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1.Загальні положення 
   
          Аналізуючи роботу, проведену підпорядкованими проректору з НПР та ОПД 

структурами у 2022 році, слід відмітити, що в умовах воєнного стану служби працювали 

злагоджено, виконували поставлені завдання, опановували нові форми роботи.   

         Даний звіт ґрунтується на показниках роботи студмістечка (ВРСМГ, гуртожиток-

готель), ВСР, КГХ, ВПР, КМЦ. 

         У жовтні 2022 року за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного 

шляхом аналізу показників ефективності відповідно до методології QS Stars, було 

визначено СумДУ як чотиризірковий заклад вищої освіти. Свій внесок в найвищі 

оцінки (5 зірок) зробили і підпорядковані служби.  В частині «послуги на території 

кампусу» комплекс громадського харчування отримав 4 з 4 можливих балів, в частині 

«забезпеченість гуртожитками» 20 з 20 балів, «студентські клубні форми роботи»  7 із 

10 можливих балів. Також університет високо оцінено (4 зірки) в частині культурно-

мистецького вектору позанавчальної  діяльності, а саме «підтримка реалізації творчого 

потенціалу здобувачів» та «нагороди й відзнаки у мистецьких конкурсах» оцінені 10 з 

10 балів та 7 з 10 відповідно, а це велика заслуга співробітників культурно-мистецького 

центру, які постійно працюють в цьому напрямку. 

2. Соціальна робота 

2.1. Робота в студмістечку 
 

        До складу студмістечка входять  9   гуртожитків   які знаходяться на балансі базового 

ЗВО.  Це  гуртожиток №1, №1А, №2, №2А, №3, №3А, №4, №5 та гуртожиток-готель. 

      У 2022 році було оновлено Положення про відділ по роботі зі студентською молоддю 

в гуртожитках, з урахуванням всіх змін та типових положень. 

 

2.1.1. Відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках 
 

       На початку  серпня 2022р. комісією по поселенню був сформований графік 

поселення студентів до гуртожитків №1, № 2-А, №4, №5. Усі бажаючі мали змогу 

ознайомитися з ним на сайтах інститутів  (факультетів), на сторінці відділу по роботі зі 

студентською молоддю в гуртожитках. Згідно з рішенням комісії по поселенню, 

співробітниками відділу спільно зі студрадою студмістечка у період з 28.08.22 р. по 

30.08.22 р. було проведено щорічне поселення студентів-старшокурсників, у період з 

10.09.2022 по 11.09.2022 поселення студентів першого курсу, студентів-магістрантів 1 

року навчання – з 24.09.2022 по 25.09.2022р. Поселення відбувалося через  

автоматизовану систему «Університет», що дозволило здобувачам освіти старших 

курсів підписувати заяви на поселення дистанційно, а це, в свою чергу, оптимізувало 

роботу комісії по поселенню.  

        Станом на 01.10.2022 р. було поселено 657 чол., але  з різних причин  студенти  

з’їжджали з гуртожитків (перебої зі світлом, відсутність гарячої води, інтернету, 

електроплити тощо.). Тому, станом на 1 грудня 2022р.  по комплексу маємо наступні 

показники: всього поселено -  571 осіб,  що навчаються, з них:  українського контингенту 

- 535, іноземного контингенту - 32 та 4 особи з числа аспірантів, ординаторів та лікарів-

інтернів українського контингенту. В позабазових структурних підрозділах поселено  118 

осіб, що навчаються. 

 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

(окрім гуртожитків 

№ 2 та №3) 
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          Студенти розселялися  згідно з нормами проживання (Примірне Положення про 

користування гуртожиткам) і всі бажаючі були  стовідсотково забезпечені місцями. Постійно 

проводяться заходи щодо оптимізації роботи гуртожитків.  

      З початком війни відділ працював у посиленому режимі. В цей період у гуртожитках 

мешкало понад 2000 осіб і після перших бомбардувань українські студенти почали 

масово роз’їжджатися по домівкам, а на їх місця стали заселятися  студенти іноземного 

контингенту, які раніше мешкали на зйомних квартирах. Через декілька днів після 

початку війни, до наших гуртожитків почали масово з’їжджатися і студенти-іноземці з 

інших закладів освіти міста.  Були випадки, що після чергового бомбардування за одну ніч 

до гуртожитків заселялися по 150 чоловік. Тому, з метою організації повноцінної роботи усіх 

служб студмістечка, швидкого розміщення та надання допомоги іноземним студентам, 

співробітниками відділу спільно з адміністрацією студмістечка був розроблений графік 

цілодобового чергування персоналу. Лідери країн постійно знаходилися на зв’язку з 

начальником відділу та  директором студмістечка. Студентів систематично інформували про 

перебіг подій, розповідали новини та морально підтримували. Усі проблемні питання, що 

входили до компетенції відділу,  вирішувалися терміново. Силами завідувачів 

гуртожитків та співробітників були підготовлені та облаштовані укриття в підвалах 

гуртожитків (АГЧ забезпечила укриття лавками), заготовлено воду та теплі ковдри. 

