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1.Загальні положення
Аналізуючи роботу, проведену підпорядкованими проректору з НПР та ОПД
структурами у 2020 році, слід відмітити, що в умовах карантинних обмежень служби
працювали злагоджено, виконували поставлені завдання, опановували нові форми роботи.
За підсумками року силами підпорядкованих служб було проведено - 101 захід (2019637) різного спрямування і - 152 спецобслуговування (2019р.-910), проведених комплексом
громадського харчування.
Усі заходи підтримувались інформаційно як сайтом університету так і зовнішніми
засобами масової інформації.
Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРСМГ, гуртожитокготель), ВСР, КГХ, ВПР, КМЦ.

2. Соціальна робота
2.1. Робота в студмістечку
До складу студмістечка входять 14 гуртожитків, 9 з яких знаходяться на балансі
базового ЗВО, а з 5 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 та гуртожиток – готель.

2.1.1. Виховна робота у гуртожитках

В гуртожитках
базового ЗВО

У травні 2020р. 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 проведено щорічне
поселення студентів старшокурсників у період з 25.08.20 р. по 29.08.20 р. У зв’язку з
епідеміологічною ситуацією та зміною термінів вступу студенти першого курсу та
студенти магістранти поселялися 12 та 13 вересня. Поселення відбувалося згідно з
дотриманням усіх карантинних вимог.
Загалом по комплексу поселено 2920 осіб, що навчаються, у тому числі в гуртожитки
базового ЗВО: 1189–українського контингенту, 1002 – іноземного контингенту та 294 –
студенти українського контингенту та 54 студенти іноземного контингенту в інші
гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з університетом; також було
поселено 15 – аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного
контингенту. В позабазових структурних підрозділах поселено 366 осіб, що навчаються.

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

готель «Хімік» іноз.

2017 рік
кількість
студентів:
2437

2018 рік
кількість
студентів:
1943

2019 рік
кількість
студентів:
1653

2020 рік
кількість
студентів:
1189

778

945

1002

1002

56

28

17

15

21

15

27
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Коледж економіки та
торгівлі
СПЛСП
СПХТЛ

73

58

117

130

75 (з них 40 –
іноземного
контингенту)
22

94 (з них 77 –
іноземного
контингенту)
27

71 (з них 59–
іноземного
контингенту)
16

54 студенти
іноземного
контингенту
12

Машинобудівний
189
162
94
85
коледж
Будівельний коледж
71
69
47
57
Медичний коледж
34
25
28
10
Всього студентів:
3652
3366
3072
2554
гуртожиток ШІ
14
12
7
5
гуртожиток КІ
37
31
28
34
Технікуми, коледжі
585
408
333
327
Всього по
4288
3817
3440
2920
комплексу:
Зменшена цифра поселених студентів пояснюється тим, що у цьому році зменшилася
кількість студентів першого курсу іноземного контингенту, старшокурсники не повернулися
з канікул, студенти українського контингенту подавали заяви на поселення, але до
гуртожитків під час поселення не з’явилися, у зв’язку з дистанційним навчанням.
В цілому відсоток іногородніх студентів, які проживають в базових та орендованих
гуртожитках становить 58% від загальної кількості іногородніх студентів, які
навчаються в СумД .
2019
2020
Інститут
Всього
З них
%
Всього
З них
%
(факульт іногородніх проживають в
іногородніх проживають в
ет)
студентів
гуртожитках
студентів
гуртожитках
ННІ БТ
378
330
87,3
247
156
63,1
ННІ ФЕМ
233
198
84,9
237
116
48,9
ННІ П
218
171
78,4
243
131
53,9
МІ
1130
712
63
971
544
56
ІФСК
277
203
73,2
220
148
67,2
ЕлІТ
530
317
59,8
382
276
72,2
ТеСЕТ
217
122
56,2
247
112
45,3
Всього:
2983
1967
66
2547
1483
58
Студенти розселенні згідно з нормами проживання (Примірне Положення про
користування гуртожиткам).
У цьому році всі бажаючі першокурсники, а також ті, хто пройшов за рейтингом та за
другою чергою забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи
стовідсотково забезпечені місцями.
Був розроблений алгоритм повернення студентів з-за кордону та поселення
студентів-вступників іноземного контингенту до гуртожитків, згідно з яким студенти,
які прибувають в Україну на навчання або повертаються з-за кордону з червоної зони, в
обов’язковому порядку здають ПЛР тести або проходять самоізоляцію протягом 14 днів в
гуртожитку №1-А.
З метою впорядкування використання житлової площі в гуртожитках № 1,4,5,1 - А, 2 А, 3 - А проводилась певна організаційна та юридична робота. Особи, що навчаються
займають в гуртожитку № 1 – 75,2%, особи що працюють в університеті – 15,7%, сторонні
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особи – 3,6% житлових приміщень, резерв 5,5% становить для студентів іноземного
контингенту, які вступають до університету на весняний семестр, перший рік навчання.
У зв'язку з запровадженням карантину студмістечком за спонсорські кошти та
було закуплено 11 безконтактних термометрів, 8 захисних костюмів та щитків,
антисептики для обробки рук. Також за кошти ОСС були закуплені захисні маски для
студентів у кількості 500 штук, університетом було закуплено та роздано мешканцям
студмістечка понад 1000 штук.
За звітній період робота відділу була переформатована. Спільно з заступниками
директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, завідувачами гуртожитків та співробітниками
студмістечка проводилися протиепідеміологічні заходи: розміщено інформаційні
матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19, організовано місця
для обробки рук спиртовмісними антисептиками на вході до гуртожитку; проводиться
постійне вологе прибирання місць скупчення проживаючих та дезінфекція поверхонь
у всіх громадських та службових зонах; організовано відповідне тимчасове маркування
для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри в місцях потенційного
скупчення осіб, які проживають у гуртожитку, забезпечені захисними екранами робочі
місця працівників; відслідковували, щоб студенти, які проживають в гуртожитках, та
працівники гуртожитків перебували в місцях загального користування лише у
захисних масках. Проводилися організаційні збори для студентів українського та
іноземного контингентів щодо ознайомлення з нормативними документами, які
регламентують їх життєдіяльність в гуртожитках, у тому числі з алгоритмами щодо дій
у разі виявлення симптомів респіраторного захворювання та підвищення температури,
порядку роботи студмістечка в період карантину, роз’яснювальні бесіди з мешканцями
гуртожитків щодо профілактики розповсюдження вірусних захворювань, щоденний
моніторинг стану здоров’я студентів, які перебувають в гуртожитках під час
карантину.
При виявленні у осіб, які проживають в гуртожитку симптомів гострого
респіраторного захворювання та підвищення температури, вони
невідкладно
переселялися в місця для самоізоляції. За умови багатомісного розміщення, ізоляції
підлягали усі особи, що спільно проживають з нею. Проводиться плідна робота
відділом спільно з Університетською клінікою щодо моніторингу стану здоров’я
ізольованих осіб. Дякуємо за співпрацю Моісеєнко Ірині Олегівні та Жарковій Альбіні
Володимирівні.
Також у випадках ізоляції відділ спільно з заступниками директорів (деканів) по
роботі в гуртожитках забезпечував доставку харчових продуктів, медикаментів,
засобів гігієни, особистих речей із дотриманням необхідних протиепідемічних заходів.
Таким чином, на сьогоднішній день поки що вдається уникнути масового поширення
захворювання серед студентів, які проживають в гуртожитках.
В гуртожитках були проведені санітарно-гігієнічні заходи, але у зв’язку з тим, що в
деяких гуртожитках проживають студенти іноземного контингенту, гуртожитки звільнялися
в літній період на одну добу 4 рази.
Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами,
студрадою студмістечка, з фірмою, 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.
Для українського та іноземного контингенту студентів були створені сторінки в
Телеграмі та Вайбері, де розміщується актуальна інформація щодо проживання в
гуртожитках, а студенти в свою чергу могли звернутися зі своїми проблемами.
У зв’язку з карантинними вимогами, масові заходи не проводилися натомість
співробітники відділу працювали над впровадженням заходів в малих групах , а саме:
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узяли участь в обласній акції до сторіччя від дня народження письменника Д. Білоуса
(були висаджені кущі калини на території студмістечка);
- організовано цикл онлайн зустрічей (родинні звичаї та традиції, до дня пам’яті жертв
голодоморів, до Дня захисника України, до Дня Гідності та Свободи та інше.);
- організовано та проведено цикл інтелектуальних ігор в режимі онлайн.
Протягом січня – лютого, листопада - грудня 2020 р. відділом по роботі в гуртожитках
та студрадою студмістечка було проведено 5 культурно-масових та спортивних заходів:
- привітання на старий новий рік «Щедрий вечір, добрий вечір»;
- чемпіонат з шахів серед збірних команд гуртожитків;
- чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?»;
- до Дня закоханих проведено творчий вечір студентів;
- до Дня Святого Миколая проведено пізнавальний конкурс.
-

