ські 

Між

на 
род

ні  

Всьо

го 

Базовий  

ЗВО 
 
 

79 42 11 132 47 48 69 164 0 88 64 152 75 129 73 277 

 
Позаба- 
зові 

структури 

39 14 2 55 23 - 3 26 20 0 2 22 26 3 3 32 

ВСЬОГО 
11
8 56 13 187 70 48 72 190 20 88 66 174 101 132 76 309 

 
  Профорієнтаційна робота. У 2019 році у районах області профорієнтаційна робота 

велася згідно запланованих заходів «Презентація університету» ( 13 виїзних концертів), які 

вже традиційно включають концертну програму, інтерактивне спілкування зі школярами, 

конкурси із запитаннями про СумДУ і подарунками із символікою СумДУ.  
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Учасники творчих колективів КМЦ брали участь у заходах позашкільних закладів 

(Центр позашкільної освіти, Методичний центр управління освіти), Сумських шкіл (День 

гімназії», випускні вечори, заходи патріотичного спрямування тощо). Також, силами 

учасників колективів медичного інституту було проведено просвітницькі акції для школярів 

до Днів боротьби зі СНІДом, раком і туберкульозом, до Всесвітнього Дня здоров’я, 

Всесвітнього дня без тютюну, Дня спорту тощо.  
Співпраця зі школами та позашкільними закладами допомагає виявляти талановиту 

молодь, залучати їх до вступу в університет та сприяти їх подальшому творчому розвитку. 

Серед контингенту першокурсників близько 50 лауреатів творчих конкурсів, які 

проводились у тому числі і на базі СумДУ. Більшість цих першокурсників вже 

поповнили ряди гуртківців КМЦ. Студентами першокурсниками стали 23 школярів, 

які займались в гуртках КМЦ. 
Традиційною формою профорієнтаційної роботи є запрошення школярів на знакові 

заходи (Гала-концерт «Золотого інтегралу») та організація для шкільного контингенту таких 

заходів, як «Фестиваль науки, освіти і культури» та «Міс «Шкільна красуня».  
Щодо традиційного заходу «День відкритих дверей», цього року відбулися зміни у 

концепції його проведення, а саме,  більше уваги приділили живому спілкуванню зі 

школярами (під час екскурсій та відвідування фото-зон, музею, участі у квесті), а на сцені до 

звичного сценарію додали інтерактивну інтернет-вікторину за допомогою додатку Kahoot.  
Активною залишалась у 2019 році робота зі школярами у «Шкільній лізі сміху», в якій 

цього року збільшилась кількість іногородніх команд.   
Крім вже перерахованих заходів для школярів, колективи КМЦ, як завжди, брали 

участь у міських заходах для дітей та молоді – «День захисту дітей», «Дні Європи в Сумах», 

«День фізкультури і спорту»  тощо, які проходили на великих міських майданчиках за 

участю учнів сумських шкіл. Заходи, які проходять для школярів у актовій залі – 
безкоштовні. 
   Серед нових форм профорієнтаційної роботи у 2019 році було започатковано 

проведення програм у кафе «Спортлайн» для учасників дитячих творчих колективів, 

школярів. 
 

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

КМЦ та у відокремленій структурі КМЦ повністю задовольняє потреби 

внутрішньоуніверситетських заходів, а також при необхідності виїзні заходи міського 

масштабу. В 2019 році для більш якісного обслуговування заходів  були проведені відкриті 

електронні закупівлі на придбання сучасного світлового обладнання. Закупівля світлового 

обладнання дала змогу проводити внутрішньоуніверситетські заходи без залучення 

сторонніх підрядників, тим самим економити кошти, а також більш професійно готуватись 

до кожного концерту.  Також договір, який був укладений на обслуговування заходів 

світловим обладнанням на суму 180 тис. грн, був достроково завершений з меншою сумою 

(120 тис.грн). 
В 2019 році при підготовці до конкурсу «Міс Шкільна Красуня» онлайн голосування 

за титул «Міс глядацьких симпатій» було вперше  проведено на сайті КМЦ без сторонньої 

допомоги. За період голосування (2 тижні) на сайт для голосування, а також ознайомлення з 

інформацією було здійснено більше 14 тисяч заходів. Загалом протягом року було здійснено 

115 500 переглядів сторінок. На сьогоднішній день сайт знаходиться на оновленні своєго 

контенту та дизайну. 
У 2019 р. продовжили свою роботу інформаційно-розважальний канал «Культурно-

мистецький центр» (https://t.me/kmcsumdu) у месенджері “Telegram” та сторінки в мережі 

«Instagram», де викладаються новини КМЦ, анонси найближчих заходів, цікава інформація 

СумДУ, проводяться розіграші.  
 