Завдяки комплексу громадського харчування, фірмам-посередникам та першому  

гуманітарному штабу, студенти, які на той час проживали в гуртожитках, 

забезпечувались водою, харчуванням та іншими необхідними речами.  Під час 

відключення  електроенергії та водопостачання допомагали підвозити воду  представники 

ТОВ «Кусум – Фарм». Для  зберігання особистих  речей, студентам-іноземцям було 

запропоновано скласти всі цінні речі у валізи, які потім були перенесені до спеціально 

виділених кімнат. На жаль, не всі студенти скористалися цією можливістю, тому речі деяких 

з них довелося збирати співробітникам студмістечка. Всі  речі зберігаються в гуртожитках 

по теперішній час.  

кількість студентів: кількість студентів: кількість студентів: 
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Гурт №1, 2, 3, 4, 5, 

2-А, 3-А(укр. конт.) 
1189 1002 523 

гурт. № 1, 2, 3, 4, 5, 

(іноз.) 
1002 1234 32 

Інтерни, аспіранти 

ординатори 
15 13 4  

Коледж економіки та 

торгівлі 

130 84 - 

СПЛСП 54 студенти 

іноземного 

контингенту 

43 студенти 

іноземного 

конитингенту 

- 

СПХТЛ 12 19 - 

Машинобудівний 

коледж 

85 79 12 

Будівельний коледж 57 62 - 

Медичний коледж 10 5 - 

Всього студентів: 2554 2541 571 

гуртожиток ШІ 5 4 3 

гуртожиток  КІ  34 29 3 

Технікуми, коледжі 327 314 112 

Всього по 

комплексу: 

2920 2888 689 
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         На початку  березня співробітники відділу допомагали студентам в евакуації з 

гуртожитків. Евакуація відбувалась декілька днів і була організована поетапно, тому 

виникало багато питань серед іноземних студентів. Фахівці відділу, які вільно володіють 

англійською мовою, проводили роз’яснювальну роботу, зупиняли паніку, відповідали 

на питання, допомагали збирати речі першої необхідності, ділилися новинами. Під час 

формування евакуаційної колони слідкували за дотриманням правил посадки в 

автобуси,  рівномірним розміщенням  та наявністю усіх заявлених пасажирів. 

          Після від’їзду студентів, відділом спільно з адміністраторами був організований огляд 

стану кімнат, проводилося вилучення особистих речей та продуктів харчування, залишених 

мешканцями. Проведено  прибирання кімнат. Невикористані  продукти харчування були 

передані представникам  ТерОборони.  У серпні фахівцями відділу були зібрані та передані 

до бібліотеки університету підручники, що залишили студенти.  

       З вересня поточного року проводилися організаційні збори для студентів 

українського  контингенту щодо  ознайомлення з нормативними документами, які  

регламентують їх життєдіяльність в гуртожитках, у тому числі з алгоритмом дій у разі  

оголошення повітряної тривоги. Розроблено Google карту студрадою студмістечка  

знаходження укриття під час повітряної тривоги. За рахунок гуманітарної допомоги 

були отримані матраци для розміщення в бомбосховищі та каністри для питної води. 

       Спільно з заступниками директорів (деканів) по роботі в гуртожитках, кураторами, 

студрадою студмістечка систематично проводяться перевірки санітарного, протипожежного 

стану та електробезпеки студентських кімнат, секцій, гуртожитків, проводиться 

роз’яснювальна робота щодо збереження державного майна в жилих кімнатах та місцях 

загального користування. Особлива увага приділяється економному використанню 

електроенергії, вимкнення у часи пік зайвих електроприладів та раціонального 

використання електроплит.  

           Продовжують функціонувати сторінки в Телеграм та групи в Вайбер, де розміщується 

актуальна інформація щодо проживання в гуртожитках, а студенти в свою чергу мають змогу  

звернутися зі своїми проблемами. 