За виявлені факти порушень були ініційовані та проведені засідання Комісії з
профілактики правопорушень. Розглянуто близько 11 скарг (у 2019 році – 31), у
результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 7 студентами (з
них 4 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.
Один рази на місяць фахівці відділу спільно з дільничним проводили
роз’яснювальну роботу та рейди-перевірки щодо профілактики правопорушень серед
студентів іноземного та українського контингенту.
Отже, в умовах карантину відділу вдалося:
- забезпечити в гуртожитках протиепідеміологічні заходи;
 протягом року запровадити нові форми роботи;
 з метою профорієнтаційної роботи подані до друку одинадцять статей про студентів
активістів студмістечка до районних газет;
 протягом 2020 року вдалося втримати ситуацію щодо поширення COVID-19.
До проблем, які виникали протягом року у роботі відділу, можемо віднести проблему з
електронними прохідними в гуртожитках №2,3. Вони систематично виходять з ладу,
електронна прохідна в гурт. №3 зовсім не працює з вересня місяця, а в гурт. №2 була
відремонтована тільки у грудні і працює в тестовому режимі.
Не дивлячись на кропітку роботу по організації та виконанню студентами правил
внутрішнього розпорядку та, що студентів менше, все-таки зустрічаються випадки
порушень протипожежної безпеки та правил внутрішнього розпорядку.
Шляхи поліпшення діяльності відділу:
 постійно вдосконалювати та розробляти нові форми та методи роботи зі
студентами у гуртожитках в т. ч. онлайн;
 посилити роз’яснювальну роботу щодо правил внутрішнього розпорядку;
 спільно з ДМО розробити алгоритм дій щодо уникнення заборгованості за
 проживання студентів в гуртожитках та розробити додаткові договори з
фірмами – посередниками щодо зобов’язань по своєчасній оплаті проживання в
гуртожитках студентів іноземного контингенту;
 розробити алгоритм оформлення документів на поселення студентів
українського контингенту через особистий кабінет;
 терміново відновити роботу прохідної в гуртожитку №3;
 продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів в
гуртожитках університету (у т. ч. виселення студентів українського та
іноземного контингенту із гуртожитків №2 та №3 строком на 1 місяць);
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 привести у відповідність до вимог типового «Положення про особливості
користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти»
положення про гуртожитки №2А та №3А СумДУ.

2.1.2. Господарська робота в гуртожитках.
За звітний період відбулося покращення матеріально-технічної бази студмістечка:
 проведено капітальний ремонт 115 кімнат та 7 секції (2019 рік капітальний ремонт158 кімнат та 19 секцій);
 проведено косметичний ремонт 283 кімнат та 54 секцій (2019 рік косметичний
ремонт- 103 кімнат та 5 секцій).
 було закуплено: 75 тумбочок, 75 поличок, 70 обідніх столів, 73 письмових столи, 7
кухонних столів та 12 двосекційних кухонних мийок з нержавіючої сталі, 49
трьохдверних шаф, 87 тюлевих штор, відреставровано 350 подушок .
Також у 2020 році усі працівники студмістечка були забезпечені спецодягом, а
саме: костюми для прибиральниць, уніформа для чергових і адміністраторів
гуртожитку-готелю, комбінезони для малярів, слюсарів-сантехніків та столярів.
У гуртожитках роботи проводилися силами:
 бригади малярів студмістечка;
 працівників АГЧ;
 працівників студмістечка;
Гуртожитки були в достатній мірі підготовлені до нового навчального року, що
підтверджується відсутністю нарікань чи навіть зауважень з боку студентів та їх
батьків.
Об’єм робіт по кожному гуртожитку:
1. Гуртожиток № 1.
Силами бригади малярів студмістечка:
- проводиться капітальний ремонт коридорів 2 та 4 поверхів.
Силами АГЧ:
- проведено косметичний ремонт 10 кімнат;
- проводиться капітальний ремонт маршових сходів лівого крила (пожежний вихід).
Силами співробітників гуртожитку:
- пофарбовані плінтуса, радіатори опалення;
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
2. Гуртожиток № 2
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено косметичний ремонт 50 кімнат;
- проведено косметичний ремонт 2 душових;
- проведено косметичний ремонт холу 1 поверху;
- проведено косметичний ремонт місць загального користування - 16 секцій;
- проведено косметичний ремонт актової зали;
- проведено косметичний ремонт центрального входу;
- облицьовано кахлем 14 підвіконь на сходових маршах;
- облицьовано підлогу кахлем в місцях загального користування - 3 секцій;
- замінено частково кахель на 15 секціях;
- пофарбовано цоколь;
- пофарбовано вмонтовані шафи;
- оброблено від плісняви 63 кімнати;
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт сходових маршів правого та лівого крила;
- проведено капітальний ремонт 5 секцій;
Силами працівників гуртожитку:
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- пофарбовано плінтуса 32 секції;
- пофарбовано радіатори опалення, труби опалення на 23 секціях;
- пофарбовано двері в місцях загального користування на 21 секціях;
- пофарбовано вуличні лавки та місце для паління;
- зроблено сантехнічну розводку в душових на 7 секціях;
3. Гуртожиток № 3
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено косметичний ремонт холу 1 поверху;
- проведено косметичний ремонт актової зали;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування на 14 секціях;
 проведено косметичний ремонт 56 кімнат;
 пофарбовано пожежні сходи і перила на балконах;
 пофарбовано цоколь;
 замінено частково гіпсокартонну стіну в холі;
 оброблено від плісняви 48 кімнати.
Силами АГЧ:
 проведено косметичний ремонт 2 душових;
 проводиться капітальний ремонт сходових маршів правого крила.
Силами працівників гуртожитку:
- пофарбовано радіатори опалення, труби опалення на 17 секціях;
- пофарбовано вуличні лавки та місце для паління;
- пофарбовано двері в місцях загального користування на 11 секціях;
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
4. Гуртожиток № 4
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено капітальний ремонт аудиторії №1;
 проведено капітальний ремонт 5 кімнат та місць загального користування;
 проведено косметичний ремонт 14 кімнат;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування в 7 блоках (кухня,
коридор, туалети);
 проведено косметичний ремонт коридорів 1 та 5 поверхів;
 оброблено від плісняви 21 кімнату.
Силами АГЧ:
- проведено капітальний ремонт 2 квартири;
Силами співробітників:
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
5. Гуртожиток №5
Силами бригади малярів студмістечка:
- проведено капітальний ремонт 1 поверху;
- проведено косметичний ремонт 24 кімнат та місць загального користування;
- облицьовано кахлем 19 підвіконь на кухнях;
- оброблено від плісняви 14 кімнат.
Силами АГЧ:
- проводиться поточний ремонт душової кімнати.
Силами співробітників:
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів;
- часткова заміна труб холодної та гарячої води, каналізаційних труб;
- пофарбовано двері в місцях загального користування на 5 блоках;
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів.
6. Гуртожиток № 1-А
Силами бригади малярів студмістечка:
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- проведено косметичний ремонт в 13 кімнатах;
- часткова заміна кахлю в 7 кухнях;
Силами співробітників:
- відремонтовано пральні машини.
7. Гуртожиток № 2-А
Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку:
- проведено косметичний ремонт в 43 кімнатах та місцях загального користування;
- проведено косметичний ремонт тренажерної зали, кімнати тренерів в підвальному
приміщенні;
- проведено косметичний ремонт ізолятора;
- проведено косметичний ремонт 7 кухонь;
- часткова заміна кахлю в 14 кухнях;
- оброблено від плісняви 25 кімнат.
Силами співробітників:
- відремонтовано пральні машини;
- пофарбовано двері в місцях загального користування на 19 блоках;
- пофарбовано вуличні лавки та місце для паління;
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів.
8. Гуртожиток № 3-А
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено косметичний ремонт в 17 кімнатах та 5 коридорах;
 зроблено водовідведення ливнівки від фундаменту гуртожитку з боку тренажерної зали;
 облаштувано 2 каналізаційних кільця в глибину на 2 метри.
Силами АГЧ:
- проведено косметичний ремонт спортивної зали;
- встановлено пандус.
Силами співробітників:
- пофарбовано двері в місцях загального користування на 14 блоках;
- підрізано та оброблено проти шкідників всі фруктові дерева на території гуртожитків;
- заасфальтовані ями та вибоїни на проїжджій частині до гуртожитку.
- систематично проводиться дезінфекція від тарганів.
9. Гуртожиток СПЛСП.
Силами бригади малярів студмістечка;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування;
 проведено косметичний ремонт 19 кімнат.
Силами АГЧ:
- проведено частковий ремонт даху.
10. Гуртожиток Будівельний коледж;
Силами бригади малярів студмістечка;

