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1.Загальні положення
Аналізуючи роботу, проведену підпорядкованими проректору з НПР та ОПД
структурами у 2021 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 – 188 (2020- 101)
заходів різного спрямування і – 303 спецобслуговування (2020-152), 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 місць та гуртожиток-готель.
На період щорічних відпусток штатних співробітників, як і минулого року, їх
функціональні обов’язки виконували інші співробітники студмістечка.
Станом на грудень 2021 року співробітники студмістечка вакциновані на 99,5 %.
У 2021 році було розроблено версію 02 Положення про студмістечко та Положення
про користування гуртожитками з урахуванням всіх змін та типових положень.

2.1.1. Виховна робота в гуртожитках
У травні 2021р. 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 з рішенням комісії по
поселенню, співробітниками відділу спільно зі студрадою студмістечка було проведено
щорічне поселення студентів у період з 25.08.21 р. по 29.08.21 р. Поселення відбувалося
згідно з дотриманням усіх карантинних вимог.
Студенти магістранти факультетів ЕлІТ, ТеСЕТ та ІФСК були поселені до гуртожитку
Машколеджу.
Загалом по комплексу поселено 2888 осіб, що навчаються, у тому числі в гуртожитки
базового ЗВО: 1002 – українського контингенту, 1234 – іноземного контингенту та 249 –
студенти українського контингенту та 43 студенти іноземного контингенту в інші
гуртожитки установ та організацій, згідно договорів укладених з університетом; також було
поселено 13 – аспірантів, ординаторів та лікарів-інтернів українського та іноземного
контингенту. В позабазових структурних підрозділах поселено 347 осіб, що навчаються.
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комплексу:
Збільшена цифра поселених студентів іноземного контингенту пояснюється тим, що з
2021 році вони почали проживати на договірній основі в гуртожитку №1-А, який є філією
гуртожитку-готелю та має поліпшені умови для проживання студентів. Зменшена цифра
поселених студенті українського контингенту пояснюється тим, що у цьому році
зменшилася кількість студентів магістрантів, які потребують місця в гуртожитках, а також
враховуючи дистанційне навчання, студенти спочатку заселяються до гуртожитку, а потім
йдуть на приватні квартири та повертають кошти за проживання. З першого вересня по 15
грудня з’їхало близько 50 осіб.
В цілому відсоток іногородніх студентів, які проживають в базових та орендованих
гуртожитках становить 49,4% від загальної кількості іногородніх студентів, які
навчаються в СумДУ .
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Інститут/
факультет

%
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іногородніх
студентів

З них
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ють в
гуртожитк
ах

%

ННІ БТ
247
156
63,1
ННІ БіЕМ
547
223
40,7
ННІ ФЕМ
237
116
48,9
ННІ П
243
131
53,9
ННІ П
195
131
67,2
МІ
971
544
56
ННМІ
787
406
51,5
ІФСК
220
148
67,2
ІФСК
253
144
57
ЕлІТ
382
276
72,2
ЕлІТ
526
260
49,4
ТеСЕТ
247
112
45,3
ТеСЕТ
226
87
38,4
2547
1483
58
Всього:
Всього
2534
1251
49,4
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 2
чергою забезпечені місцями у гуртожитках. Позабазові структурні підрозділи стовідсотково
забезпечені місцями.
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Також в цьому навчальному році Центром інформаційних систем спільно з відділом
по роботі в гуртожитках був розроблений пілотний проєкт – модуль онлайн поселення
в автоматизованій системі «Університет», що дозволило студентам старших курсів
підписувати заяви на поселення дистанційно, що оптимізувало роботу комісії по
поселенню. Дякуємо Центру інформаційних систем за співпрацю.
Також співробітницею відділу для оптимізації роботи був розроблений алгоритм
автоматичного заповнення заяви та ордерів для студентів іноземного контингенту.
Студенти- іноземці поселялися до гуртожитків згідно з розробленим у минулому році
алгоритмом повернення студентів з-за кордону та поселення студентів-вступників
іноземного контингенту до гуртожитків. 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 (за умови відсутності
вакцинації). Студенти, які були щеплені повністю і які поверталися на навчання проживали
в гуртожитку №1-А до оформлення повного пакету документів на поселення.
З метою впорядкування використання житлової площі в гуртожитках № 1,4,5,1 - А, 2 - А,
3 - А проводилась певна організаційна та юридична робота.
За звітній період робота відділу була переформатована. Спільно з заступниками
директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, завідувачами гуртожитків та співробітниками
студмістечка проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо важливості
вакцинації. Також в гуртожитках для зручності студентів Університетською клінікою
були організовані тимчасові виїздні пункти вакцинації.
Продовжувалася робота по протиепідеміологічних заходах: 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 та забезпечені робочі місця працівників
захисними екранами; студенти які проживають в гуртожитках та працівники
гуртожитків перебувають в місцях загального користування лише у захисній масці.
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 у них симптомів респіраторного захворювання та підвищення температури
та порядку роботи студмістечка в період карантину, роз’яснювальні бесіди з
мешканцями гуртожитків щодо профілактики розповсюдження вірусних захворювань
та вакцинації, 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
переселяються 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.
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.
Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами,
студрадою студмістечка, яка обслуговує протипожежну систему в гуртожитках
систематично проводились перевірки санітарного, протипожежного стану та електробезпеки
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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 створені сторінки в Телеграмі та
групи в 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:
 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 дії зеленої та жовтої карантинних зон відділом по роботі в гуртожитках та
студрадою студмістечка було проведено 7 культурно-масових та спортивних заходів:
 квест по гуртожитках для першокурсників;
 дискотека-посвята першокурсників, які проживають в гуртожитках;
 заходи до Дня студента;
 чемпіонат з шахів серед збірних команд гуртожитків;
 чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?»;
 вечір Helloween;
 пізнавальний конкурс до Дня Захисника та Захисниць України.
У порівнянні з минулим роком маємо наступні показники:
Календ.
рік
2020
2021

Кількість
заходів

Кількість витрат
(грн.) СумДУ

Спонсорська
доп. (грн.)

Загальна сума
витрат

5

6 350,00 грн.

0

6 350,00 грн.

7

15 000,00 грн

3000,00

18 000,00 грн

Також студенти іноземного контингенту та начальник відділу Кривошеєнко Євгенія були
волонтерами в літніх наметових таборах та заходах:
 табір учнівського самоврядування «ТУСа» (організатор ГО «Ліцей»);
 англомовний табір для старшокласників «Joy!Camp» (організатор Сумський
міський центр дозвілля молоді);
 онлайн Жива бібліотека «Рівні в різноманітності»;
 начальник відділу по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках брала
участь в проєктах, які фінансуються Erasmus+;
 молодіжний обмін «Infodemic: Fake news in Online Era», який проходив в місті
Равна Гора (Хорватія). Метою обміну було ознайомлення з інструментами
боротьби з фейковими новинами в період пандемії;
 тренінговий курс “Employment Couching for Youth with Fewer Opportunities” в
місті Суми. Тренінг був присвячений темі коучінгу молоді з меншими
можливостями з питань працевлаштування. На даний час проведено декілька
індивідуальних консультацій зі студентами, які проживають в гуртожитках.
Оголошення щодо надання консультацій з даного питання розміщені на дошках
оголошень в гуртожитках та соціальних мережах студмістечка.
За виявлені факти порушень були ініційовані та проведені засідання Комісії з
профілактики правопорушень. Розглянуто близько 9 скарг (у 2020 році – 11), у
результаті чого було рекомендовано розірвати угоду на проживання з 8 студентами (з
них 5 іноземних).
У результаті чітко розробленого механізму поселення-виселення студентів, роботи
відділу, бухгалтерії та заступників директорів (деканів) по роботі в гуртожитках протягом
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минулих років практично були відсутні борги студентів по оплаті за гуртожиток. Але в
цьому році, як і в минулому, у зв’язку з карантином та підвищенням вартості
проживання, виникають певні проблеми щодо оплати за гуртожиток.
У звітному році велася плідна робота щодо збільшення надходжень на субрахунок
студмістечка. Постійно проводиться робота щодо залучення сторонніх організаційпартнерів та осіб для проживання на договірних відносинах в гуртожитку №1-А.
Один раз у квартал 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:
 провести роз’яснювальну роботу щодо підвищення вартості проживання в
гуртожитках, в результаті чого процес поселення пройшов без скарг;
 розселити студентів, які проживали в гуртожитках № 2 та №3 до гуртожитку №
2 -А та гуртожитків СКЕТ та Машколеджу без особливих нарікань та скарг;
 забезпечити в гуртожитках протиепідеміологічні заходи;
 протягом року запроваджувались нові форми роботи;
 в результаті кропіткої роз’яснювальної роботи співробітниками відділу вдалося
залучити до вакцинації 89% студентів, що проживають на даний час у
гуртожитках, із них майже 97% вакциновано іноземних студентів;
 з метою профорієнтаційної роботи подані до друку сімнадцять статей про
студентів активістів студмістечка до районних газет (у 2020 році – 11 статей).
Шляхи поліпшення діяльності відділу:
 постійно вдосконалювати та розробляти нові форми та методи роботи зі
студентами у гуртожитках в т. ч. онлайн;
 продовжити імплементувати екологічний аспект в роботі відділу;
 оновити Положення про рейтинг на поселення у студентські гуртожитки;
 посилити роз’яснювальну роботу щодо правил внутрішнього розпорядку;
 спільно з ДМО розробити алгоритм дій щодо уникнення заборгованості студентів
іноземного контингенту;
 продовжити проводити роз’яснювальну роботу спільно з заступниками
директорів/деканів щодо вакцинації, які повертаються з домівок;
 продовжити брати участь у різноманітних міжнародних програмах, зокрема
Erasmus+ та інші;
 продовжити брати участь у заходах, які проводяться для старшокласників задля
промоції СумДУ серед молоді.