           У зв’язку з воєнним станом масові заходи в гуртожитках не проводилися, 

натомість співробітники відділу працювали над впровадженням  заходів в малих 

групах , а саме: 

− інформ-зустріч «Питайте! Відповідаємо!»; 

− сторітелінг з різної тематики (нові українські свята, до дня пам’яті жертв голодоморів, 

до Дня захисника та захисниць України, до Дня Гідності та Свободи та інше.). 

Було проведено 4 культурно-масових та спортивних захода: 

− розважальний захід до Дня студента; 

− чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?»; 

− вечір Halloween; 

− пізнавальний конкурс до Дня Захисника та Захисниць України. 

            Нововведенням цього року став тренінг з домедичної допомоги для мешканців  

гуртожитків, який проводив запрошений інструктор- лікар «Швидкої допомоги», 3-х 

кратний чемпіон України в змаганнях серед бригад  «Швидкої допомоги» Павло 

ДЗЮБА, випускник медичного інституту СумДУ.  Під час навчання 22 студенти набули 

теоретичні та практичні навички з діагностики  та зупинки кровотечі  різного характеру. 

Особливу увагу було приділено використанню турнікету для допомоги собі. Також були 

опрацьовані інші навички щодо першої домедичної допомоги.  

           Не забували фахівці відділу і про профорієнтаційну роботу. Подані до друку 4 статті 

про студентів активістів студмістечка в районні газети.  

           Начальник відділу Євгенія Кривошеєнко приймала участь в проектах Erasmus+  

в якості учасника і в якості тімлідера, а саме:  

-  стала учасником тренінгового курсу “REACT. Read. Analyze. Critisize. Think”, який 
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   проходив  в   м. Карловац,  Хорватія.   Тренінговий  курс   був   присвячений  медіа 

   грамотності та  критичному мисленню;  

-  в  числі  декількох   інших   представників  України  була  відібрана   для   участі  в 

   тренінговому курсі  ”Youth  react”,  який  проходив  в  м.  Меллендорф,  Німеччина. 

   Тренінговий  курс був присвячений залученню молоді та активному громадянству; 

-  у двоетапному молодіжному обміні ”Extremely united”, який проходив в Німеччині 

   Євгенія була  тімлідеркою  української  команди. Обмін був присвячений питанню 

   радикалізації молоді та екстремізму. 

           Окрім виховної роботи, співробітники відділу здійснюють моніторинг надходження 

коштів за проживання студентів. З вересня 2022 року вартість за проживання в 

гуртожитках університету була збільшена і становить 1100,00 грн. за місяць. Студентам 

українського контингенту дозволяється оплата помісячно. У результаті чітко розробленого 

механізму поселення-виселення студентів, роботи відділу, бухгалтерії та заступників 

директорів (деканів) по роботі в гуртожитках протягом минулих  років практично були 

відсутні борги студентів по оплаті за гуртожиток.  

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; 

− 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: 

− проведено капітальний ремонт 4 кімнат та 8 секції (2021 рік капітальний ремонт- 

3 кімнат та 6 секцій); 

− проведено косметичний ремонт 233 кімнат та 74 секцій (2021 рік косметичний 

ремонт- 288 кімнат та 103 секцій); 

− з орендованих гуртожитків забрані нові меблі: 273 -  поличок, 163 -  обідніх столів, 

73 -  письмових столів, тумба - 238, шафа три дверна – 75, матраци – 52, стільці – 

68 шт.; 

− замінені вхідні двері в гуртожитку № 4,  пластикові двері для душових в 

гуртожитку № 2 та №3. 

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: 

− проведено косметичний ремонт 6 кімнат; 
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− проведено косметичний ремонт місць загального користування та першого 

поверху. 

Силами АГЧ: 

− частково відремонтований фасад будівлі; 

− проведено косметичний ремонт 5 кімнат. 

Силами співробітників гуртожитку: 

− пофарбовані плінтуса, радіатори опалення, решітки, паркани;  

− систематично проводиться дезінфекція та дератизація; 

− кімнати були звільнені від речей, які залишили іноземні студенти. Спаковані 

речі були перенесені в окремі кімнати для зберігання. 