- проведено косметичний ремонт місць загального користування;
- проведено косметичний ремонт 25 кімнат;
- облицьовано кахлем 6 підвіконь в місцях загального користування.
11. Гуртожиток Коледжу економіки та торгівлі;
Силами бригади малярів студмістечка;

- проведено косметичний ремонт місць загального користування;
- проведено косметичний ремонт 12 кімнат;
- облицьовано кахлем 8 підвіконь в місцях загального користування;
- заміна скла у 10 віконних рамах.
Потребує реконструкції система опалення (заміна батарей в кімнатах в гуртожитках №1,
2, 3, 4, 5), водопостачання, каналізації, електричної проводки, світильників.
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Також є проблема з кадровим забезпеченням, а особливо сантехніками, електриками та
малярами. Останні звільняються в літній період та йдуть працювати на сезонні роботи, коли
потрібно робити ремонти у гуртожитках.
Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів:
- узгодити алгоритм взаємодії студмістечка та служб АГЧ щодо проведення спільного
планування ремонтних робіт по студмістечку;
- продовжити заміну каналізаційних труб та труб подачі гарячої і холодної води в
підвальних приміщеннях та секціях гуртожитків № 2, 3, 4, 5;
- продовжити проведення у літній період санітарно-гігієнічних заходів у гуртожитках;
- провести ремонт підвальних приміщень в гуртожитках № 2, 3;
- провести реконструкцію системи опалення, зокрема замінити батареї в гурт.№1, 2, 3,
4, 5 (хоча б частково по два поверхи в кожному гуртожитку);
- провести капітальний ремонт даху гуртожитків №2,3,4,5;
- провести капітальний ремонт місць загального користування гуртожитків №4 , 5
(оскільки зроблено лише капітальні ремонти на 5 поверхах);
- провести капітальний ремонт парадного входу та встановити пандус в гуртожитку
№2-А;
- провести капітальний ремонт ліфта правого крила (останній ремонт був в 20062007рр.) гуртожитку №2;
- замінити двері пожежних виходів в гуртожитку №5;
- замінити двері в підвальних приміщеннях гуртожитків №4 та № 5;
- зробити відмостку навколо будівлі гуртожитків №2 та № 3;
- зробити стяжку та відновити огорожу на балконах гуртожитків №2,3,4;
- зробити дорогу до сміттєвих баків в гуртожитку №3;
- доукомплектувати спортивні майданчики на території гуртожитків № 2, № 3 та
стадіону біля гуртожитків № 4, № 5 вуличними тренажерами.

2.1.3. Гуртожиток – готель
За звітний період було проведено ряд заходів, щодо покращення роботи даного
підрозділу у тому числі заходи по виконанню протиепідемічних норм.
Придбано та встановлено новий датчик контролю рівня води в басейні, телевізори
– 50 шт., електрочайники – 6 шт. та праски – 3 шт..
Силами співробітників відділу готельного обслуговування та бригади малярів студмістечка
проведено:
- косметичний ремонт 18 номерів (пофарбовано стіни, в 2019 році 31 номер);
- часткова заміна облицювання басейну, холу та коридору;
- ремонт засувок водорамки насосної станції;
- здійснена фарбування огорожі гуртожитку-готелю та тенісного корту;
- частковий ремонт даху, а саме були перекриті окремі ділянки.
Підрядною організацією:
- проведено ремонт балконів номерів «ЛЮКС»;
- проведено ремонт вентиляційно-сушильної установки «Frivent»;
- проведено заміну вентиляційного обладнання в басейні.
Всі сторонні особи, які приїжджають у відрядження до університету, поселяються
до гуртожитку-готелю, крім того, студенти з центру ЦЗДВФН. Сторонні особи згідно з
договорами на довгострокове проживання займають 9 номерів (в 2019 році 5 номерів).
У зв’язку з карантинними вимогами зменшилася завантаженість та надходження
коштів. Також залишилася тенденція, що гості надавали перевагу проживанню по 1
особі у двомісних номерах.
Відділ постійно працює над залученням нових сторонніх організацій-партнерів для
проживання в гуртожитку - готелі. В порівняні з минулим роком гуртожиток-готель
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співпрацював з 10 новими організаціями (в 2019 р. - 9 організацій), але через
карантинні обмеження заходи були перенесені на невизначений термін. Підтримано
партнерські відносини з усіма минулорічними організаціями.
Були внесені зміни до наказу про надання платних послуг гуртожитком – готелем
та доповнено пунктом « Використання приміщення перукарні».
Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю:
2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

20,3 %

27,84%

30,88 %

29,03%

15,85%

Був проведений аналіз відгуків про гуртожиток-готель на пошуковій системі
GOOGLE. Загальна кількість відгуків гостей - 501, (у 2019 році – 442 відгуки), які
користувалися послугами гуртожитку – готелю. Відгуки переважно позитивні (4,3 з 5),
зауваження щодо застарілого ремонту в номерах, телевізорів, ковдр, тощо
систематизовано та вивчено.
Було подано пакет документів на отримання сертифікату відповідності. У зв’язку з
новими умовами надання послуг з проживання, обов’язковою є наявність категорії
готелю.
Шляхи поліпшення діяльності:
- провести поточний ремонт в 43 номерах;
- провести капітальний ремонт в 28 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
категорійності згідно з новими вимогами надання послуг з проживання.