Отже до здобутків роботи КМЦ в 2019 р. можна віднести: 
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- проведення Звітних концертів для підтвердження і присвоєння звання «народний 

аматорський колектив профспілок України».  6 колективів КМЦ мають звання 

«Народний аматорський колектив профспілок України. 3 колективи успішно 

підтвердили своє звання та 1 колектив (Театр танцю «Феєрія» готується отримати 

звання); 
-  збідьшення кількості міських та обласних заходів, які проходили за участі творчих 

колективів КМЦ нашого університету; 
- участь студентського театру «Кураж» у міжнародному театральному фестивалі 

«Схід-Захід» у м.Краків, а також колективів КМЦ у міжнародному фестивалі 

м.Юрмала (Rudaga New Star) та здобуття призових відзнак; 
- участь колективу театру танця «Феєрія» у чемпіонаті України з сучасного та 

класичного танцю, який виборов I місце у номінації «Народна хореографія» і 

увійшов до складу збірної України на чемпіонат світу в 2020 р.» 
- закупівля, встановлення та забезпечення роботи світлового обладнання актового 

залу; покращення у зв’язку із цим естетичного ефекту мистецьких заходів; 
- активізація співпраці зі студентським самоврядуванням (особливо у процесі 

підготовки до спільних заходів), а саме здобуття I місця на міському конкурсі серед 

закладів вищої освіти «СтудДенс». 
- розширення географії учасників «Шкільної ліги сміху», збільшення кількості 

університетських команд КВН; 
  

Шляхи удосконалення роботи КМЦ : 
 

1) На сьогоднішній день сцена актової зали потребує в модернізації, а саме в частині 

«одягу сцени».  Зовнішні замовники постійно запитують про «чорний кабінет», 

який на сьогоднішній день є майже в усіх концертних залах. Подібний «одяг 

сцени» надав би можливість збільшити надходження на субрахунок (збільшення 

ціна орендної плати за годину), а також сцена мала би більш сучасний вигляд. 
2) Розглянути питання можливості проведення ремонту чи заміни стелі в актовій 

залі. 
3) Залучення більшої кількості школярів до участі в гуртковій роботі, поширення 

нових форм і методів роботи. 
4) Завершення ремонтних робіт у  кімнатах для проведення репетицій та 

перевдягання учасників концертів та конкурсів у т. ч. і КВН ( кімнати № 216 та 

№214). 
5) Кадрове забезпечення (фахівець по роботі з іноземцями, залучення студентів-

гуртківців до працевлаштування в КМЦ ). 
6) Підвищити рівень активності щодо реалізації грантових програм і проектів. 
7) Придбання світлодіодного екрану.(Цінові пропозиції буди надані в ЦТОІС). 
8) Подання на отримання звання «Народний аматорський колектив профспілок 

України» відкритого молодіжного театру «Кураж».  

 

Студентський клуб «Спортлайн» 
 

За звітний період активізувалась робота СК «Спортлайн». У  2019 році було 

проведено 50 заходів, з яких 22 з оплатою за тимчасове користування приміщеннями 

клубу та 28 безоплатних у зв'язку з проведенням заходів культурно-мистецьким 

центром та іншими структурними підрозділами СумДУ.  
Також за даний період було створено інформаційні сторінки структурного 

підрозділу у соціальних мережах задля популяризації клубу як локації для проведення 

тренінгів, конференцій, семінарів, інтеграційних вечірок тощо. Налагоджені відносини 

для співпраці з місцевими організаціями, адміністративними та студентськими 

структурними підрозділами СумДУ. Разом зі студією КВН КМЦ було проведено ряд 
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профорієнтаційних заходів задля позитивізації іміджу університету. Разом зі студентським 

самоврядуванням були проведені такі заходи: Міс Гуртожиток 2а,  День кафедри фізіології 

та патофізіології та частина медичної конференції від МІ, танцювальний батл з нагоди Дня 