2.1.2. Господарська робота в гуртожитках
За звітний період відбулося покращення матеріально-технічної бази студмістечка:
 капітальний ремонт даху в гуртожитках №2 та 3;
 відремонтовано вентиляційну систему душових в гуртожитках №3 та №4;
 відремонтовано та замінено балконні двері в гуртожитках №2 та №3;
 проведено капітальний ремонт 3 кімнат та 6 секції (2020 рік капітальний ремонт115 кімнат та 7 секцій);
 проведено косметичний ремонт 288 кімнат та 103 секцій (2020 рік косметичний
ремонт- 283 кімнат та 54 секцій).
 було закуплено: 253 поличок, 66 обідніх столів, 45 письмових столів, 11
двосекційних кухонних мийок з нержавіючої сталі, еко-крісла та дивани у
кількості – 11 шт., стільці – 359 шт.
 закуплені: кухонні столи з нержавіючої сталі - 41 шт., змішувачі – 20 шт., карнизи
– 180 шт., двері пластикові – 16 шт., сифони – 20 шт., сушарки для одягу – 15 шт,
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бойлери – 2 шт., жалюзі – 6 шт., штори – 48 шт. тюль – 120 шт., комплект постільної
білизни – 100 шт., дезінфікуючі та миючі засоби – 250 шт.
У гуртожитках роботи проводилися силами:
 бригади малярів студмістечка;
 працівників АГЧ;
 працівників студмістечка;
 підрядної організації.
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 коридору 2 поверху;
 проведено косметичний ремонт 8 кімнат;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування;
Силами АГЧ:
 проведено капітальний ремонт маршових сходів правого крила.
Силами співробітників гуртожитку:
 пофарбовані плінтуса, радіатори опалення, решітки, паркани;
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
2. Гуртожиток № 2
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено косметичний ремонт 83 кімнат;
 проведено косметичний ремонт 2 душових на 1 поверсі;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування частково - 27 секцій;
 проведено косметичний ремонт центрального входу;
 облицьовано підлогу кахлем в місцях загального користування - 2 секції;
 облицьовано кахлем тамбур центрального входу;
 замінено частково кахель на 17 секціях;
 пофарбовано цоколь;
 пофарбовано вмонтовані шафи;
 пофарбовано ліфтову кабіну;
 пофарбовано двері в душових на секціях – 14 шт;
 оброблено від плісняви 94 кімнати;
Силами АГЧ:
 проведено капітальний ремонт 2 секцій;
 проведено косметичний ремонт 13 кімнат;
 проведено косметичний ремонт 1 секції;
 замінено двері вмонтованих шаф на 8 секціях;
Силами працівників гуртожитку:
 пофарбовано плінтуса 32 секції;
 пофарбовано 5 вуличних лавок;
 зроблено сантехнічну розводку в душових на 6 секціях;
Силами підрядної організації:
 проведено капітальний ремонт даху;
 проведено ремонт балконних блоків – 21 шт.
3. Гуртожиток № 3
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено косметичний ремонт душових у кількості 2 шт.;
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 проведено косметичний ремонт 58 кімнат;
 пофарбовано цоколь, огорожа, ганок, лавки;
 пофарбовано пожежні ящики у кількості 32 шт.
 відремонтовано ганок до ізолятора;
 зроблено стяжку балконних відкосів на маршових сходах;
 оброблено від плісняви 109 кімнат.
Силами АГЧ:
 проводиться капітальний ремонт 2 секцій підготовчого відділення та деканату;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування – 26 секцій;
 проведено частковий ремонт даху;
 зроблена водомірна рамка;
Силами підрядної організації:
 проведено капітальний ремонт даху;
 відремонтовано витяжки в душових кімнатах.
Силами працівників гуртожитку:
 встановлено вуличні лавки;
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
4. Гуртожиток № 4
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено капітальний ремонт 3 кімнат;
 проведено капітальний ремонт коридору 1 поверху;
 проведено косметичний ремонт 17 кімнат;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування в 8 блоках;
 оброблено від плісняви 18 кімнат.
Силами АГЧ:
 проведено капітальний ремонт пожежного ганку сімейного блоку;
 проведено частковий ремонт покрівлі даху;
 проведено ремонт витяжки душових кімнат.
Силами співробітників:
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів.
Силами підрядної організації:
 проведено частковий ремонт даху;
 замінено двері з протипожежним покриттям для електрощитової.
5. Гуртожиток №5
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено косметичний ремонт 18 кімнат та місць загального користування;
 оброблено від плісняви 21 кімнату.
Силами співробітників:
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів та клопів;
 пофарбовано двері в місцях загального користування на 5 блоках;
Силами підрядної організації:
 проведено частковий ремонт даху
 замінено двері з протипожежним покриттям для електрощитової.
6.
Гуртожиток № 1-А
Силами бригади малярів студмістечка:
 проведено косметичний ремонт в 28 кімнатах;
 проведено косметичний ремонт в 10 секціях;
 часткова заміна кахлю в 5 кухнях;
7.
Гуртожиток № 2-А
9

Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку:
 проведено косметичний ремонт в 26 кімнатах та місцях загального користування;
 проведено косметичний ремонт кухонь у кількості 8 шт.;
 проведено косметичний ремонт парадного входу;
Силами співробітників:
 пофарбовано двері в місцях загального користування на 17 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 19 кімнатах та 5 коридорах;
 проведено косметичний ремонт фойє актової зали;
 відремонтовано цокольну частину фасаду гуртожитку.
Силами співробітників:
 пофарбовано двері в місцях загального користування на 8 блоках;
 підрізано та оброблено проти шкідників всі фруктові дерева на території
гуртожитків;
 систематично проводиться дезінфекція від тарганів.
9.
Гуртожиток ДПТНЗ ЦПТО та СП.
Силами бригади малярів студмістечка;
 проведено косметичний ремонт маршових сходів 5 поверху;
 проведено косметичний ремонт 6 кімнат.
10. Гуртожиток Будівельний коледж;
Силами бригади малярів студмістечка;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування;
 проведено косметичний ремонт 4 кімнат;
11. Гуртожиток Коледжу економіки та торгівлі;
Силами бригади малярів студмістечка;

 проведено капітальний ремонт душової кімнати 5 поверху;
 проведено косметичний ремонт місць загального користування;
 проведено косметичний ремонт 8 кімнат.
Проведена значна робота по знищенню плісняви – оброблено стіни антисептиком
в 243 кімнатах.
Потребує реконструкції система опалення (заміна батарей в кімнатах в гуртожитках
№1, 2, 3, 4, 5), водопостачання, каналізації, електричної проводки, світильників, електроплит.
Також є проблема з кадровим забезпеченням, а особливо сантехніками, електриками та
малярами. Останні звільняються в літній період та йдуть працювати на сезонні роботи, коли
нам масово потрібно робити ремонти.
Враховуючи програму «Енергоефективний СумДУ», встановлений графік роботи
душових кімнат на першому поверсі у гуртожитках №2,3,4,5. Також за ініціативи
студентської ради та підтримки адміністрації університету в місцях загального користування
гуртожитків №2 та №3 були замінені лампи розжарювання на енергозберегаючі. За рахунок
Студентської ради в гуртожитках №4 та №5 частково були встановлені сучасні лед-лампи,
котрі на практиці показали ще більшу енергоефективність та довговічність у порівнянні з
енергозбереігаючими лампами.
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;
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 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 №4, 5;
 провести капітальний ремонт місць загального користування на 4 поверхах
гуртожитків №4, 5 (оскільки зроблено лише капітальні ремонти на 5 поверхах);
 провести капітальний ремонт душових кімнат в гуртожитку № 1;
 провести капітальний ремонт секцій №140,160,170,190 в гуртожитку № 3 (для
студентів іноземного контингенту);
 провести капітальний ремонт секцій № 800,170 в гуртожитку №2;
 провести капітальний ремонт парадного входу та встановити пандус в
гуртожитку №2-А;
 провести капітальний ремонт ліфта правого крила (останній ремонт був в 20062007р.) 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;
 розробити пропозиції щодо ремонтів гуртожитків студмістечка на 2022-2023рр.