2.2. Діяльність відділу соціальної роботи.
Робота щодо стипендіального забезпечення. Систематично 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/на
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. Карантинні обмеження цього року сприяли
створенню алгоритму для нарахування додаткових балів он-лайн. Спільно зі
студректоратом та заступниками деканів з виховної роботи був розроблений
відповідний механізм, якій допоміг врахувати позанавчальну активність студентів при
складанні рейтингу успішності. Цей алгоритм використовувався під час формування
рейтингових списків в літню та зимову сесії.
Станом на 31.12.2020 року академічні стипендії отримують 1670 чол. (2019-1746
осіб ), що дорівнює 44,39% (2019- 44,91% ). З них 229 чол. (2019 - 250 чол.) - підвищену
стипендію за окремими напрямками підготовки та 112 (2019- 105 )– збільшену за
особливі успіхи у навчанні.
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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. 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 30.12.2020р. соціальну стипендію у першому семестрі 2020-2021 навчального року
отримувало 336 осіб (2019 -344).
На жаль, залишається невирішеним питання надання матеріальної допомоги
студентам, які знаходяться в академвідпустці за станом здоров’я. Згідно Постанови
КМУ №882 «Питання стипендіального забезпечення» такій категорії студентів має
виплачуватися допомога у розмірі 50% мінімальної академічної стипендії. З січня 2020
року ця допомога не виплачується, оскільки МОН не виділяє на це кошти.
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.
Шляхи покращення :
 для фахівців деканатів, відповідальних за нарахування стипендій, кураторів груп,
проводити наради щодо надходження нових нормативних документів та
використання їх у роботі;
 моніторинг сайтів інститутів/факультетів щодо діяльності стипендіальних комісій;
 залучати студентське самоврядування, студентську профспілку до інформування
студентів в інститутах (на факультетах), щодо можливості отримання соціальних
стипендій.
Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентської молоді,
надається індивідуальна консультативна допомога студентам та їх батькам, цьогоріч усім
студентам через особистий кабінет було надіслано для ознайомлення «Положення про
організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти в Сумському державному
університеті», яке передбачає можливість студентам з інклюзією подавати заяви для
створення інклюзивних груп; ведеться роз’яснювальна робота щодо отримання вагітними
студентками передбачених законодавством виплат та інш.
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 572 чол. (2019- 564 осіб) : 114 – сиріт
(2019 - 124ч), 81 особа з інвалідністю (2019- 108ч. ), 5 – учасника бойових дій, 4-дітей
загиблих учасників АТО (2019-3), 249 - діти учасників АТО (2019 - 206), 52 чол. з числа
внутрішньопереміщених осіб (2019-56), студентів із малозабезпечених родин - 15 (2019 12

21), студентів, що мають дітей – 36 (2019 – 24), 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. Стало традицією вручення подарунків та
грамот від адміністрації університету та студентської профспілки до Дня Св. Миколая.
Цьогоріч вручення подарунків відбувалося в індивідуальному порядку із дотриманням
усіх протиепідемічних заходів.
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 була проведена онлайн зустріч з питань, що стосуються
державного утримання в закладі, грошових виплат тощо. З питань соціального захисту
систематично проводяться індивідуальні консультації, зустрічі з опікунами. В умовах
карантинних обмежень більшість питань вирішувалася в телефонному режимі.
У звітному році витрати на студентів-сиріт дещо зменшилися, оскільки
зменшилася їх кількість.
Загалом по університету включно з КІ та ШІ вони становлять – 5 110 069 грн.
(2019 -5 252 942 грн.)
За рік по базовому закладу було витрачено всього: - 4 293 712 грн.
(2019- 4 624 705 грн.)
У т. ч.:
Харчування сиріт
- 3 444 475 грн. (2019- 3 758 454грн.)
Навчальна література
- 623 040 грн. (2019 - 686 760 грн.)
Матеріальної допомоги на придбання
одягу, взуття та інш.- 226 197 грн. (2019 - 179 491 грн.)
У Шосткинському інституті витрати на студентів – сиріт склали – 362 550грн
(2019 - 227 443грн. )
У Конотопському інституті витрати на студентів – сиріт склали - 453 807 грн.
(2019- 400 793 грн.)
Наглядно витрати по комплексу демонструє наведена нижче діаграма.

Витрати на студентів сиріт по СумДУ
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На жаль, залишається не впорядкованим питання надання студентам
матеріального заохочення та матеріальної допомоги. З січня 2020 року зазначені виплати
були відмінені і для аспірантів.
Діяльність волонтерів університету через карантинні заходи і відсутність фахівця,
який очолив би волонтерський рух, була дещо згорнута. Так не відбувся масовий щорічний
набір до лав волонтерів студентів першого курсу. Залучення в повній мірі іноземних студентів
до роботи волонтерів також не відбулося, тому що цей процес будується через особисті
контакти, взаємодію у гуртожитках та інш. Кількість волонтерів, які діють в умовах
карантину – близько 100 осіб. Волонтерська діяльність не набула масштабного
характеру, оскільки карантинні заходи обмежили проведення масових акцій, також
негативно вплинула відсутність фахівця відділу ( посада вакантна цілий рік), який би
очолив цю діяльність. Загалом організація роботи, спілкування з волонтерами здійснювалося
через створену у Телеграм групу.
Але, не дивлячись на труднощі протягом 2020 року було проведено 22 заходи. Серед
них: відвідування центрів перетримки тварин, передача іграшок та солодощів дитячим
будинкам м. Суми, допомога у плетінні маскувальних сіток для бійців АТО, акції по
поширенню інформації щодо заходів профілактики COVID-19, неодноразове
прибирання території Будинка малюка, участь у ЕКО-кросі, запис відеороліка в рамках
акції «16 днів проти насильства» та інш. Усі проведені акції були висвітлені у соціальних
мережах Фейсбук та Інстаграм. Також для волонтерів було організовано онлайн-тренінг
з розвитку комунікативних навичок, проводили його волонтерки, які навчаються на
спеціальності «Психологія». На постійній основі діє волонтерський загін «Віра»
медичного інституту, студенти якого також організовують акції різного спрямування.
Цього року до проведення благодійних акцій долучилися і студенти юридичного
факультету.
Волонтерською діяльністю у Конотопському інституті СумДУ займається гурток
«Соціальне волонтерство». Впродовж року волонтери КІ СумДУ брали участь в організації
тематичних виховних онлайн годин для академічних груп денної форми навчання; у
привітанні ветеранів навчального закладу (до Дня працівника освіти), ветеранів Збройних сил
(до Днів козацтва, Збройних сил, до Дня Перемоги) тощо.
Взяли участь у загальноміських заходах до Дня визволення Конотопа. У лютому та в
листопаді 2020 року були організовані благодійні акції по збору коштів для студентів з
інвалідністю. Також взяли участь у міському заході «Узвар-фест» (у червні 2020).
У листопаді стали соорганізаторами акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського
благодійного фонду «Серце до серця» (інформування населення, збір коштів, благодійні
внески). У грудні спільно з профспілковою організацією студентів КІ СумДУ організували
привітання з Різдвом та Новим роком окремих категорій осіб, що навчаються (особи з
інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, студенти з малозабезпечених родин;
студенти, які мають дітей)
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.
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Незважаючи на складні умови роботи КГХ в 2020 році, в зв’язку з пандемією та
обмежувальними заходами, для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено
низку організаційних питань, а саме:
 проведений комплекс заходів по організації «харчування на винос», як
одного із можливих видів роботи закладів громадського харчування;
 проведений комплекс організаційних заходів щодо оптимізації
організації виробництва та реалізації продукції, харчування
відвідувачів в Конгрес Центрі та гуртожитку-готелі в ті місяці та
періоди, коли була можливість роботи закладів громадського
харчування, з дотриманням всіх запобіжних мір;
 протягом січня, лютого цього року була реалізація студентських
комплексних обідів в їдальнях та кафетеріях, з максимальною
націнкою не більше 50% (фактично 33%), середня вартість таких
обідів 30,00-35,00 грн. реалізовано в 2020р. –2680 (у 2019р. –25500 )
У цьому році сторонніми будівельними організаціями було зроблено ремонт в
центральній їдальні , а саме: відремонтовані виробничі , службові та підсобні приміщення з
дотриманням вимог
НАССР,
враховуючи
зауваження тогорічної перевірки
Держпродспоживнагляду.
Також в їдальні медичного інституту проведена заміна вікон на пластикові в
виробничих, службових та підсобних приміщеннях та частково в торгівельній залі
Незважаючи на складні умови праці, заборону діяльності та відсутність
відвідувачів середній чек в цьому році 45 грн, для порівняння в минулому році – 39
грн.
Аналізуючи роботу за рік, можемо відмітити що за рахунок загально університетських
коштів дотується заробітна плата КГХ, а з урахуванням комунальних витрат ця цифра
значно збільшується, але збільшити націнку не є можливим, тому що не можливо
збільшити товарообіг поки залишаються заборонні заходи до діяльності закладів
громадського харчування та відсутність студентів на очному навчанні.
Організаційні заходи КГХ в умовах карантину:
 придбано для всіх точок засоби індивідуального захисту, екрани на обличчя, інфрачервоні
термометри, дезінфікуючі засоби тощо;
 з метою збереження трудового колективу в умовах заборонних заходів та неможливістю
працювати дистанційно, КГХ здійснив низку стабілізаційних заходів.
Директором та заступниками спільно із проректором з НПР та організації
позанавчальної діяльності постійно проводився моніторинг усіх точок КГХ. Так з
першого вересня буфет №6 був переведений з переходу між Г-корпусом та Ц-корпусом
в хол гуртожитку №2, що дозволило зберегти товарообіг та дало можливість працювати
«за замовленням на винос». Працівниками КГХ постійно проводяться опитування
відвідувачів та співробітників. За результатами опитувань та звернень була
налагоджена робота центральної їдальні (як головного виробничого підрозділу) «на
винос», з дотриманням всіх запобіжних мір в умовах карантину. Налагоджена доставка
та випічка піци на замовлення, хот-догів та гамбургерів (в межах центрального
кампусу) та гуртожитків №2 ,№3. Налагоджена випічка піци на замовлення на
території кампусу медичного інституту.
« На винос» по центральній їдальні було відпущено – 1660 замовлень, по їдальні
медичного інституту значно менш ( бо обслуговування «на винос» було впроваджено
тільки з вересня місяця.
Працівники КГХ постійно проводять моніторинг цін в інших закладах громадського
харчування, насамперед, розташованих поблизу університету та інших ВНЗ міста.