ННІ ФЕМ та святковий вечір, присвячений Дню народження ННІ БТ "УАБС", різноманітні 

кіноперегляди, тематичні вечірки тощо. Також в приміщенні СК “Спортлайн” була 

проведена церемонія “Кращий студент СумДУ 2019” разом із відділом позанавчальної 

роботи. Протягом 2019 календарного року в приміщенні СК “Спортлайн” було 

проведено 7 платних заходів молодіжними аматорськими організаціями міста Суми, 

наприклад, “ДВИЖбро” та “Территория Движа”. Студентський клуб відкрив свої двері 

для святкування важливих життєвих подій як співробітників, так і для сторонніх 

фізичних та юридичних осіб, у результаті чого налагоджена плідна співпраця з КГХ 

СумДУ. З 1 листопада 2019 року в приміщенні СК “Спортлайн” проводяться на 

постійній основі заняття двох груп танцювального колективу “Zauber Group Dance 

Studio”.  
У результаті роботи студентського клубу збільшені об’єми надходжень на субрахунок 

СК “Спортлайн”. Завдяки проведеній діяльності, СК "Спортлайн" збільшив свій рівень 

популярності серед студентів та співробітників, а також серед сумчан.  
У планах роботи на 2020: 

- Повне оновлення сайту СК «Спортлайн»; 
- Збільшення заходів на постійній основі; 
- Розвивати напрямок по залученню школярів до проведення заходів в СК 

«Спортлайн». 

   3.2.1. Школа - студія КВН  
 

Організаційні та кадрові питання 
У 2019 штатний розпис Студії КВН затверджено у складі керівника студії (1 ставка) та 

фахівців студії (6 ставок).  
У першій половині 2019 року у роботі студії було також задіяно 1 посаду керівника 

гуртка – керівник підготовчої групи «Школа КВН». Більша частина гурткової роботи 

виконується штатними співробітниками, що пов’язано зі специфікою роботи – учасники 

гуртків хочуть бачити своїми керівниками діючих лігосмішників, що є в штаті Студії. 
Команди 
До складу Студії КВН у 2019 році входили: 

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

«Лариса Долина», «Гроздья рябины», «ДенсВойсБенд» та «Бастер» (з вересня, 

команда випускників Шкільної ліги); 
Загалом: 20 студентів, 5 співробітників, 3 студентів інших закладів, 7 випускників). 

 щойно сформована підготовча група першокурсників 
Загалом: 29 студентів. 

  9 шкільних команд («Квас Тарас», «Без вариантов», «Френдзона», «Заряд 

полный», «Сборная первой парты», «Женский  формат», «Котлетки младшие», 

«До скорой встречи», «Вата»)   У них грають учні шкіл 1, 4, 7, 9, 20, 24, 25, 27, 29, 
Олександрівської  гімназії, Класичної гімназії, гімназії «Просперітас», Сумського 

училища культури, коледжу СНАУ, СХТЦ ПТО, Кадетського корпусу, 

Верхньосироватської ЗОШ).  
Загалом: 53 особи. 

 Порівняно з 2018 роком:  
- За рахунок вступу до СумДУ школярів-учасників Шкільної ліги сміху, збільшилась 

кількість  команд (+2 команди) та кількість студентів, задіяних у командах (+ 7 осіб у 

діючих командах, +11 у підготовчій групі (2018 рік – 31, 2019 рік – 47). 
- У зв’язку з розвитком «Шкільної ліги сміху», збільшилась кількість підопічних 

команд (+6 нових команд) та школярів у них: +7 осіб (2018 рік – 46, 2019 рік – 53). 
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     Конкурсні заходи 
Студією КВН СумДУ у 2019 році було проведено конкурсні заходи в рамках Сумської 

обласної студентської ліги КВН «СумКа» (4) та Сумської шкільної ліги сміху (5), а також 

Кубок мера (1).  
Порівняно з 2018 роком – відновлено проведення Кубку мера, але припинено проведення 

Всеукраїнської ліги КВН «Sagacitas». 
Заходи: 

- міського/ обласного рівня (5)   (у 2018 -4) 
- всеукраїнського рівня (5)    (у 2018 - 9) 

 

Обласна студентська ліга КВН «СумКа» 
Ліга проводилась на базі СумДУ з 2011 року.  
З 2019 року ігри Ліги «СумКа» організовуються спільно з ініціативною групою студентів 

спеціальності факультету ІФСК «Менеджмент соціокультурної діяльності» – як 

навчальний проект, практика по спеціальності для цих студентів.  
Ліга змінила ранг – з всеукраїнського на обласний, та позиціонує себе як студентська 

ліга. Проте у ній дозволено грати і місцевим школярам та випускникам вишів. 
Тепер можна вважати, що в Сумах з’явився регулярний чемпіонат області, у якому 

беруть участь та підвищують свій творчий рівень студентські команди Сумщини. 
 