2.1.3. Гуртожиток – готель
За звітний період було проведено ряд заходів, щодо покращення роботи даного
підрозділу:
Підрядною організацією:
 проведено капітальний ремонт даху;
 переобладнаний номер для інвалідів.
Силами співробітників відділу готельного обслуговування та бригади малярів
студмістечка проведено:
 косметичний ремонт 6 номерів ( в 2020 році 18 номерів);
 часткова заміна облицювання басейну, холу та коридору;
 здійснена фарбування огорожі гуртожитку-готелю та тенісного корту;
 здійснено капітальний ремонт (нові тени та нова електропроводка) електрокам’янки


для сауни «Sawo»;
прокладено новий водогін гарячого теплопостачання в басейні та встановлено 2
бойлери;

 проведений ремонт вхідних дверей в гуртожиток-готель;
 встановлено додаткове LED (економічне) освітлення басейну;
Силами АГЧ:
 проведено частковий ремонт 9 – го поверху.
Цього року було придбано новий м’який та твердий інвентар: перетворювач
вологості температури установки «Frivent», привід повітряних заслінок установки
«Frivent», стьобані покривала – 80 шт., дивани офісні у кількості – 51 шт., перетяжка
диванів - 4 шт., тюль – 65 шт.
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Також було придбано комплекти постільної білизни – 215 шт., рушники – 150 шт.,
фен – 3 шт., пилосос – 9 шт., перетворювач частоти з вбудованим фільтром, однофазний
-1шт.
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, як і в минулому році.
У зв’язку з тим, що гуртожиток-готель працює в умовах карантинних обмежень
та має право селити тільки при наявності сертифікату про вакцинацію або
негативний результат ПЛР тесту, відповідно зменшилася завантаженість та
надходження коштів за проживання у порівнянні з докарантинним роком, 2019, але
порівняно з 2020-збільшилась. 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. Підтримано партнерські відносини з усіма
минулорічними організаціями, але деяким організаціям заходи відтерміновано, у
зв’язку зі зменшенням бюджетних коштів та учасників до 50%.
Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю:
2016 рік
20,3 %

2019 рік
29,03%

2020 рік

2021р. (за 11 місяців)

15,85%

26,94%

До досягнень можна віднести:
 проведено 10 заходів з міським управлінням спорту;
 отримано сертифікат відповідності;
 вдалося вакцинувати 100% співробітників;
 гуртожиток – готель, в числі перших об’єктів у місті, отримав відзнаку від Сумської
обласної державної адміністрації «Ми працюємо бо вакциновані »;

 завантаженість ліжкодіб на 11%.
Шляхи поліпшення діяльності:
 провести поточний ремонт в 35 номерах;
 провести капітальний ремонт в 28 номерах;
 провести поточний ремонт миючої машини для килимів;
 забезпечити додатковим освітленням автостоянку;
 внести зміни до Положення про відділ готельного обслуговування;
 пошук сторонніх організацій для проживання в літні місяці, продовжити
цілеспрямовану роботу по збільшенню надходжень;
 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. Протягом звітного періоду проводився
моніторинг та опрацювання прийнятих загальнодержавних нормативних документів щодо
стипендіального забезпечення та здійснення соціального захисту студентів пільгових
категорій. Було приведено у відповідність до Закону « Про вищу освіту» Положення про
стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
СумДУ. Систематично відслідковуються, у разі необхідності, корегуються накази на
призначення академічних та соціальних стипендій, врегульовуються спірні питання.
Щорічно оновлюються накази про створення загальноуніверситетської стипендіальної
комісії, стипендіальних комісій в інститутах/на факультетах та наказ про призначення
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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 29.12.2021 року академічні стипендії отримують 1626 чол. (2020 -1670
чол.) , що дорівнює 44,78% (2020 -44,39%). З них 213чол. (2020- 229 чол.) - підвищену
стипендію за окремими напрямками підготовки та 111 чол. (2020 - 112) – 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 відділом здійснюється обробка,
корегування, узагальнення інформації, наданої деканатами; вносяться суми індексації,
формується загальний список претендентів на отримання соціальної стипендії,
підраховується сума коштів для виплати соціальної стипендії і передаються ці дані не пізніше
5 числа кожного місяця до Департаменту соцзахисту населення в паперовому та
електронному вигляді. Систематично формуються нові особові справи студентів пільгових
категорій, завірені копії яких також передаються до Департаменту.
Корегування особистих даних студентів, відповідно до змін в наданих документах,
проводиться щотижнево. Станом на 29.12.2021р. соціальну стипендію у першому семестрі
2021-2022 навчального року отримувало 315 чол. (2020- 336 осіб ).
На жаль, залишаються невирішеними питання надання матеріальної допомоги
студентам, які знаходяться в академвідпустці за станом здоров’я та матеріальної
допомоги і матеріального заохочення іншим студентам. Згідно Постанови КМУ №882
«Питання стипендіального забезпечення» ці виплати передбачені, але МОН не виділяє
на це кошти. На наші листи до МОН щодо вирішення цих питань відповіді не
надавалися.
Тісна співпраця з заступниками деканів з навчальної роботи та співробітниками
деканатів допомагає своєчасно вирішувати складні питання щодо призначення та відміни
стипендій, надавати консультативну допомогу студентам та їх батькам.
Суттєво поліпшилася у цьому році робота з представниками деканатів, що
займаються нарахуванням стипендій. З ними постійно проводяться консультації з
питань оформлення підсумків сесії, ознайомлення з нормативними документами,
регламентуючими виплату стипендій. Інформація щодо результатів сесії надається у
відділ за результатами кожного семестру. Спільно з планово-фінансовим відділом
розраховується ліміт стипендіатів для призначення академічної стипендії та
розраховується стипендіальний фонд. З січня 2022 року ліміт стипендіатів буде
зменшено і він становитиме від 35% до 40% залежно від фінансування.
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, вирішуються
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спірні питання, готуються відповіді на звернення, з представниками деканатів та юридичним
відділом опрацьовуються скарги. Для студентів, мешканців гуртожитків спільно з
відділом по роботі в гуртожитках були організовані зустрічі з представниками
Департаменту соцзахисту населення з питань оформлення субсидій. Студенти мали
змогу прямо після зустрічі заповнити необхідні документи та передати їх для нарахування
субсидій.
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 445 чол. (2020- 572 осіб) : 94 – сиріт
(2020 -114 ), 59 осіб з інвалідністю (2020 - 81), 2 – учасника бойових дій(2020-5) і 2
ветерана війни, 4 - дітей загиблих учасників АТО (2020-4), 247 - діти учасників АТО
(2020-249 ), внутрішньопереміщених – 23 (2020-52 ), студентів із малозабезпечених
родин - 11 (2020 - 15), 1 дитина шахтаря (2020-1) та 2 особи з числа дітей, чиї батьки є
інвалідами війни .
Варта уваги діюча в університеті система роботи по адаптації студентів-сиріт. Над її
дієвістю працює розгалужена система відповідних служб університету та органів
студентського самоврядування. Заступники деканів з виховної роботи, студентська
профспілка, психологічна служба, самоврядування гуртожитків та інш. залучаються до
цього процесу. Маємо зворотній зв’язок із заступниками деканів з навчальної роботи.
Спільно з деканатами здійснюється контроль за відвідуванням занять та проведенням
вільного часу студентами - сиротами. Проводяться заходи по залученню цієї категорії до
позанавчальної діяльності університету.
Цього року продовжено традицію святкових привітань студентів сиріт від
адміністрації університету. Під час проведення заходу відбувається вручення солодких
подарунків та відзнак за громадську діяльність і роботу в органах студентського
самоврядування. В умовах карантинних обмежень вручення подарунків відбувається з
дотриманням усіх протиепідимічних
Університет в повній мірі виконує свої зобов’язання щодо матеріального
забезпечення студентів – сиріт. Вони стабільно і своєчасно отримують усі грошові
виплати згідно законодавства. 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 зменшився
і кількістний показник цієї категорії.
Фінансування щодо забезпечення організаційно-правових умов перебування студентів
цієї категорії в університеті здійснюється Міністерством освіти і науки України згідно
запитів, які робить ПФО , на відповідні статті видатків.
Загалом по університету включно з КІ та ШІ вони становлять – 4 884 029 грн.
( 2020 - 5 110 069 грн)
За рік по базовому закладу було витрачено всього:
- 3 911 592 грн.
(2020-4 293 712 грн.)
У т. ч.:
Харчування сиріт
- 2 940 461 грн.
(2020 - 3 444 475 грн. )
Навчальна література
- 762 097 грн.
(2020- 623 040 грн. )
Матеріальної допомоги на придбання
одягу, взуття та інш.
- 209 034 грн.
( 2020 - 226 197 грн.)
У Шосткинському інституті витрати на
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студентів – сиріт склали
(2020- 362 550 грн. )
У Конотопському інституті витрати на
студентів – сиріт склали
(2020 -453 807 грн.)