15

КГХ активно бере участь в соціальних мережах, має свої сторінки в Інстаграмі та
Телеграмі.
За звітний період було проведено 152 (у 2019р. –910) спец. обслуговувань, у тому
числі прийоми іноземних делегацій, представницьких делегацій з інших ВНЗ, кейтерінгові
обслуговування обласних та міських заходів – 8; захистів дисертацій – 12 та VIPобслуговувань -17; обслуговувань кави-брейк для студентів - 21. У цьому році, сторонніх
заходів проведено 94 ( 2019р. – 160), в основному за рахунок заходів в центральній їдальні
-72 (обіди, вечері, ювілеї) та в кафе гуртожитку-готелю – 22 спортивних заходів.
Динаміка по цим позиціям відображена у наведеній таблиці.

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

2019р.

2020р.

910

152

160

94

10
260

0
21

480

37

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 звернення студентів та співробітників розширено асортимент штучних
виробів , тістечок, десертів, змінено асортимент холодних закусок, перших та других
страв, починаючи з березня з урахуванням «їжа на винос».
Необхідне обладнання та меблі. Актуальним залишається питанням оновлення
матеріальної бази КГХ, адже в цьому році були здійснені значні поставки обладнання та
меблів для торгових точок. Для забезпечення ефективної роботи комплексу та покращення
умов праці співробітників у 2020р. були зроблені наступні кроки:
– придбаний посуд, скло, столові прибори , банкетний інвентар, аксесуари для їдальні,
кафетеріїв, банкетних та VIP- залів;
– механічне обладнання;
– електричне обладнання;
– теплове обладнання;
– касові апарати, враховуючи терміни скасування по програмному забезпеченню;
– меблі, пральні машини;
– формений та спецодяг для працівників КГХ;
Шляхи покращення господарської діяльності КГХ:
1) необхідно докупити обладнання та інвентар для виробництв КГХ (враховуючі ВСГ),
а саме: шафи холодильні, конвекційні печі, марміти для других страв та ін., посуд.
2) зменшити витрати за рахунок модернізації й оновлення зношеного обладнання
шляхом придбання сучасного й енергозберігаючого (печі пароконвекційні, шафи
пекарські та жарочні, електричні плити, міксери та промислові овочечистки.
3) придбати необхідний інвентар, посуд та білизну для кейтерінгових обслуговувань для
всіх виробництв КГХ (кафетерії Г та Н корпусів, їдальня машинобудівного коледжу
та їдальня на вул Петропавлівській);
4) збільшити кількість сторонніх заходів, а також збільшити калькуляційну вартість
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додаткових витрат на їх обслуговування;
5) розширити асортимент й покращити якість виробленої продукції, підвищити рівень
обслуговування та впроваджувати нові форми обслуговування;
6) проводити заходи щодо зменшення або утримання на одному рівні роздрібні ціни
упродовж навчального року;
7) проводити ремонтні роботи в КГХ з метою дотримання вимог НАССР.

3. Позанавчальна робота
3.1. Відділ позанавчальної роботи
У зв’язку з переходом на дистанційну та змішану форми навчання студентів значно
зменшилась кількість заходів проведених відділом. Заходи проводились в тісній співпраці з
інститутами (факультетами), КМЦ, студентським самоврядуванням.
За звітний період співробітниками ВПР разом зі студентами було проведено 17
пізнавально–виховних заходів
2015 рік 2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019
2020
111
127
171
176
203
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До карантинних обмежень спільно з іншими підрозділами: приймали участь у
проведенні «Різдвяні зустрічі» для ветеранів праці СумДУ сумісно з Профспілковим
комітетом співробітників СумДУ, організовували літературні вечори та походи до
філармонії, концертну та конкурсну програму до Дня Святого Валентина, святкування 8
березня та Шевченківські вечори.
При цьому були організовані онлайн заходи різних напрямів: онлайн наради з
заступниками деканів онлайн лекцій для студентів, семінар для кураторів, вікторини у
соціальних мережах та інше.
Відділ постійно співпрацює з заступниками директорів (деканів) з виховної роботи.
Цьогорічний конкурс «Кращий студент СумДУ 2020», спільно з КМЦ та медіа-центром
було відзняте відео привітання кращих студентів у різних номінаціях, переможці
нагороджені грамотами та цінними подарунками (єдиний ЗВО в регіоні, який провів
захід в такому форматі). Також планується регіональний та всеукраїнський етапи цього
конкурсу, в яких ми обов’язково будемо приймати участь, але цього року вони розтягнуті в
часі до квітня 2021 року.
У жовтня було проведено онлайн опитування студентів першого курсу всіх
інститутів (факультетів) за допомогою Google Form. 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 2020 році склав 37,3 %.(201836 %). Також, анкетування дало змогу виявити талановитих першокурсників та
залучити до роботи в гуртках (поки що віртуально), що особливо актуально, адже в
цьому році не проводилась традиційна Ярмарка Інтересів
ВПР проводилась профорієнтаційна робота, а саме з 19 лютого по 6 березня були
проведені тренінги для старшокласників міста в рамках профорієнтаційного проекту
«Місто дружнє до дітей» з психологічної підтримки випускників до ЗНО «ЗНО без
хвилювань» (координатор проекту лаборант ВПР Ковалевський Микита). У цьому
проєкті прийняли участь близько 100 старшокласників міста, з них 28
одинадцятикласників і 14 з них стали нашими студентами (за підтвердженими даними
ДДО).
Щорічно в інститутах (на факультетах) впроваджуються нові форми роботи, а за
звітний період в режимі онлайн:
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Медичний інститут:
1. Поетичний онлайн конкурс з визначенням переможців.
2. Онлайн конкурс малюнків аквареллю.
3. Онлайн конкурс студентських робіт на тему ВІЛ та СНІДу з визначенням переможців.
4. Онлайн тренінг Doctors blog.
5. Випуск Радіо Медичне зробили як новини та випускали кожної неділі в Instagram.
6. Учасники волонтерського руху МІ проводили онлайн лекції серед школярів на теми
ГРИП/ГРВІ, ВІЛ/СНІД, COVID-19, гігієна.
Факультет ІФСК
1. Європейська школа мов: студенти кафедри германської філології проходять тренінги з
викладання іноземних мов від наших викладачів, а потім проводять заняття з німецької та
англійської із школярами.
Науково-навчальний інститут права
1.
Онлайн кіноперегляди.
2.
Челендж «Залишайся вдома»
3.
Онлайн «Посвята в першокурсники»
4.
Онлайн привітання з «Днем Юриста»
5.
Перший тур онлайн «Брейн-рингу» до дня юриста.
Факультет ТеСЕТ
1. онлайн-квест InstaHalloween
Факультет ЕлІТ
1.
Онлайн-гра «Мафія»
2.
Тиждень «аніме» (перегляд на онлайн-платформі)
Науково-навчальний інститут ФЕМ ім. О.Балацького
1.
Онлайн-школа студентського куратора
2.
Кіберспортивний турнір по ДОТА-2
3.
Онлайн випусні
Проводиться робота з кураторами академічних груп.
На сьогоднішній день працює 77 кураторів академічних груп (ННІ економіки та
менеджменту ім. Олега Балацького – 5, ННІ права – 5, медичний інститут – 36, факультет
ТеСЕТ – 5, факультет ЕлІТ – 13, факультет ІФСК – 6, ННІ бізнес-технологій «УАБС» - 7:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
67
83
91
83
87
77
Проведено 2 семінари для кураторів. Окремий для кураторів медичного інституту та для
кураторів інших інститутів та факультетів (онлайн). У цьому році головними запрошеними
на кураторські години усіх інститутів та факультетів стали представники Психологічної
служби. Всього в цьому році було проведено 64 лекція. Кількість особистих звернень
першокурсників до спеціалістів психологічної служби 272 звернення. Основні теми цих
лекцій це психопросвітницька та психопрофілактична робота (загальні напрями психології,
стрес, депресія. Тренінги на довіру та навички спілкування.)
Ознайомлення першокурсників з Кодексом корпоративної культури також пройшло в цьому
році в дистанційному режимі. Кожен першокурсник отримав його в електронному вигляді та
кожен куратор провів обов’язкову лекцію по основним пунктам ККК.
Гурткова робота