Шкільна ліга сміху 
У 2019 році «Сумська Шкільна ліга сміху» провела другий сезон. Розширилася 

географія учасників (Київ, Харків, Одеса, Каховка, Антоновка, Охтирка, Тростянець, 

Кролевець), збільшилася кількість тренерів (10), підвищилась представленість Ліги в 

інформаційному просторі. Про популярність та повагу до Ліги свідчить той факт, що грати 

зі школярами у фіналі приїжджали Василь Вірастюк та представники команд-чемпіонів Ліги 

сміху «Стоянівка» та «Загорецька». 
Проте Ліга перестала бути єдиною в країні шкільною «Лігою сміху», адже наш досвід 

перейняли міста Одеса, Запоріжжя, Київ. 
Спільно з Одеською шкільною лігою сміху у серпні 2019 року було проведено перший 

«Літній кубок шкільної ліги сміху» у м.Одеса. Його виграла сумська команда «Жіночий 

формат», вихованці студії КВН СумДУ. Загалом брало участь 18 команд з 10 міст України.  
    Кількість заходів, що проводяться студією, зменшується в останні роки, проте 

підвищується їх якість. 
    Більше зусиль фахівці студії витрачають на підготовку учасників, ніж на підготовку   

самих заходів, на формування резерву школярів і студентів. 
 

Освітні заходи та профорієнтаційна діяльність 
 

1) На базі СумДУ продовжує функціонувати навчальний проект «Школа сміху» – 
щотижневі заняття фахівців Студії КВН з учнями ЗОШ та гімназій м.Суми, навчання 

написанню жартів, постановці виступів, імпровізації.  
У лютому з набраної восени групи було створено 7 нових шкільних команд, що 

склали основу другого сезону Шкільної ліги сміху. 
Восени 2019 року набрано нову групу школярів (керує Ловчев Д.) 
Заняття проходять у Г200 кожного тижня у вівторок та четвер. 

2) З листопада 2019 року набрано групу студентів-перошкурсників для навчання 

написанню гумору. Заняття один раз на тиждень, веде групу Павленко Д. 
Випускники минулорічної групи створили 2 команди – «Гроздья рябины» (учасники 

та напівфіналісти Харківської міської ліги) та «ДенсВойсБенд» (володарі Кубку мера 

2019) 
3) Протягом року співробітники студії реагували на запрошення з районів для 

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

Кролевця, Охтирки. 
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4) Протягом року в організації «Шкільної ліги сміху» та Ліги «Сумка» були задіяні 

студенти спеціальності факультету ІФСК «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Таким чином, Ліга стала майданчиком для навчання та практики по спеціальності. 
Технічні можливості та ресурси КМЦ використовувалися для набуття практичних 

навичок студентами по спеціальності в ході організації двох всеукраїнських ліг під 

наглядом фахівців Студії. 
5) У 2018 році Сумський державний університет було озвучено в рамках програми «Ліга 

сміху» на телеканалі «1+1» 2 рази (у 2018 році – 15 разів, -87%). Це пов’язано з тим, 

що команди не увійшли в сезон. 
30 сек. рекламного часу у прайм-тайм коштує на каналі 170 200 грн.00 коп. Тобто   
СумДУ прозвучав на 340 400 грн. 

6) Проведення «Шкільної ліги сміху» залучило до участі школярів з мм. Київ, Харків, 

Одеса, Каховка, Антоновка, Охтирка, Тростянець, Кролевець. 
За 209 рік актову залу СумДУ відвідали 2400 школярів (Для порівняння – у 2018 році   
так само, повна зала на кожній грі), онлайн-трансляції 4 ігор подивилось сумарно  
2 145 глядачів, відео ігор на youtube-каналі набрали 4191 переглядів. 
Матеріали про Шкільну лігу сміху публікувались на офіційному сайті Ліги сміху.  
Сумська ліга закріпила за собою звання першої шкільної ліги сміху (хоча у мм. Київ,  
Одеса, Запоріжжя пізніше з’явились шкільні ліги).  