- 460 926 грн.
- 511 511 грн.
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Не втрачають своїх позицій і волонтери. Загальна кількість волонтерів, що виконують
ці обов’язки на постійній основі, становить майже 150 чол. (2020 - 98 ). 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.
Загалом організація роботи, спілкування з волонтерами здійснювалося через створені у
Телеграм групи.
Протягом 2021 року було проведено 42 (2020 -22) заходи. Серед них: відвідування
ентрів перетримки тварин, передача іграшок та солодощів дитячим будинкам м. Суми,
допомога ГО «ОСББ - Тил» у плетінні маскувальних сіток для бійців АТО (за що отримали
почесну козацьку грамоту), неодноразово допомагали у прибиранні території Будинку малюка
від опалого листя (за що також отримали подяку), брали участь у ЕКО-кросі, проводили заходи
до Дня толерантності, записували відеороліки про волонтерську діяльність та інш.
Цього року були започатковані і нові заходи: такі як акції з поширення інформації
про дії з профілактики COVID-19, їх проводили як в університеті так і на вулицях міста.
Волонтери роздавали мешканцям гуртожитків СумДУ та містянам листівки з інформацією про
переваги щеплення від СОVID-19 і посиланнями на пункти вакцинації у місті. До проведення
акції в гуртожитках університету були залучені і волонтери з числа студентів іноземного
контингенту. Для усіх бажаючих було проведено інтерактивний вебінар «Важливість
вакцинації. Розвіюємо міфи» де запрошеним гостем був фахівець Медичного клінічного
центру інфекційних хворобі м. З.Красовицького, який відповідав на питання студентів та
розповідав про складності роботи медперсоналу в умовах епідемії коронавірусної інфекції.
Також студенти – волонтери долучились до проекту Міністерства цифрової
трансформації та Міністерства охорони здоров’я, спрямованого на надання допомоги
населенню в питаннях реєстрації на порталі «Дія». Протягом грудня волонтери
чергували у міських пунктах вакцинації, де допомагали сум’янам встановлювати та
використовувати застосунок «Дія». Ця співпраця продовжується.
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У березні поточного року волонтерка Маляренко Христина (навчально-науковий
медичний інститут) отримала сертифікат за зайняте 2 місце у Всеукраїнському конкурсі
відеороликів «Я проти торгівлі людьми», який проходив за підтримки ОБСЄ та
Міністерства соціальної політики України.
А студентка - волонтер Клемберг Анастасія (ННІ БіЕМ) стала фіналісткою
програми Global Undergraduate Exchange Program і протягом семестру навчається в
США за програмою обміну де продовжує займатися волонтерством.
Долучаються волонтери і до проведення екологічних заходів. Так протягом року
декілька разів прибирали різні локації на території міста і лісосмугу біля університету,
записали відеоролик до Години Землі, взяли участь у Всеукраїнському еко-проекті
«Озеленення України» де висадили майже 60 дерев.
У грудні презентували себе на обласному форумі патріотичних справ дітей і
учнівської молоді «Голос крові: Ми Українці!», метою якого було залучення школярів
до активних форм історико-краєзнавчої, волонтерсько- благодійної діяльності.
Усі проведені акції були висвітлені у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.
З метою покращення діяльності для волонтерів було організовано онлайн-тренінг «Блогкафе» з медіаграмотності та нових тенденцій щодо ведення сторінок у соцмережах. Тренінг
був організований спільно з Медіа-центром СумДУ.
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 у другій
світовій війні) тощо.
Взяли участь у загальноміських заходах до Дня визволення Конотопа. У травні та в жовтні
2021 року були організовані благодійні акції по збору коштів для студентів з інвалідністю.
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).
Плідно працює клуб за інтересами «Соціальне волонтерство» в Конотопському
фаховому коледжі. Упродовж року студенти були ініціаторами та учасниками чисельних
акцій та майстер-класів, таких як : інформаційно-профілактичні акції до Дня толерантності
з ВІЛ-позитивними людьми, до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», до Дня Миру
та інш. Проводили майстер класи з виготовлення ляльок-мотанок, сувенірних виробів до
різних свят тощо. Декілька членів клубу стали учасниками обласного проекту «Твоя
мотивація» і отримали відповідні сертифікати.
Волонтери Шосткинського інституту протягом року активно брали участь в акції
"Донорство - це любов"; долучилися до Всеукраїнської акції "Серце до серця", де
збирали кошти для придбання перинатального обладнання в обласну дитячу лікарню. У
грудні вітали пацієнтів центру соціально-психологічної реабілітації дітей з прийдешніми
святами тощо.
Підсумовуючи, можемо зазначити, що волонтерство - це своєрідний стартовий
майданчик для особистісного зростання та розвитку студентської молоді.
Також у наступному році плануємо:
 провести благодійний волонтерський бал;
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 залучити волонтерів до участі у програмі Erasmus+ та інших молодіжних
проектах;
 залучати іноземних студентів до волонтерської діяльності, проводити акції
сумісно зі школярами, готувати листи-подяки батькам та школярам;
 розширити спектр волонтерської діяльності з висвітленням у ЗМІ;
 проводити заходи з популяризації знань екологічного спрямування;
 розробити нове положення про відділ соціальної роботи зі студентською
молоддю.

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.
Незважаючи на складні умови роботи КГХ в 2021 році, в зв’язку з пандемією та
обмежувальними заходами, для оптимізації роботи КГХ за звітний період було вирішено
низку організаційних питань, а саме:
 з метою збереження трудового колективу в умовах заборонних заходів та
неможливістю працювати дистанційно, КГХ здійснив низку заходів, а саме:
 своєчасно проведена вакцинація працівників на початку
навчального року, що дало можливість працювати восени в
червоній зоні;
 проведений комплекс заходів по організації «харчування на винос»;
 проведений комплекс організаційних заходів щодо оптимізації організації
виробництва та реалізації продукції, харчування відвідувачів в Конгрес Центрі
та гуртожитку-готелі в період функціонування закладів громадського
харчування відповідно до карантинних вимог та «зонування».
В цьому році сторонніми будівельними організаціями були замінені дерев’яні двері на
пластикові в кафе гуртожитку №2, кафетеріях Г та Н корпусів, їдальні НН МІ, в кафе
гуртожитку-готелю з дотриманням вимог НАССР, враховуючи зауваження
Держпродспоживнагляду.
Силами АГЧ були зроблені оздоблювальні роботи після заміни дверей. В кафе
гуртожитку-готелю були зроблені перепланування виробничих приміщень та косметичний
ремонт виробничих, підсобних приміщень, а також торгівельної зали .
Протягом року відбувалися засідання Ради з якості харчування на яких
розглядалися питання підняття цін, обслуговування тощо. Комплекс громадського
харчування постійно працює над асортиментом, покращенням якості обслуговувань,
умов та комфорту. Зокрема, проводяться працівниками КГХ 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 випічка та доставка піци на
замовлення, хот-догів та гамбургерів (в межах центрального кампусу) та гуртожитків
№2 ,№3. Налагоджена випічка піци на замовлення на території кампусу навчальнонаукового медичного інституту.
«На винос» по центральній їдальні було відпущено – 3269 замовлень.
Працівники КГХ постійно проводять моніторинг цін в інших закладах громадського
харчування, насамперед, розташованих поблизу університету та інших ЗВО міста.
КГХ активно бере участь в соціальних мережах, має свої сторінки в Інстаграм та
Телеграм. Також, у соціальних мережах активно проводяться опитування щодо оцінки
якості харчування на кампусах.
За звітний період було проведено 303 (у 2020р. –152), у тому числі, прийоми іноземних
делегацій, представницьких делегацій з інших ЗВО - 76, проведено 108 кава-брейків (в т.ч.
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28 обслуговувань кави-брейк для студентів) та 1 дискотека для студентів,. У цьому році,
сторонніх заходів проведено 118 ( 2020р. – 94), в основному за рахунок, в кафе гуртожиткуготелю – 68 спортивних заходів, в центральної їдальні - 18, захистів дисертацій – 12,
кейтерінгові обслуговування обласних та міських заходів – 8, в їдальні на
Петропавлівській – 12. Динаміка по цим позиціям відображена у наведеній таблиці.
2020р.
2021р.
Всього проведено
обслуговувань :
Із них:
Сторонніх заходів
Дискотек , квартирників

152

303

94

118

0

1

Кави-брейк

21

108

Заг.університетські
VIP-обслуговування

37

76

У цьому році, як і в минулому, у 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».
У період очного навчання студентів цього року була реалізація студентських
комплексних обідів в їдальнях та кафетеріях, з максимальною націнкою не більше 50%
(фактично 30%), середня вартість таких обідів 30,00-35,00 грн. реалізовано в 2021р. –
5979 (у 2020р. –2680 )
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 2021р. були зроблені наступні кроки:
– придбаний посуд, скло, столові прибори , банкетний інвентар, аксесуари для їдальні,
кафетеріїв, банкетних та VIP- залів;
– здійснювалось сервісне обслуговування касових апаратів;
- ремонт холодильного та торгівельного обладнання;
- придбання миючих засобів, засобів гігієни та дрібних господарських товарів для
безперебійної діяльності КГХ, засоби дезобробки;
– придбане механічне та електричне обладнання;
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 навчально-наукового медичного інституту:

ремонт в виробничих приміщеннях, цехах та обідньої зали;
У 2021 році продовжується впровадження в дію системи НАССР. Тому в КГХ
продовжуються питання приведення всіх виробничих та торгівельних площ до вимог
НАССР, що призведе до значних витрат у наступному році, але без цього в сучасних
умовах працювати КГХ просто неможливо.
КГХ дотримується екологічної політики Університету в питаннях ефективності
використання електричної, теплової енергії та використання води шляхом придбаного
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СумДУ сучасного, більш економічного, обладнання та економії цих ресурсів при
використанні в господарчої діяльності.
Комплекс забезпечує відповідність діяльності СумДУ Цілям сталого розвитку ООН
зокрема в щорічному рейтингу Times Higher Education Impact Rankings: стале харчування для
всіх, включаючи вегетаріанську та веганську їжу; наявність здорового та доступного вибору
їжі для всіх; надання пріоритету місцевим постачальникам. З цього
року, згідно Законодавства України, КГХ припиняє використовувати пластикові пакети та
плівки, переходячи на більш екологічну паперову упаковку.
Шляхи покращення господарської діяльності КГХ:
1) необхідно докупити обладнання та інвентар для виробництв КГХ (враховуючі ВСГ),
а саме: шафи холодильні, конвекційні печі, марміти для інших 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 для
всіх виробництв КГХ;
4) збільшити кількість сторонніх заходів, а також збільшити калькуляційну вартість
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 2021 році діяльність відділу позанавчальної роботи традиційно велася за такими
основними напрямами, як національно-патріотичне, естетичне, екологічне виховання тощо.
У зв’язку із дистанційним навчанням студентів, більшість заходів проходило у режимі
онлайн-зустрічей, але вдалося провести наживо Конкурс поезії про м. Суми «Осіння
рапсодія міста над Пслом», заходи до Шевченківських днів, конкурсно-розважальну
програму до Дня Святого Валентина «Стріли Амура» (заходи проводились для
малочисельних груп у Літературній вітальні), а також долучилися до екологічної акції
«Подякуй захиснику».
Цього року в країні відзначалися такі знаменні дати, як 100 річчя Української
революції 1917-1921 років, 80 роковини трагедії у Бабиному Яру, 35 роковини
катастрофи на Чорнобильській АЕС, що спонукало до організації та проведення низки
заходів на дану тематику. Так, відділом було підготовлено відповідні документальні
матеріали та підібраний відео-супровід для кураторських годин на тему «Українська
революція. Події та постаті», «Наш біль – Чорнобиль», «Попіл Бабиного Яру. Пам’ять
поколінь» і т.д. Ці та інші тематичні матеріали було запропоновано кураторам для
проведення кураторських годин.
Також у співпраці із бібліотечно-інформаційним центром (Коваленко І.А.) було
проведено декілька кураторських годин та онлайн вікторини на теми «Українські державні
символи», «Нащадки козаків», відео-лекція «Запорожців плем’я дуже повернулось в рідний
край» (до Дня українського козацтва»), народознавчих весняних свят («Вербна неділя та
Великдень»), зимових свят («Вечорниці на Андрія», «Різдвяна зірка»), пізнавальнорозважальна програма «Історія свята Halloween» тощо.
Фахівці відділу залучали студентів до участі у міських заходах, присвячених
вшануванню пам’яті загиблих учасників Другої світової війни, а саме – покладання квітів до
19