18

У відділі працює 4 гуртка в яких (до карантину) було задіяно 78 чол. З квітня 2020 року
гуртки Ерудит, Арт-студія «Академічна» та «Школа журналістики», продовжили роботу на
громадських засадах та знизили свою активність у позанавчальному житті.
Учасники гуртка «Краяни» до дистанційного навчання організовували заходи в напрямі
націальнально-патріотичного виховання згідно календарних свят та пам’ятних дат, під час
дистанційного навчання організовували онлайн вікторини присвячені календарним святам у
соціальних мережах. Студенти з гуртка «Ерудит» самостійно приймали участь у різного
рівня змаганнях.
Також майже на кожному факультеті та позабазових структурах діє загалом 18 гуртків,
які працюють на громадських засадах.
Показник охоплення студентів позанавчальною діяльністю у 2020 році 40%. (2019
рік – 74%)
Інститут
ЕлІТ
(факультет)
Відсоток
67,8%
охоплення

ІФСК

МІ

64,7%

19,1%

ННІ
БТ
60,9%

ННІ
ФЕМ
33,5%

ННІ
права
68,9%

ТеСЕТ КІ

ШІ

27.1%

40%

49,7%

Плани на наступний рік:
 відновлення повноцінної роботи гуртків та проведення традиційних заходів в т.ч. з
залученням іноземних студентів та школярів;
 нові форми та методи роботи, профорієнтаційної діяльності, онлайн проекти.

3.2. Культурно-мистецький центр
У 2020 році діяльність КМЦ відрізнялася тотальною зміною форматів та різного
роду обмеженнями, що було зумовлено виконанням протиепідемічних норм. Серед
вимушених заходів оптимізації роботи КМЦ в період карантину було прийнято зміни до
штатного розкладу.
Також із самого початку року співробітники КМЦ стикнулися із потребою розробляти
та впроваджувати нові форми роботи як з учасниками творчих колективів так і з
отримувачами культурних послуг, які не могли відвідувати традиційні культурно-мистецькі
заходи на звичних концертних майданчиках. Саме тому, всі фахівці КМЦ були змушені в той
чи іншій мірі перекваліфіковуватися та напрацьовувати нові професійні навички. Так, всі
керівники гуртків освоїли принципи роботи у форматі он-лайн конференцій на платформах
Zoom та Meet і завершували минулий навчальний рік із гуртківцями саме через інтернет.
Зазначимо, що у лютому 2020 р. творчими колективами було підготовлено великий
традиційний концерт до 8 Березня, але карантинні вимоги змусили відмінити захід. Також, 3
наші колективи – театр танцю «Феєрія», ансамбль бального танцю «Силует» та Студентський
хор сучасної пісні були запрошені до виступу в обласному концерті (театр ім. Щепкіна), але
з тих же причин захід було відмінено. Але, не дивлячись на суворі карантинні норми,
нашим колективам вдалося взяти участь у 4-х фестивалях у звичному режимі
результатами яких стали вибороні призові місця та перемоги (загалом 35 лауреатів):
(Оф-лайн) у м.Дніпро (Міжнародний фестиваль «Якщо кохаєш…» та Всеукраїнський
«Чарівний камертон»), у м. Київ («Тhe challenge. Ukrainian championship») та у
м. Бровари («Global Talent»). До Дня визволення м. Суми (2 вересня) відбувся міський
захід біля Меморіалу Слави, де взяв участь театр «Кураж», а танцювальний колектив
«S&P» взяв участь у міських заходах до Дня спорту (міський парк, комплекс «Барса»)
та у Всеукраїнському олімпійському уроці.
Більшість традиційних заходів, до яких звикла університетська публіка, довелося
перенести у формат відео-концертів, музичних фільмів, публікацій у соціальних
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мережах тощо. Так нами було створено відео-версію заходу до Дня науки (оголошення
переможців університетського конкурсу науковців та концертна програма). Але
технічних ресурсів КМЦ не вистачало для створення відео-продукту високої якості
(виникла гостра необхідність у роботі професійних операторів та відеографів), що
зумовило розвиток співпраці із Медіа-центром СумДУ. Так, спільними зусиллями було
підготовлено та реалізовано такі відео-проекти як «Посвята першокурсників у
студенти», «Концерт до Дня працівників освіти», «Кращий студент СумДУ-2020» (до
Міжнародного дня студента), профорієнтаційні ролики (День відкритих дверей онлайн), «Новорічний концерт», Новорічна казка для дітей. Також, творчі колективи
КМЦ спільно із Медіа-центром підготували виступ і взяли участь у Всеукраїнській
акції до Дня незалежності України «Пісня про Україну», яку знімали біля знакових
місць Сум (проект кафедри ППСТ).
Однією із нових форм роботи стала он-лайн дискусія «Культура на паузі? Про
культурно-мистецьке життя закладів освіти в умовах карантину», організатором якої
став КМЦ спільно з інформаційно-методичним центром управління освіти і науки
Сумської міської ради. Зустріч відбулася на платформі «Google Meet», а її учасниками
були вчителі мистецьких дисциплін, керівники гуртків, представники закладів культури
та позашкільних закладів, організатори мистецьких фестивалів та конкурсів, школярі і
студенти – учасники творчих колективів. Дискусія пройшла у формі обміну досвідом.
Обговорювались питання про системність занять мистецьких колективів в умовах
карантину та способах вдосконалення вже набутих навичок у он-лайн режимі; як
зацікавити вихованців і не перевантажити їх. Також обговорювались перспективи для
талановитих школярів у сумських закладах вищої освіти і чи обов’язково їхати на
навчання у великі міста. І, головне – чого очікують школярі від навчальних закладів і,
чи справдилися сподівання на творчий розвиток у сьогоднішніх студентів.
Традиційний конкурс «Міс СумДУ-2020» пройшов теж у он-лайн форматі і
переможницю визначили голосуванням у соц.мережах. Нею стала Сухорученко Дар’я,
студентка медичного інституту. Але зазначимо, що учасниці конкурсу показали
підготовлену програму в актовій залі (без глядачів) для конкурсної комісії міського
проекту «СтудМіс Сумщини-2020». За результатами показу до участі у конкурсі
запросили Сухорученко Дарю та Бєлим Каріну (ф-тет ЕлІТ), які й представили СумДУ
26 листопада у центрі «Романтика». Конкурс проводився без участі глядачів і
транслювався он-лайн. Результати: Бєлим Каріна, перемогла і отримала титул
«СтудМіс Сумщини-2020» ,що дає їй право представляти Сумщину у всеукраїнському
конкурсі. Сухорученко Дар’я стала 1-ю Віце «СтудМіс Сумщини-2020». Крім цього,
Каріна отримала номінацію «Міс Стиль» та «Міс глядацьких симпатій» (за
результатами голосування на сайті 0542), Дар’я – «Міс Посмішка» та «Міс Фото». До
речі, дівчата є учасницями колективів КМЦ (ансамбль бального танцю «Силует», вокальна
студія медичного інституту).
У теперішніх умовах дуже важливою стає робота у соціальних мережах, що допомагає
не тільки популяризувати діяльність КМЦ, а й підвищити загальний інтерес користувачів до
студентського життя (навчання, наука, самоврядування, культура, спорт, відпочинок), що
вцілому сприяє підвищенню рівня їх поінформованості про СумДУ. КМЦ активно працює
у соц. мережах, зокрема в Інстаграм та Фейсбук, де висвітлюються новини про всі події
та заходи КМЦ, проводяться челенжі, вікторини, опитування тощо. Інформація
оновлюється майже щодня, а до зворотнього зв’язку запрошуються не тільки студенти,
а й школярі. Загальна кількість підписників на сторінці Інстаграм складає 744 особи
(на початку року – 200). Через сторінку Інстаграм ведеться переписка із користувачами,
у яких виникають питання стосовно роботи гуртків, можливості участі в них тощо.
До низки об’ємних проектів, які були реалізовані на Інстаграм сторінці належать:
челендж #NO_HUGS_NO_KISSES, челендж до Міжнародного дня матері, онлайнконкурс відео презентацій Міс СумДУ 2020 (на сторінці «Міс СумДУ»), проект
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«Танцюємо вдома» (танцювальний колектив «JАМ»), проект до Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні «Ми пам’ятаємо..», привітання до Дня Захисту дітей
(театр «Кураж»), онлайн трансляція відбору учасниць конкурсу «Міс СумДУ 2020» на
конкурс «СтудМіс Сумщини-2020» та висвітлення результатів цього конкурсу.
У квітні-травні на офіційних сторінках СумДУ в інстаграм (@sumdu_ua) та КМЦ
(@kmc_sumdu) виходила рубрика «Почни день разом із СумДУ», де керівник
танцювального колективу «JAM» пропонувала вправи руханки для занять по відеоурокам.
Систематично на сторінці КМЦ публікуються окремі виступи творчих колективів
та інформація про їх участь і перемоги у творчих фестивалях і конкурсах.
Хоча карантин зумовив розвиток нових видів діяльності, з іншого боку – різко
зменшилася кількість традиційних заходів за участю колективів та співробітників КМЦ.
Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та студентівучасників творчих колективів СумДУ (у тому числі он-лайн)
2018
2019
Рівень організації заходів
2020
Заходи КМЦ (базовий ЗВО)
77
81
23
Міські, обласні та всеукраїнські
заходи