2.  Гуртожиток № 2 

Силами бригади малярів студмістечка: 

− проведено косметичний ремонт 72 кімнат; 

− проведено косметичний ремонт 2 душових на 1 поверсі; 

− проведено косметичний ремонт місць загального користування (частково) -  27 

секцій; 

− проведено косметичний ремонт центрального входу; 

− замінено частково кахель на 17 секціях; 

− пофарбовано цоколь; 

− пофарбовано двері в душових на секціях – 10 шт; 

− оброблено антисептиком 54 кімнати; 

− кімнати були звільнені від речей, які залишили іноземні студенти. Спаковані 

речі були перенесені в окремі кімнати для зберігання. 

Силами АГЧ: 

− проведено капітальний ремонт 1 секції; 

− частково замінено труби холодної та гарячої води. 

Силами працівників гуртожитку: 

− пофарбовано плінтуса 32 секції; 

− пофарбовано 5 вуличних лавок; 

− благоустрій території. 

Силами підрядної організації: 

− заміна пластикових  дверей в душові. 

3. Гуртожиток № 3 

Силами бригади малярів студмістечка: 

− проведено косметичний ремонт душових; 

− проведено косметичний ремонт 31 кімнати; 

− проведено косметичний ремонт місць загального користування на першому 

поверсі; 

− пофарбовано цоколь, огорожа, ганок, лавки; 

− пофарбовано пожежні сходи та перила на балконах; 

− оброблено антисептиком 78 кімнат. 

Силами АГЧ: 

− проводиться капітальний ремонт 4 секцій; 

− проведено косметичний ремонт місць загального користування – 6 секціях. 

Силами працівників гуртожитку: 

− кімнати були звільнені від речей, які залишили іноземні студенти. Спаковані 

речі були перенесені в окремі кімнати для зберігання; 

− систематично проводиться дезінфекція та дератизація. 

Силами підрядної організації: 

− заміна пластикових  дверей в душові. 
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4. Гуртожиток № 4 

Силами бригади малярів студмістечка:  

− проведено капітальний ремонт 3 кімнат; 

− проведено косметичний ремонт 38 кімнат;  

− облицьовка маршових сходів; 

− проведено косметичний ремонт місць загального користування на  5 блоках; 

− оброблено антисептиком 17 кімнат. 

Силами АГЧ: 

− проведено  частковий ремонт тротуарної плитки; 

− частково замінено автомати в електрощітках;  

− часткова заміна труб холодної води в підвалі та пожежного гідранту; 

− частковий ремонт покрівлі прибудови. 

Силами співробітників: 

− систематично проводиться дезінфекція та дератизація; 

− пофарбовано електроплити; 

− замінено каналізаційні труби в підвалі; 

−  кімнати були звільнені від речей, які залишили іноземні студенти. Спаковані 

речі були перенесені в окремі кімнати для зберігання. 

Силами підрядної організації: 

− заміна вхідних дверей. 

5. Гуртожиток №5 

Силами бригади малярів студмістечка: 

–   проводиться капітальний ремонт 3 поверху; 

− проведено косметичний  ремонт 23 кімнат та місць загального користування; 

− оброблено антисептиком 16 кімнат; 

− проведено косметичний ремонт душових. 

Силами АГЧ: 

− проведено частковий ремонт даху; 

− облаштовано укриття для студентів. 

Силами співробітників: 

− систематично проводиться дезінфекція та дератизація; 

− пофарбовано двері в місцях загального користування; 

−  кімнати були звільнені від речей, які залишили іноземні студенти. Спаковані 

речі були перенесені в окремі кімнати для зберігання. 

6. Гуртожиток № 1-А  

Силами бригади малярів студмістечка: 

− проведено косметичний ремонт в 18 кімнатах; 

− часткова заміна кахлю в 7 кухнях. 

7. Гуртожиток № 2-А 

Силами бригади малярів студмістечка та співробітниками гуртожитку: 

− проведено косметичний ремонт в 23 кімнатах та місцях загального 

користування; 

− проведено косметичний ремонт кухонь у кількості 12 шт.; 

− проведено косметичний ремонт парадного входу; 

− замінено частково кахель на 10  блоках. 

Силами АГЧ: 

− проведено капітальні ремонти коридорів; 

− проведено косметичні ремонтні роботи 5 кімнат; 

− розпочато ремонтні роботи маршових сходів. 
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Силами співробітників:  

− пофарбовано вуличні лавки та місце для паління; 

− систематично проводиться дезінфекція та дератизація. 

− Гуртожиток № 3-А 

Силами бригади малярів студмістечка: 

− проведено косметичний ремонт коридорів та холу; 

− проведено косметичний ремонт в 17 кімнатах; 

− замінено частково кахель на 8 блоках; 

− відремонтовано цокольну частину фасаду гуртожитку. 