Меморіалу Слави 9 травня та 2 вересня. Було організовано мітинг-реквієм з покладанням
квітів до «Пам’ятного знаку загиблому студенту-воїну», вшанування пам’яті студентів і
випускників СумДУ, які загинули в АТО і ООС, присвячені Дню Незалежності України (24
серпня), Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України (29 серпня) та до Дня захисників і захисниць
України (14 жовтня). Для старшокласників СЗОШ № 21 було проведено онлайн захід із
пізнавально-розважальною вікториною «Доки будуть козаки».
Традиційний конкурс «Кращий студент СумДУ-2021», присвячений Міжнародному
дню студента, цього року зазнав деяких змістовних змін, а саме, до традиційної номінації
«Наукова діяльність» було додатково додано «Наукові винаходи», «Академічна
мобільність», «Лідер публікаційної активності», «Лідер за кількістю перемог у конкурсах
студентських наукових робіт», «Кращий студент-медійник», «Грантова діяльність» тощо.
Всі зміни були обговорені на засіданні конкурсної комісії та зазначені у протоколі.
Результати конкурсу було висвітлено в онлайн заході (створеному спільно із Медіацентром СумДУ), а студентів-переможців було нагороджено грамотами та подарунками.
Також, студентів-переможців декількох номінацій було нагороджено Грамотами міського
голови та Голови Сумської обласної державної адміністрації на міських та обласних
заходах до Дня студента. Фахівцями ВПР та ВСР було підготовано відповідну
документацію та організовано участь студентів у церемонії нагородження.
Загалом за звітний період співробітниками ВПР разом було проведено 20 виховних
заходів (у тому числі онлайн) для студентів та школярів.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020рік

127

171

176

203

17

2021рік

20

Цього року почалась робота щодо оновлення сторінки ВПР на офіційному сайті
СумДУ, де було додано нові рубрики, публікувалася актуальна інформація. Серед
нововведень – відкриття нової рубрики «Невідоме про відомих», де підбиралася і
публікувалася цікава інформація про відомих особистостей, здебільшого – це наші земляки,
такі як Іван Харитоненко, Борис Гмиря, Ада Роговцева, Іван Кожедуб, Володимир
Голубничий та інших, про невідомі факти із їх життя, про їх досягнення і значущість в історії
регіону та країни.
Активізувалася робота Instagram сторінки відділу, де кількість підписників
збільшилась цього року до 236 (2020 р. – 97). На сторінці висвітлювалась інформація про
народні свята (Різдво, Великдень) святкові дати (День захисту дітей, День студента, День
працівників освіти, День вишиванки, День рідної мови, День працівників культури та
аматорів народного мистецтва, День сім’ї, День матері, День театру), значущі події (День
Конституції, День Незалежності, День Прапору, День Героїв Небесної Сотні) та Дні пам’яті
(Жертв голодомору, Трагедії у Бабиному Яру, Чорнобильської катастрофи) тощо із
додаванням змістовного супроводу відповідної тематики. Також на сторінці публікувалась
рубрика «Невідоме про Відомих» (скорочений варіант) із посиланням на сторінку ВПР на
офіційному сайті СумДУ, де була розміщена розширена інформація даної рубрики. Також
через Іnstagram сторінку ВПР долучився до челенджу на підтримку абітурієнтів «Щасти на
ЗНО!» за підтримки фундації соціальних інновацій «З країни в Україну».
Цього року організацію робочого процесу ВПР суттєво ускладнили кадрові зміни, а
саме, змінився в.о.начальника відділу, а фахівець відділу Лінькова Н.С. звільнилася у зв’язку
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із виходом на пенсію. Кадрове питання ВПР планується вирішитись із початку 2022 року.
Вже є попередні домовленості з потенційною співробітницею (випускниця СумДУ), а також
плануємо прийняти студентів для виконання певних ділянок роботи.
Протягом року роботу відділу по деяким напрямкам підсилювали фахівці КМЦ та БІЦ,
а також плідна співпраця із заступниками деканів з виховної роботи і кураторами
допомогла досягти певних результатів. Так, цього року було відновлено у форматі офлайн
семінар кураторів, який було проведено на території СОЗ «Універ», де взяли участь
куратори, заступники деканів/директорів, співробітники психологічної служби, відділу по
роботі в гуртожитках, відділу соціальної роботи тощо.
У листопаді-грудні було проведено онлайн опитування студентів першого курсу всіх
інститутів (факультетів) за допомогою Google Form (спільно із ОСС).
Традиційно на питання «Що вплинуло на рішення щодо вступу в університет»,
більшість студентів, як і минулого року, вказало престижність навчання в СумДУ та
його високий рейтинг, а також рекомендації друзів і знайомих, які навчаються в СумДУ
та настанови батьків.
Приклади інших варіантів відповідей:
 власне бажання, мрія дитинства;
 наявність бажаної спеціальності;
 співпраця університету з іншими країнами світу, можливість поїхати закордон;
 місце розташування; бажання отримати освіту в рідному місті;
 перспективи, великий спектр можливостей у майбутньому та різноманітні види
діяльності під час навчання;
 прагнення здобути гарну освіту та весело провести студентські роки;
 відсутність альтернатив;
 спортивна діяльність;
 активна позанавчальна діяльність, багато цікавих заходів.
Також, анкетування дало змогу ознайомитись із досягненнями першокурсників у
творчих конкурсах та залучити всіх бажаючих до роботи гуртків.
Тісна співпраця із заступниками деканів / директорів з виховної роботи дає змогу
ознайомитись із новими, креативними формами роботи зі студентами, вивчити, що
найбільш цікаво молоді та впровадити кращий досвід факультетів у роботу
загальноуніверситетських підрозділів.
Навчально-науковий медичний інститут:
 тематичні заходи за участю іноземних студентів (день Африки та День Гани);
 студентський флеш-моб до Міжнародного дня миру;
 поетичний флеш-моб до дня народження Лесі Українки;
 благодійний ярмарок до свята Масляної (виручені кошти витрачені на закупку
медикаментів для Сумського дитячого онкогематологічного центру);
 благодійна акція «Твори добро» - відвідування Центру реінтеграції бездомних осіб;
 висадка дерев на території санаторію НН МІ. Фруктова алея висаджена на роковини
освячення храму Архангела Михаїла
Факультет ІФСК



ворк-шопи із випускниками/спеціалістами спеціальностей фахового спрямування;

робота кіноклубу англійською та німецькою;
перекладацький брейн-ринг
тематична Мафія до Нового року.



 онлайн тренінгів з профілактики психологічного здоров’я, булінгу
Науково-навчальний інститут права
 благодійний захід «Масляна з ННІП» з зібранням коштів для благодійного фонду
«Таблеточки»;
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благодійний захід «Подаруй свято дитині»;
діяльність юридичної клініки пройшла моніторинг Асоціації юридичних клінік
України та отримала високий результат (63,65 %);
учасники громадського об’єднання «Спарта-СумДУ” Безлепкін Єгор, Денисенко
Владислав та Шульц Сергій стали переможцями та призерами міжнародного турніру з
поліцейського хортингу.