49
( у т.ч. на умовах
оренди – 20)
Заходи інших підрозділів СумДУ
75
(кафедри, факультети, служби)
Профорієнтаційні заходи
45
314
ВСЬОГО

48

7

80

15

42
316

3
48

Гурткова робота. Карантинні обмеження спричинили також відміну одного із знакових
студентських заходів – конкурс талантів першокурсників «Золотий інтеграл» і традиційного
«Ярмарку інтересів», що суттєво вплинуло на поповнення гуртків новими учасниками із
числа першокурсників. І хоча електронна версія анкети першокурсника дещо допомогла
знайти нові таланти, все ж таки, карантин не дає можливості проводити роботу із ними у
повному обсязі.
Епідемічна ситуація спричинила скорочення кількості гуртків та їх учасників. На
сьогоднішній день на базі КМЦ працює 8 гуртків: 1 театральний, 4 танцювальні (1
бальний, 1 сучасний, 1 естрадний, 1 народний), 3 вокальні та студія КВН. Серед гуртків:
2 працює на базі медичного інституту (танцювальний, вокальний), 3 на базі ННІ БТ «УАБС»
(танцювальний, вокальний і театральний). Школа-студія КВН насьогодні працює у
дистанційному режимі, але досягненням цього року є виступ команди «Ніколь Кідман» у
сезоні телевізійного проекту «Ліга Сміху» у якості команди-джокера та у «Зимовому кубку».
Не дивлячись на негативні обставини, керівникам гуртків вдається утримувати
основні склади колективів, які не тільки беруть участь у відео-проектах, але й
перемагають і стають призерами багатьох он-лайн фестивалів та конкурсів. Цього року
серед найбільш знакових досягнень гуртківців – 2 Гран ПРІ:
- Олександра Бублій (факультет ЕлІТ) на Всеукраїнському конкурсі музичного
мистецтва «Київський колорит» (за підтримки Міністерства культури
України) та ансамбль бального танцю «Силует» на Всеукраїнському конкурсі
мистецтв «Слобожанська осінь».
- 1 місце театрального колективу «Кураж» у Всеукраїнському фестивалі
театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена» м. Очаків Миколаївської
обл. (за підтримки Міністерства культури України) та диплом «За кращий
акторський ансамбль».
Загалом цього року творчі колективи КМЦ взяли участь у 16 фестивалях і
конкурсах а також у турнірах з КВН і «Ліги сміху». За підтримки Міністерства
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культури і Міністерства освіти і науки України пройшли 5 фестивалів, в яких взяли
участь та здобули призові місця колективи КМЦ: «Чарівний камертон» (м. Дніпро),
«Чорноморські вітрила» (Одеська обл.), «Київський колорит» (м. Київ), «Від Гіпаніса
до Борисфена» (м. Очаків), «Чарівні фантазії» (м. Бердянськ).
У 2020 році кількість лауреатів конкурсів та фестивалів різних рівнів складає 124
лауреати як у колективних так і в сольних номінаціях.
Кількість студентів-лауреатів мистецьких фестивалів та конкурсів

2017
Рівні фестивалів

2018
Рівні фестивалів

Місь
Все Між ВсьоМіські Все Між
кі
укра на
го обла укра на
обла їнські родні
сні їнсь род
сні
кі
ні