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

публікуються анонси та результати команд СумДУ у гумористичних змаганнях та 

події «Шкільної ліги сміху» у Сумах. 
8) Сюжети стосовно діяльності Студії КВН СумДУ знімались регіональним 

телебаченням: «UA:Sumy» (про фестиваль Шкільної ліги сміху), СТС (про фінал 

Шкільної ліги сміху). 
9) Організатори Шкільної ліги сміху двічі були гостями програми «На часі. Ранок» на 

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

продовжують цікавити школярів, все більша кількість глядачів шкільного віку 

відвідують заходи в СумДУ (в  тому числі, студентські – «Золотий інтеграл», 

«Сумка»). Можна стверджувати, що створено постійно діючий канал передачі 

інформації про ігри КВН, у соцмережевих групах студентських заходів процент 

школярів 30 %. 
 

Порівняно з 2018 роком 
 

-   СумДУ залишився без команд у телевізійній «Лізі сміху» (лише 2 ефіри у 

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

«Ніколь Кідман» і «Гостиница 72». У 2019 – жодна. 
 

-  підвищилася активність команд у регіональних лігах сміху (Слобожанська, 

Дніпровська, Одеська) 
 «Ніколь Кідман» стала чемпіоном Слобожанської ліги сміху, а «Жіноча збірна 

Бездрика» – напівфіналістом Одеської. 
 

-  зросла кількість команд СумДУ за рахунок випускників підготовчих груп  
З випускників Шкільної ліги, що вступили до СумДУ, утворено команду «Бастер». 
Випускники студентської підготовчої групи 2018 року утворили команди «Гроздья 

рябины» (учасники та напівфіналісти Харківської міської ліги) та «ДенсВойсБенд» 
(володарі Кубку мера 2019) 

 

-  перша в Україні «Шкільна ліга сміху» провела другий сезон. Наш досвід 

проведення перейняли міста Одеса, Запоріжжя, Київ, представники цих ліг відвідували Суми 

по декілька разів.  
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Спільно з Одеською шкільною лігою сміху у серпні 2019 року було проведено 

перший «Літній кубок шкільної ліги сміху» у м.Одеса. Його виграла сумська команда 

«Жіночий формат», вихованці студії КВН СумДУ.  
 

-  зменшилися витрати спецфонду на студію КВН (на 48%) - у зв’язку з тим, що 

команди СумДУ не грали у телевізійній Лізі сміху. 
 

Досягнення: 
 

1. Головне досягнення року -  чемпіонство команди «Ніколь Кідман» у регіональній 

«Слобожанській Лізі сміху». 
2. Перемога у кубку мера команди «ДенсВойсБенд». 
3. Перемога в обласній лізі КВН «Сумка» команди «Жіноча збірна Бездрика». 
4. 14 школярів, учасників різних шкільних команд КВН, цього року стали нашими 

студентами. 
5. Управління молоді та спорту Сумської ОДА та відділ у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради підтримали лігу «Сумка» та «Шкільну лігу сміху», 

профінансувавши їх на загальну суму  137 294 грн. 
  

Шляхи покращення та основні заходи на наступний рік 
 1)      Пошук мотивації для більш масового залучення  студентів до участі у 

підготовчій групі та у командах, виховання зміни нині діючим командам, передача 

досвіду, отриманого «Ніколь Кідман» і «Гостиница 72» протягом сезонів у 

телевізійній «Лізі сміху». 
2)      Відновлення представництва СумДУ у телевізійній «Лізі сміху». Вважаємо, 

що це потрібно, в тому числі, для виконання першого завдання, та з метою реклами 

та профорієнтації. 
     3)     Залучення нових партнерів для фінансування проведення «Шкільної ліги  
      сміху». Ведемо попередні перемовини з ІТ-компаніями та магазинами. 
     4)   Проведення регулярних чемпіонатів різних рівнів – Кубок КВН між   
    структурами СумДУ, Студентська ліга КВН Сумка, Шкільна ліга сміху.  
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