Факультет ТеСЕТ
 день спорту (спортивні змагання для першокурсників);
 благодійна акція у притулку для тварин;
 онлайн челенджі («Чому ТеСЕТ?», «Halloween»);
 ігрові турніри з бластону, Мафії, Аліас ,Спортивний покер тощо.
Факультет ЕлІТ



Пізнавально-розважальні проєкти («Вікенд настільних ігор») та заходи для студентів: Баг
трекер , «ВусоЛапоХвіст», «Героїчні шахи», Інгліш брідж,Польова гра «Володарі прапору»
тощо;
Курс «Цифрова фотографія та пост продакшн»;

Навчально-науковий інститут БіЕМ:
 Квест містом Суми (за підтримки Департаменту стратегічного розвитку СМР);
 психологічний семінар для першокурсників у формі рефлексії щодо онлайн
навчання (спільно із психологічною службою);
 «Успішний економіст очима роботодавця»;
 серія кібертурнірів для студентів;
 «BiEM activity», тиждень кар’єри випускника ННІ БіЕМ.
Співпраця із кураторами академічних груп цього року, як і попереднього, не
відрізнялася особливою активністю, причиною чого є дистанційне навчання студентів. Саме
тому, поки що в роботі з кураторами не використовуються такі форми, як екскурсії до
закладів культури та відвідування вистав чи концертів, що мало успіх у минулі роки.
Основною формою роботи із кураторами у теперішніх умовах стали лекції, онлайн вікторини
та челенджі, що організовувались у межах кураторських годин на різну тематику. Але до всіх
заходів, які проводилися відділом, в основному залучались саме ресурси академічних груп 1
курсу за допомогою кураторів.
На сьогоднішній день працює 76 кураторів у 85 академічних групах:
- ТеСЕТ – 5 кураторів;
- ЕлІТ – 19 кураторів;
- ННІ БіЕМ – 11 кураторів;
- ННІ права – 4 куратора;
- НН медичний інститут – 30 кураторів (39 груп);
- ІФСК – 7 кураторів.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

83

91

83

87

77

85

Співпраця кураторів із психологічною службою здійснювалася шляхом проведення
групових занять (73 кураторські години у 59 академічних групах) у формі лекцій, тренінгів
на теми подолання стресу та депресії, труднощів, пов’язаних із дистанційним навчанням,
опанування навичок спілкування тощо. Також мали місце особисті звернення студентівпершокурсників до спеціалістів психологічної служби 297 звернень (у 2020 році - 272).
Серед основних причин звернень першокурсників до психологічної служби були: самотність
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(у період карантину); емоційні стани (стреси, тривожність); стосунки у системі «батькидіти»; мотивація до навчання; виявлення причин проблем у навчанні; проблема планування
часу; самовдосконалення, самопізнання, саморозвиток; інтерес до тем психологічного
змісту; інтернет залежність та ін.
Ознайомлення першокурсників з Кодексом корпоративної культури пройшло на
перших лекціях першокурсників у дистанційному режимі із залученням до проведення
лекцій фахівців ВПР та КМЦ.
Гурткова робота
Станом на сьогодні у відділі не працюють гуртки, що пов’язано із дистанційною
формою навчання та кадровими змінами, але до впровадження «червоної зони» карантину у
гуртковій роботі (гурток «Краяни») було задіяно близько 30 студентів. Учасники гуртка
брали участь у заходах ВПР (літературні вечори, конкурси, онлайн челенджі, вікторини) та
міських заходах (покладання квітів до Днів пам’яті, заходів до Дня Незалежності, Дня
прапора тощо).
Мистецька галерея «Академічна» хоча на даний момент не працює у структурі ВПР, але
на громадських засадах у нові локації (Конгрес Центр) проводилися екскурсії для гостей
Конгрес Центру, а керівник галереї Побожій С.І. підготував видання «Імена України: 100
митців». На факультетах та інститутах протягом року працювало 16 гуртків (2020-14)
Показник охоплення студентів позанавчальною діяльністю у 2021 році 48%
(2020 рік - 48%).
2020 рік
Інститут/ ЕлІТ
факультет
Відсоток 67,8
охоплення
2021 рік
Інститут
ЕлІТ
(факультет)
Відсоток
охоплення

56,6

ІФСК

МІ

ННІ
БТ

ННІ
ФЕМ

ННІ
права

ТеСЕТ КІ

ШІ

Всього

64,7

19,1

60,9

33,5

68,9

27.1

40

48

ІФСК

55,3

ННМІ ННІ
БіЕМ

28,5

78,3

ННІ
права

76,2

49,7

ТеСЕТ КІ

47,2

54,6

ШІ

44

Всього

48

Одним із важливих ділянок роботи ВПР є відповіді на листи Департаменту освіти і
науки, управління соціально-трудових відносин, Сумської ОДА та інших установ, де
висвітлюється стан питань по різним напрямам, зокрема, національно-патріотичному
вихованню, відзначенню знаменних історичних дат, заходів, присвячених різним подіям
тощо.
Також, в.о.начальника відділу Бондаренко О.О. звітувала про стан національнопатріотичного виховання студентів СумДУ на засіданні Координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання молоді СОДА, де було висвітлено форми роботи всіх
підрозділів університету та означено перспективи співпраці з органами обласного
самоврядування у цих питаннях. За результатами засідання було визначено представника від
студентів СумДУ для роботи у Координаційній раді у особі студента факультету ТеСЕТ
Новік Віктора.
Плани на наступний рік:
 вирішити кадрові питання: заповнити ставку фахівця відділу та залучити 1-2 студентів
по 0,5 ст. для забезпечення роботи із соціальними мережами, спілкування та спільних
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заходів зі школярами, впровадження нових цікавих форм роботи зі студентами, у тому
числі із академічними групами (спільно із кураторами);
відновлення повноцінної роботи гуртків – «Краяни», «Ерудит» (інтелектуальні ігри та
Брейн-Ринг) та проведення традиційних і нових заходів;
відновлення роботи мистецької галереї «Академічна» із можливістю залучення
студентів до занять та проведення повноцінних заходів;
підсилення роботи з іноземними студентами, відновлення традиційного заходу
«Талант-International» за участю іноземних студентів;
залучення більшої кількості школярів для заходів позанавчальної діяльності як
онлайн, так і наживо;
клопотати перед ректорам щодо збільшення окладу куратора (на даний момент він
складає 600 грн.);
відновити проєкти для абітурієнтів на кшталт «ЗНО без хвилювань»;
розробити постійне положення про конкурс «Кращий студент»;
розробити нову версію положення про відділ позанавчальної роботи зі студентською
молоддю.

3.2. Культурно-мистецький центр
У 2021 році культурно-мистецькому центру вдалося реалізувати як онлайн проєкти,
так і заходи наживо, формат яких залежав від епідемічної обстановки у регіоні та
можливостей ЗВО відповідно до законодавчих норм та з дотриманням всіх протиепідемічних
правил. Так, серед знакових заходів, які проводились цього року наживо можна відмітити
«Посвяту першокурсників у студенти», концерт до Дня відкритих дверей (весняний
семестр), урочистості з нагоди складання присяги студентами КВП, вшанування
тренерів та спортсменів СумДУ, концерт до Дня працівників освіти, конкурс талантів
першокурсників «Золотий інтеграл», Новорічні заходи. Зазначимо, що у концертах
«наживо» вдалося використати у повній мірі технічні можливості світлодіодного занавісу,
що створювало особливу атмосферу в залі та додало яскравості у світлові ефекти. Серед
онлайн проєктів, які видались найбільш цікавими – Концерт до Міжнародного жіночого
дня 8 Березня, «День науки», «Кращий студент СумДУ» тощо.
У незвичному і новому для КМЦ форматі пройшов традиційний конкурс краси «Міс
СумДУ», де конкурсна програма проходила на сцені наживо за присутності журі, але без
глядачів, а глядачі могли спостерігати за дійством у прямому ефірі на YouTube-каналі.
Цікавим для фахівців КМЦ та студентів став досвід участі у зйомках телевізійного
проєкту «УніверЧек» з відомим ведучим Олександром Педаном.
Необхідно зазначити, що у 2021 році творчі колективи КМЦ брали активну
участь у міських концертах і урочистих заходах. Особливої уваги заслуговують такі
проєкти, як:
 міський захід до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні (Меморіал загиблим
героям);
 «Науковий пікнік» до Дня науки (20 травня, МЦ «Романтика»);
 концерт до Дня Незалежності України (28 червня, Театральна площа), де були
представлені 5 творчих колективів КМЦ;
 урочистості до Дня міста: студентська хода, виступи творчих колективів (4
вересня МЦ «Романтика» та на дружній зустрічі міського голови);
 заходи до Дня студента «Sumy Stud Quest Party» (25 листопада, МЦ
«Романтика»);
 урочисте нагородження учасників Он-лайн конкурсу есе «Мій парламент за
права дитини» (за ініціативи Народної депутатки України Тетяни Скрипки, 11
грудня, МЦ «Романтика»);
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 театральна вистава «Скрипаль на даху» (театр імені М.С. Щепкіна, спільний
проєкт із сумським єврейським товариством);
 благодійний вечір на телеканалі СТС «Час дарувати» (телевізійний новорічний
проєкт);
 урочисте відкриття другого етапу Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Т.Г. Шевченко.
Протягом року творчі колективи КМЦ залучались також до екологічних акцій і
включали тематику екологічних проблем до змісту культурно-мистецьких заходів. Так,
наприклад, до Дня захисників та захисниць України співробітники та студенти взяли участь
у висадці дерев на території СумДУ (спільно із ГО «Активна громада») у межах
всеукраїнської акції «Подякую захиснику». А під час проведення найпопулярнішого серед
студентів заходу «Золотий інтеграл» провели інтерактивне опитування на тему збереження
екології (участь взяли близько 300 студентів), та екологічну вікторину, де розіграли екопризи. На сторінці КМЦ в Іnstagram регулярно публікуються пости і сторіз на екологічну
тематику, наприклад «Цікаві факти про екологію», «5 простих еко-порад», «Бути свідомим
легко» тощо.
Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та
студентів-учасників творчих колективів СумДУ (у тому числі он-лайн)
2019
Рівень організації заходів
2020
2021
Заходи КМЦ (базовий ЗВО)
81
23
42
Міські, обласні та всеукраїнські
заходи
Заходи інших підрозділів СумДУ
(кафедри, факультети, служби)
Профорієнтаційні заходи