Базовий 47
ЗВО
Позабазові
структури

23

Всього

70

48

-

75 129

26

3

48 101 132

73 135

3

26

76 161

2019
Рівні фестивалів

Всь Міські Все Між
ого об укра на
ла їнсь род
сні
кі
ні

69 277

2020
Рівні фестивалів

Всього Місь
кі
обла
сні

Все Між
укра на
їнсь родні
кі

0

88

64

152

9

88

32

20

0

2

22

0

9

72 309

20

88

66

174

9

97

3

Всьо
го

17 114

1

10

18 124

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.) і до виступів на
конференціях для педагогів мистецьких напрямків (Гречишкіна П.Б.) у якості спікерів. А
керівник ансамблю бального танцю Гараніна Ольга Яківна отримала Подяку за внесок у
розвиток олімпійського руху від Національного олімпійського комітету України.
У роботі гуртків задіяно близько 380 студентів та близько 100 школярів (Театр
танцю «Феєрія», Танцювальний колектив «S&P», Ансамбль бального танцю «Силует»)
по базовому ЗВО та 416 студентів та 168 школярів по комплексу.
Зазначимо, що цього року керівники гуртків працюють без додаткової оплати
праці.
Профорієнтаційна робота. У 2020 році теж перейшла у он-лайн режим і
відбувається за допомогою Інстаграм сторінки, Фейсбук, Youtube.
Але, профорієнтаційна робота, яка активно велась у попередні роки, дала свої
результати. Так, серед 28 першокурсників, які займались КВН (9 – Шкільна Ліга
Сміху). Також співпраця зі школами та позашкільними закладами допомогла залучити
до вступу талановиту молодь, що брала участь у мистецьких фестивалях (64 лауреата
творчих конкурсів, 35 з них - мистецькі). Студентами першокурсниками стали 18
школярів, які займались в гуртках КМЦ (3-театр танцю «Феєрія», 4-танцювальний
колектив «S&P», 2-театр «Кураж», 9-студія КВН).
Матеріальне і технічне забезпечення.
На сьогоднішній день технічне забезпечення (звукове та світлове обладнання), яке є в
наявності в КМЦ та у відокремленій структурі КМЦ повністю задовольняє потреби
внутрішніх університетських заходів, а також виїзних заходів міського масштабу при
необхідності. В 2020 році для більш якісного обслуговування заходів було проведено
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оновлення «сценічного одягу» актової зали, а саме придбано чорний занавіс зі
світлодіодним оснащенням та оновлені куліси у відповідно чорному кольорі. Завдяки заміні
занавісу вдалося збільшити робочу площу сцени майже на 1.5 м. у глибину. Оновлення
сцени мало би залучити набагато більшу кількість орендаторів та збільшити надходження
грошових коштів на субрахунок КМЦ, але карантинні обмеження не дали змогу в повній мірі
використати оновлену сцену СумДУ.
Отже до здобутків роботи КМЦ в 2020 р. можна віднести:
- безпосередня участь КМЦ в підготовці та реалізації онлайн проектів, які у звичних умовах
проводилися в актовій залі чи на площі. Таким успішним проєктом можна назвати «Онлайн
посвяту в студенти-2020» (відео набрало сумарно 9 000 переглядів). Загалом було знято
6 онлайн проектів, загальна кількість переглядів яких сягає 17 000;
- опанування нових форм роботи (відео-формат заходів, робота зі студентами у он-лайн
форматі) в умовах карантинних обмежень та підвищення рівня їх якості протягом року;
- участь у оф-лайн та он-лайн фестивалях та конкурсах, отримання призових місць та
перемог, 2 Гран Прі, 124 лауреата;
- переоформлення «сценічного одягу».
План роботи КМЦ на 2021 р. :
- відновлення повноцінної роботи колективів художньої самодіяльності (репетиції, участь у
конкурсах та виступах), в т.ч. з залученням іноземних студентів та школярів;
- організація та проведення традиційних загальноуніверситетських заходів;
- залучення зовнішніх орендаторів для збільшення надходження грошових коштів;
- активізація грантової та проєктної діяльності.

Студентський клуб «Спортлайн»
За період діяльності СК "Спортлайн" в 2020 році (до каранитну) було проведено 7 заходів
різного спрямування, такі як: «Викладач та я», Гордість «УАБС», захід до Дня всіх
закоханих, 2 дискотеки, у січні та лютому проводилися репетиції конкурсу «Містер СумДУ»,
також приміщення використовувалось тацювальним гуртком «Сузір’я&Paradise» для
репетицій.
Під час карантину велась робота задля популяризації клубу як локації для проведення
тренінгів, конференцій, семінарів, інтеграційних вечірок тощо, співпрацювали з місцевими
організаціями, адміністративними та студентськими структурними підрозділами СумДУ.
До карантину, в основному, заходи проводилися для гуртківців та активістів на
безоплатній основі, протягом карантину керівник майже весь час знаходилася у відпустці за
свій рахунок, робота у цей період була перенесена у соцмережі.

3.2.1. Школа - студія КВН
Команди
До складу Студії КВН у 2020 році входять:
 7 дорослих команд («Ніколь Кідман», «Жіноча збірна Бездрика», «Лариса
Долина», «Гроздья рябины», «ДенсВойсБенд» та «Бастер» «Ми-Ми» та «Квас
Тарас» (з вересня, команда випускників Шкільної ліги);
 3 шкільних команди («Без вариантов», «Котлетки младшие», «До скорой встречи»
учні шкіл 7, 9, 20, 25, 27, коледжу СНАУ).
Конкурсні заходи
Студією КВН СумДУ у 2020 році було проведено онлайн конкурсні заходи. Були
проведені зйомки інтерв’ю з учасниками ліги КВН «Сумка» та «Шкільної ліги сміху».
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Обласна студентська ліга КВН «СумКа»
Цього разу реєстрація команд відбувалася онлайн, а фестиваль можна було провести за
обмеженою кількістю глядачів у залі. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та
введенням міста Суми в червону зону фестиваль відмінили.
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. Проте Ліга перестала бути єдиною в країні шкільною «Лігою
сміху», адже наш досвід перейняли міста Одеса, Запоріжжя, Київ.
У 2020 році фестиваль мав відбутися 11 квітня 2020 року, станом на 10 березня було
зареєстровано 7 команд з різних міст України таких як: Київ, Харків, Суми та Сумська
область, але у зв’язку з пандемією фестиваль не відбувся.
Досягнення студії КВН
Протягом року команди СумДУ відзначилися на всеукраїнському телевізійному рівні,
участь у проєкті «Ліга сміху»
 участь у фестивалі «Ліги Сміху
«Ніколь Кідман» - учасник;
«Жіноча збірна Бездрика» - учасник;
«Бастер» - учасник.
 участь у проєкті Зимовий кубок «Ліги сміху»
«Ніколь Кідман» - учасник (отримання відзнаки Зимового кубку «За кращу ідею»)


Участь у грі КВН під назвою «Кубок кохання» у м.Харків, студентська
команда «Гроздья рябины» здобула перемогу;
 «Фестиваль Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід у сезон,
«Бастер» - прохід у сезон;
 «1/8 фіналу Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід до ¼ фіналу;
«Бастер» - прохід до ¼ фіналу;
 «1/4 фіналу Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід до ¼ фіналу;
«Бастер» - прохід до ½ фіналу;
 Участь у «Фіналі Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - бронзові призери;
 «Кубок Vostok.UA» у м. Харків.
«Бастер» - участь;
 Участь у «Фіналі Харківської шкільної ліги КВН» шкільна команда
«Без вариантов» - фіналісти. ( Шкільна команда).
Освітні заходи:
1) На базі СумДУ продовжує функціонувати навчальний проект «Школа сміху», але
вже в іншому форматі. Це - онлайн заняття фахівців Студії КВН з учнями ЗОШ та
студентами СумДУ, навчання написанню жартів, постановці виступів, імпровізації.
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Випускники групи створили 2 команди – «Гроздья рябины» (бронзові призери
Всеукраїнської Харківської молодіжної ліги КВН ) та «ДенсВойсБенд» (володарі
Кубку мера 2019)
2) З минулого 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.
3) У зв’язку з епідеміологічною ситуацію у країні, та обмеженою кількістю проведених
заходів фахівці студії КВН активно займалися профорієнтаційною роботою онлайн зі
школярами, тому підтвердження зросла кількість бажаючих займатися КВНом в
університеті.
Профорієнтаційна діяльність
1. У 2020 році Сумський державний університет було озвучено в рамках програми «Ліга
сміху» на телеканалі «1+1» 2 рази.
2. Матеріали про діяльність Шкільної ліги сміху та Ліги КВН «Сумка» публікувались на
сайті «0542.ua» та на офіційному сайті Сумського державного університету.
3. «Шкільна ліга сміху», Ліга КВН «Сумка» та заняття «Школи сміху», працюють у
соціальних мережах. Проведена низка челленжів за участі як школярів так і студентів, які є
учасниками ліги КВН «Сумка» та «Шкільної ліги сміху».
Проблеми, шо виникли протягом року:
1) Епідеміологічна ситуація у країні значною мірою внесла свої корективи. Відміна
масових заходів, а отже і проведення ігр відобразилося на зацікавленості команд та
глядачів.
2) Зниження зацікавленості студентів та школярів в участі у трудомістких та часомістких
активностях, до яких належить зокрема і гумор. І як наслідок, мала чисельність учасників
у діючих командах. Незважаючи на епідеміологічну ситуацію підготовча група
здійснювала набір онлайн, тож контингент учасників зберігаємо.
3) Було витрачено 78 549 грн., на участь команд у Всеукраїнських фестивалях ( в тому числі
телевізійних). У 2020 році спонсорські кошти не були залучені.
Шляхи покращення роботи студії КВН
На період дії карантину всі заплановані фестивалі та конкурси будуть проводитися у
режимі онлайн.
1. Пошук мотивації для більш масового залучення студентів та школярів до участі у
підготовчій групі та у командах, у звичній формі та дистанційних формах.
2. Відновлення представництва СумДУ у телевізійній «Лізі сміху».
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