Силами співробітників:  

− пофарбовано двері в місцях загального користування на 4 блоках.  

        В даний період гуртожитки не забезпечені генераторами, а це ускладнює роботу 

чергових та пропускної системи. 

 Шляхи поліпшення соціально-побутових умов проживання студентів: 

− продовжити заміну каналізаційні труби та труби подачі гарячої та холодної води 

в підвальних приміщеннях та в секціях у гуртожитках № 2, 3, 4, 5; 

− продовжити ремонт даху в гуртожитках № 4 та №5; 

− провести ремонт підвальних приміщень в  гуртожитках № 2, 3; 

− провести реконструкцію системи опалення, зокрема замінити батареї в гурт.№1, 

2, 3, 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 парадного входу в гуртожитку №2-А; 

− 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. 

 

2.1.3. Гуртожиток – готель 
 

          З  початком  повномаштабного вторгнення на територію України всі працівники 

відділу готельного обслуговування та гуртожитку – готелю були переведені на роботу в 

режимі воєнного стану. 

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

підрозділу:  

     

   Силами співробітників відділу готельного обслуговування та бригади малярів   

студмістечка проведено: 

− косметичний ремонт 6 номерів ( в 2021 році - 18 номерів); 

− косметичний ремонт роздягален в басейні; 

− частково замінено кахель басейну, холу та коридору; 

− встановлено додаткове альтернативне освітлення басейну; 

− відремонтовано шлагбаум на території гуртожитку – готелю. 

Цього року було встановлено нові дивани в хол рецепції. 

          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 7 номерів ( в 2021 році - 9 номерів).  
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        Враховуючі воєнний стан, інші обмеження, скасовані міські спортивні та масові 

заходи завантаженість гуртожитку - готелю   зменшилася, а звідси  зменшилося 

надходження коштів за проживання.  

          Відділу,  не зважаючі на ситуацію в країні, вдалося підтримати партнерські 

відносини з усіма минулорічними організаціями та залучити три  нові сторонні 

організації - партнери для проживання в гуртожитку-  готелі.   

   Завдяки тісній співпраці з департаментом бізнес - процесів, який своєчасно 

розробляв кошториси на основі моніторингу вартості комунальних послуг, проводив 

розрахунки щодо підвищення цін на послуги, вдалося збільшити надходження за 

фізкультурно-оздоровчі заходи та послуги басейну.  

        Завантаженість ліжко діб гуртожитку - готелю: 
 

2019 рік 

 

2020 рік 2021р. (за 11 місяців) 2022р. (за 11 місяців) 

29,03% 15,85% 26,94% 12,6 % 
 

До досягнень діяльності відділу можна віднести: 

−     у співпраці з міським управлінням спорту проведено 10 заходів; 

−     тренером   Дмитром Гончаренком була підготовлена  учасниця чемпіонату України 

з плавання Дар’я Василенко, яка виборола золото у цих змаганнях  на дистанції 50 

метрів;  

−     відновлено роботу басейну, в літній  період  на його базі організовано та проведено 

фізкультурно - оздоровчі заходи для школярів; 

− запроваджено спеціальний абонемент  вихідного дня для відвідування басейну, який 

пропонується також, як  подарунковий сертифікат; 

−  завдяки співпраці співробітників відділу та департаменту бізнес- процесів були  

      отримані прибутки. 

Шляхи поліпшення діяльності: 

− провести поточний ремонт в 35 номерах; 

− провести капітальний ремонт в 28 номерах; 

− провести ремонт даху басейну; 

− провести поточний ремонт миючої машини для килимів; 

− забезпечити додатковим освітленням автостоянку; 

− пошук сторонніх організацій для проживання в літні місяці. 

 

 2.2. Діяльність відділу соціальної роботи 

         Робота відділу протягом звітного періоду здійснювалася з урахуванням особливостей 

сьогодення. Виклики 2022 року обумовили широке використання в роботі відділу 

соціальних мереж, через які здійснювалася координація роботи щодо стипендіального 

забезпечення, роботи зі студентами пільгових категорій, волонтерської діяльності.  

          У листопаді було розроблено нове Положення про відділ соціальної роботи зі 

студентською молоддю, яке впорядковує діяльність відділу на сучасному етапі. 