48

7

35

80

15

27

42

3

15

ВСЬОГО:

316

48

119

Гурткова робота. Цього року гурткова робота КМЦ стабілізувалася, а саме, у
звичному режимі проходять репетиції (велика частка студентів уже вакцинувалися),
відбулося поповнення лав гуртківців першокурсниками, а також колективи активно беруть
участь в університетських та міських концертах, фестивалях і конкурсах різних рівнів.
Набору першокурсників сприяла, перш за все, можливість проведення таких значущих для
гурткової роботи заходів, як «Посвята у студенти», «Ярмарок інтересів» та «Золотий
інтеграл».
Також, цього року проходило традиційне анкетування, яке теж допомогло відшукати
бажаючих займатися творчістю, тож, більшість гуртківців-першокурсників вже у 1 семестрі
встигли взяти участь у концертах та фестивалях у складі колективів. Але, карантинні умови,
в яких ми перебуваємо вже майже 2 роки, даються в знаки, і кількість гуртків і студентів,
які в них займаються не достатня. Це здебільшого спричинене дистанційною формою
навчання, коли студенти – потенційні та дійсні учасники гуртків перебувають поза
межами міста.
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
БіЕМ, ННІ права (танцювальний, вокальний і театральний). Шість колективів мають звання
«Народний». За підсумками конкурсу «Золотий інтеграл» почалася робота із новим
колективом – інструментальним ансамблем із числа студентів факультету ЕлІТ. Школастудія КВН теж поновила роботу у майже повному обсязі, було проведено наживо
фестиваль, ½ фінал та фінал турніру Міської ліги КВН «Сумка» в актовій залі СумДУ..
25

Мистецькі фестивалі та конкурси. Традиційно протягом року учасники творчих
колективів активно брали участь у мистецьких фестивалях та конкурсах міського,
всеукраїнського та міжнародного рівнів (всього 31 фестиваль-конкурс, 13 з яких
проходили за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України,
або Міністерства освіти і науки України). Особливо відзначимо Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв «Пісня над Бугом» (за підтримки МОН України,
м. Хмельницький), де взяли участь 5 колективів та солісти-вокалісти, які вибороли три 3х
місця, чотири – 2х місця та чотири 1х місця.
Зазначимо, що цього року фестивалі проводились як у дистанційній формі, так і
наживо. Так, студентам СумДУ вдалося відвідати фестивалі «Пісенний драйв» у м. Очаків,
«Dance weekend. International dance & music event. Feel the Beat» у м. Бровари, «Чорноморські
вітрила» у Одеській області, а також позмагатися «наживо» у м. Суми на танцювальних
майданчиках фестивалів «VIVA FEST!», «Танцююча нація», «ПАПА DANСЕ FEST»,
«Dancing STARS 2021». Також, серед особливих досягнень КМЦ відзначимо одразу п’ять
Гран Прі за рік: 2 у театру танцю «Феєрія», 1 – у танцювального колективу «S&P» та 2 – у
вокального колективу «Сузір’я», ШІ СумДУ. Крім цього, серед значущих мистецьких
досягнень позабазових структурних підрозділів, концертна програма та урочистості до 20річчя Шосткінського інституту СумДУ, перемоги творчих колективів у Всеукраїнських та
обласних фестивалях мистецтв «UNIVERSE OF ARTS», «Музика осені»; «Чисті роси»«Віночок дружби» тощо.
Зазначимо, що цього року вдалося більш активно залучити до гурткової роботи
іноземних студентів, які беруть участь у діяльності вокальних і танцювальних колективів, у
їх складі не тільки виступали в університетських концертах, але й брали участь у мистецьких
фестивалях. Наприклад, Шубхам Кумар та Есіка Саркар (медичний інститут) у
Всеукраїнському фестивалі «Слобожанська осінь» завоювали 2 місце у номінації «естрадний
вокал».
У 2021 році кількість лауреатів мистецьких конкурсів та фестивалів із числа
студентів складає 226 чодловік (у 2020 році- 124), як у колективних так і в сольних
номінаціях.
2020
Кількість
лауреатів 2019
2021
мистецьких фестивалів та
конкурсів
із
числа
студентів 2018
Рівні фестивалів
Рівні фестивалів
Рівні фестивалів
Рівні фестивалів

Базови
й ЗВО
Позаба
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структури
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73

135

69

277

0

88

64

152

9

88

17

114

10

158

38

206

3

26

3

32

20

0

2

22

0

9

1

10

1

10

9

20

76

161

72

309

20

88

66

174

9

97

18

124

11

168

47

226

Робота у соціальних мережах. Тотальна зацікавленість молоді соціальними
мережами, зумовлює необхідність постійної активної роботи сторінок підрозділів у
Facebook, Instagram, Tik-Tok. Це не тільки популяризує діяльність КМЦ та підвищує інтерес
студентів до творчої діяльності, але й має профорієнтаційний характер, знайомлячи
потенційних абітурієнтів із можливостями СумДУ у позанавчальній діяльності. На сторінках
КМЦ у окреслених соц. мережах висвітлюються новини про всі мистецькі події та заходи,
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проводяться челенжі, онлайн вікторини, опитування тощо. Інформація оновлюється майже
щодня, а до зворотнього зв’язку запрошуються студенти, школярі та інші користувачі мереж.
Загальна кількість підписників на сторінці Instagram складає 919 осіб (2020р. - 744 особи).
Охоплення сторіс складає близько 300 переглядів. Через сторінку Instagram ведеться
переписка із користувачами, у яких виникають питання стосовно роботи гуртків, можливості
участі в них тощо.
Серед найбільш цікавих проєктів, які були реалізовані на Instagram сторінці КМЦ
належать челенжі, флешмоби, інформаційні та святкові публікації:
- #вишиванкачелендж_з_КМЦ (до всесвітнього дня вишиванки),
- #бути_ЕКОСВІДОМИМ_легко (у рамка проекту КМЦ: «Бути екосвідомим
легко»),
- #What is..? (з публікуванням відео What is KMC?)
- привітання до Дня захисників та захисниць України (відео-привітання
учасників театрального колективу «Кураж») тощо.
Регулярно у Instagram з’являються новини про досягнення наших студентів, а також
публікуються виступи колективів, фото та відео звіти з різних заходів; розміщуються
привітання до святкових дат та інформаційні пости до державних дат і подій. У мережі ТікТок опубліковано декілька розважальних роликів. На Instagram сторінці @mis_sumdu
проходило голосування за номінацію «Міс інтернет-улюблениця 2021», а також було
опубліковано «Інструктаж абітурієнта та першокурсника: Як потрапити до культурномистецької родини?». Всі об’ємні проекти та привітання дублюються у Telegram-каналі
КМЦ.
Участь у наукових заходах і тренінгах. У звітний період художній керівник КМЦ
Бондаренко О.О. брала участь у Міжнародній науковій конференції «Teoria i praktyka
edukacji estetycznej» («Теорія і практика мистецької освіти»), організатором якої
виступив Люблінській університет імені Марії Кюрі-Складовської, де виступила з
доповіддю «Діяльність університетських осередків культури у період карантину:
проблеми, ризики, шляхи вирішення». Фахівець КМЦ Куц І.О. отримала сертифікат по
базовому курсу програми «Молодіжний працівник» (за підтримки Міністерства молоді
та спорту України, Державного інституту сімейної та молодіжної політики, Програми
розвитку ООН в Україні (ПРООН в Україні)).
Профорієнтаційна діяльність у поточному році хоч і не досягла бажаного рівня
активності (здебільшого через неможливість проводити заходи для школярів «наживо»), але
все ж таки, порівняно із 2020 роком, вдалося підсилити цю ділянку роботи. Крім участі у Дні
відкритих дверей, колективи КМЦ брали участь у різноманітних тематичних заходах у
школах міста (Класична гімназія), ЗОШ № 15, ліцеї № 16, на міських заходах (День
Незалежності, День науки, Олімпійський урок, День спорту тощо), у заходах Миколаївської
ТГ та у с.Піщане.
Продовжується співпраця КМЦ із дитячими творчими колективами міста. Так,
керівники вокальної студії «SoloWay» Марина Велітченко і танцювального центру «Артес»
Ірина Восмерик були запрошені в журі «Золотого інтегралу», де знайомились із
можливостями подальшого розвитку їх вихованців у СумДУ в якості студентів; учасники
колективів «ART`ельМода» (керівник Лариса Ванєєва) брали участь у заходах в СумДУ;
проводились спільні заходи із Обласним центром позашкільної освіти і роботи з
талановитою молоддю («Науковий пікнік» у МЦ «Романтика» та інші); учасники дитячих
колективів «Амелія» (Класична гімназія), танцювальної студії «S&P» (молодша група),
танцювального центру «Артес», танцювальної школи Ольги Гараніної та ансамблю «Силует»
є постійними учасниками університетських заходів. Проведено 2 випускних вечора в актовій
залі в червні місяці. Результатом такої співпраці цього року став вступ до СумДУ 15
студентів, які були залучені керівниками творчих колективів (2 - «Феєрія», 3 - вокальна
студія, 7- Шкільна ліга КВН, 3 – танцювальний колектив естрадного танцю).
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Велика кількість школярів, батьків, керівників творчих колективів знайомляться із СумДУ
підчас участі у фестивалях і конкурсах, які проходять у актовій залі СумДУ. Цього року
поновилися проведення конкурсів «наживо», що дало змогу прийняти на 10 фестивалях
близько 5 000 школярів. Великою популярністю у школярів користуються також ігри
«Шкільної ліги сміху», розміщені на YouTube каналі, та «Ліги КВН «Сумка», більшість ігор
яких вдалося провести в актовій залі.
Цього року з метою відзначення кращих студентів-учасників творчих колективів,
КМЦ підготував листи подяки для директорів шкіл із новорічними привітаннями та
подяками за їх випускників, що досягли високих результатів у культурно-мистецькій
діяльності. Також, КМЦ долучилося до організації дружньої зустрічі із директорами шкіл з
нагоди Дня працівників освіти (спільно із ДДО).

Матеріальне і технічне забезпечення.
На сьогоднішній день технічне забезпечення (звукове обладнання), яке є в наявності в
КМЦ та у відокремленій структурі КМЦ не повністю задовольняє потреби
внутрішньоуніверситетських заходів. Сучасні технології організації та проведення масових
культурних заходів вимагають більш сучасного обладнання. Протягом останніх 3 років не
оновлювалась матеріально-технічна база актової зали. Світлове обладнання, яке буле
придбане в 2019 р. на сьогоднішній день не в змозі виконати всі потреби замовника, тому
потребує додаткового удосконалення, а саме придбання приборів, які б виконували всі
функції. Так на 2022 р. заплановано проведення на базі СумДУ регіональної «Ліги Сміху» і
організатори планують залучати додаткове світлове обладнання на платній основі у
сторонніх організацій. Мультимедійна система з ламповими проекторами потребує
осучаснення. Найкращим вибором на сьогоднішній день є використання світлодіодного
екрану. Працівниками КМЦ був зроблений аналіз ринку, та підготовлено пропозицію
стосовно придбання екрану для потреб СумДУ. Екран дозволив би проводити заходи на
найсучаснішому рівні, додатково залучити кошти від сторонніх організацій, також
використовувати екран в будь якому приміщенні СумДУ та будь яких заходах.
Отже до здобутків роботи КМЦ в 2021 р. можна віднести:
 участь колективів КМЦ у знакових міських концертах (День Конституції, День міста,
День науки);
 участь (дистанційно та «наживо») у 31 фестивалі та конкурсі, 13 з яких пройшли за
підтримки МОН України та Міністерства культури та інформаційної політики
України;
 збільшення кількості лауреатів всеукраїнських та міжнародних фестивалів та
конкурсів (226 лауреатів), 5 Гран Прі;
 поновлення роботи по організації заходів міського та всеукраїнського рівня в актовій
залі СумДУ, що сприяє профорієнтаційній діяльності.
План роботи КМЦ на 2022 р. :
 розвиток гурткової роботи, збільшення кількості та жанрової спрямованості гуртків,
залучення до них більшої кількості студентів, у тому числі іноземних, та школярів;
 розширення тематики студентських заходів, включаючи до їх змісту питання
екологічної політики та національно-патріотичного виховання молоді;
 залучення зовнішніх орендаторів для збільшення надходження грошових коштів;
 підготовка комерційної пропозиції та економічного обґрунтування на придбання
світлодіодного екрану для загальноуніверситетських потреб та для залучення
додаткових коштів;
 підсилення грантової та проєктної діяльності.

Студентський клуб «Спортлайн»
За звітний період студентським клубом «Спортлайн» була проведена невелика кількість
заходів. Проте, із початком масової вакцинації на базі студентського клубу діяльність
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відновилась. Репетиції «Золотого інтегралу», заходи школи-студії КВН, святкування днів
народження у грудні, заходи ОСС проводилися із дотриманням усіх санітарноепідеміологічних норм (розтавлені санітайзери та розклеєні розмітки для дотримання
дистанції між людьми). Також велись сторінки структурного підрозділу у соціальних
мережах задля популяризації клубу як локації для проведення тренінгів, конференцій,
семінарів, інтеграційних вечірок на майбутнє.
3.2.1. Школа - студія КВН
Організаційні та кадрові питання
У 2021 штатний розпис Студії КВН затверджено у складі фахівців студії (3 ставки).
1 фахівець знаходяться у відпустці за власний рахунок.
Команди:
До складу Студії КВН у 2021 році входять:
 7 дорослих команд («ИкПорт», «Бастер», «Гроздья рябины», «Мофрий», «Квас
Тарас», «Без вариантов» ( у минулому році випускники шкільної ліги)
 Загалом: 35 студентів, 3 співробітники, 5 студентів інших закладів, 5
випускників).
Загалом: 35 студентів.
 1 шкільна команда («Ну типа» школа 27).
Порівняно з 2020 роком:
За рахунок вступу до СумДУ школярів-учасників Шкільної ліги сміху ( +7 осіб), збільшилась
кількість команд (+2 команди) та кількість студентів, задіяних у командах (+7 осіб).
Конкурсні заходи
Студією КВН СумДУ у 2021 році було проведено конкурсні заходи в рамках Ліги КВН
«Сумка».
Обласна студентська ліга КВН «СумКа»
У 2021 році відбувся 10 ювілейний сезон Ліги КВН «Сумка», ліга змінила ранг – з
всеукраїнського на обласний, та позиціонує себе як студентська ліга. Проте в ній дозволено
грати і місцевим школярам та випускникам закладів вищої освіти.
На фестиваль було зареєстровано 15 команд. Фестиваль відбувався у форматі онлайн, у
зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією у країні. Наступні стадії проходили на
звичній локації – актова зала СумДУ, з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень.
Шкільна ліга сміху
У 2021 році Шкільна ліга сміху в повній мірі не функціонувала у зв’язку з пандемією, та
неможливістю збирати школярів оффлайн. Проте бажаючі грати у Шкільній лізі сміху – є, з
ними проводилася робота онлайн, сподіваємося на поліпшення карантинних обмежень і
можливістю провести новий сезон.
Досягнення школи -студії:
Деталізуючи, протягом року команди СумДУ відзначилися:
- всеукраїнський телевізійний рівень («Ліга сміху»)
 Фестиваль «Ліги сміху»
«Бастер» - учасник.
- всеукраїнський не-телевізійний рівень ( записи всіх ігор є на You Tube)
 «Фестиваль Студентьскої Ліги сміху» у м.Київ.
«Всем спасибо» - прохід до чвертьфіналу;
 «Чвертьфінал Студентьскої Ліги сміху» у м.Київ.
«Всем спасибо» - прохід до напівфіналу;
 «Напівфінал Студентьскої Ліги сміху» у м.Київ.
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«Всем спасибо» - прохід до фіналу;
 «Фінал Студентьскої Ліги сміху» у м.Київ.
«Всем спасибо» - не прохід у суперфінал;
 «Фестиваль Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід у сезон,
«Морфій» - прохід у сезон (Малий кубок фестивалю),
«Всем спасибо» - прохід у сезон (Головний кубок фестивалю),
 «1/8 фіналу Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід до ¼ фіналу;
«Всем спасибо» - прохід до ¼ фіналу,
«Морфій» - прохід до ¼ фіналу,
 «1/4 фіналу Харківської молодіжної ліги КВН»
«Гроздья рябины» - прохід до ½ фіналу,
«Морфій» - прохід до ½ фіналу.
Перемога у Лізі КВН «Сумка» команди Сумського державного університету «Бастер».
Освітні заходи:
1) У вересні 2021 року відбувся Ярмарок інтересів, де велика кількість першокурсників
зацікавилися роботою студії КВН та мали бажання записатися до цього гуртка. У
зв’язку з карантинними обмеженнями заняття, які були заплановані були проведені
онлайн.
2) 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 2021 році реклама Сумського державного університету була озвучена в рамках
програми «Ліга сміху» на телеканалі «1+1» 2 рази (випускниками Шкільної ліги сміху).
2. На базі СумДУ продовжує функціонувати навчальний проект «Школа сміху», але вже в
іншому форматі. Це - онлайн заняття фахівців Студії КВН з учнями ЗОШ, не тільки нашого
міста, а й районних центрів та студентами СумДУ, навчання написанню жартів, постановці
виступів, імпровізації
3. Матеріали про діяльність Ліги КВН «Сумка» публікувались на сайті «0542.ua», на
офіційному сайті Сумського державного університету, та в соціальних мережах.
4. «Шкільна ліга сміху», Ліга КВН «Сумка» та заняття «Школи сміху», як і університет в
цілому, продовжують цікавити школярів, не зважаючи на те, що заходи були відміненими
аудиторія перейшла до соціальних мереж. Проведена низка челленжів за участі студентів,
які є учасниками ліги КВН «Сумка», у минулому учасники «Шкільної ліги сміху», які після
її завершення вступили до СумДУ.
5. Під час проведення оффлайн заходів, переважна кількість глядачів – школярі їх батьки
та студенти.
6. 7 випускників «Шкільної ліги сміху» вступили до Сумського державного університету.
7. Діяльність студії КВН можна було побачити у соціальних мережах таких як Instagram та
Facebook.
Шляхи покращення роботи студії КВН:
 пошук мотивації для більш масового залучення студентів та школярів до участі у
підготовчій групі та у командах, як і у звичній формі, так і у режимі онлайн;
 відновлення представництва СумДУ у телевізійній «Лізі сміху». Вважаємо, що це
потрібно, в тому числі, для виконання першого завдання, та з метою реклами та
профорієнтації;
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 проведення нового сезону ліги КВН «Сумка» (у планах зробити Лігу
всеукраїнською);
 відновити у повному обсязі функціонування «Шкільної ліги сміху» - задіяти
тренерів з телевізійної Ліги сміху;
 провести на базі університету у лютому 2022 року регіональну «Лігу сміху».
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