         Робота щодо стипендіального забезпечення. Цього року особлива увага 

приділялася студентам 1 курсу, оскільки багато хто з них спілкувався з деканатами 

дистанційно. Було вибудовано чітку траєкторію взаємодії між кураторами, 

заступниками директорів/деканів з виховної роботи та співробітниками деканатів. 

Налагоджений зв’язок через соціальні мережі, надана можливість студентам надсилати 

електронною поштою фотокопії документів для призначення соціальних стипендій.  

          Протягом звітного періоду проводився моніторинг та опрацювання прийнятих 

загальнодержавних нормативних документів щодо стипендіального забезпечення та 
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здійснення соціального захисту студентів пільгових категорій. 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 відповідальних осіб, які займаються 

формуванням особових справ студентів пільгових категорій. На сьогоднішній день на 

сайтах усіх інститутів та майже всіх факультетів створені  розділи «Стипендіальна 

комісія», де оприлюднюється інформація про склад стипендіальної комісії та її 

діяльність, посилання на рейтинги успішності студентів. 

        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 29.12.2022 року академічні стипендії отримують 1558 чол. (2021- 1626  чол.), 

що дорівнює  40,06% (2021- 44,78%). З них  228 чол.(2021 - 213чол.)  - підвищену стипендію 

за окремими напрямками підготовки та 125 чол.(2021 - 111 чол.)  – збільшену за особливі 

успіхи у навчанні. Відсоток стипендіатів зменшився у порівнянні з минулим роком, 

оскільки МОН виділяє фінансування у межах 40%  стипендіатів. 

               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 її виплати, передаються ці дані не пізніше 5 числа кожного 

місяця до Департаменту соцзахисту населення в паперовому та електронному вигляді.  

               Цього року, в перші місяці воєнного стану, фахівці деканатів, відповідальні за 

формування списків на отримання соціальних стипендій, працювали дистанційно і не 

мали віддаленого доступу до системи «Деканат».  Тому, формування запитів на 

виділення коштів для фінансування соцстипендій для кожного інституту/факультету, 

підготовку та оформлення необхідної документації  за всіх здійснювала  начальник 

відділу соціальної роботи.  У період з березня по липень поточного року за відсутності 

відповідального фахівця деканату медичного інституту її роботу продовжувала 

виконувати також начальник відділу соціальної роботи. 

                Протягом року також систематично формувалися нові особові справи студентів 

пільгових категорій, завірені копії яких передавалися до Департаменту. 

          Корегування особистих даних студентів, відповідно до змін в наданих документах, 

проводилося щотижнево, а саме: вносилися дані по подовженню терміну дії довідок, 

закривалися справи студентів, яким виповнилося 23 роки, відрахованих, тих, що закінчили 

навчання; корегувалися періоди призначення стипендії; вносилися зміни щодо реєстрації 

місця проживання та інш.  

          Станом на 29.12.2022р.  соціальну стипендію у першому семестрі 2022-2023 

навчального року отримують  370 чол.(2021- 315 чол.)  І ця цифра не є остаточною, 

оскільки постійно здійснюється переведення студентів - пільговиків на бюджетну 

форму навчання. 

           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. У вересні, на 

чисельні звернення студентів, які були зараховані по квоті 2 (зареєстровані на особливо 

небезпечних територіях) була проведена он-лайн зустріч, де надавалися роз’яснення 

щодо можливості отримання соціальної стипендії студентами вказаної категорії.  

Велася і індивідуальна робота. 
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           Спільно з планово-фінансовим відділом проводиться розрахунок  ліміту 

стипендіатів для призначення академічної стипендії та розраховується  стипендіальний 

фонд.  Інформація щодо результатів сесії  по кожному інституту/факультету надається у 

відділ щосеместрово. 

           Окрім призначення звичайних академічних стипендій, двічі на рік проводиться 

конкурсний відбір та опрацювання документів на призначення студентам іменних 

стипендій.  На початку навчального року 2022 - 2023   відділом було ініційовано 

звернення до МОН щодо призначення іменних стипендій у період воєнного стану, 

оскільки в ІІ семестрі 2021-2022 року такі призначення не проводилися. Нашу 

ініціативу було підтримано і ми маємо нових іменних стипендіатів. 

           Кількісні показники іменних стипендій залишаються незмінними. Так стипендію 

Президента України отримують протягом року - 12  осіб, стипендію ім. Грушевського - 2, 

Верховної Ради – 2, голови облдержадміністрації – 7, Соціальну стипендію Верховної Ради 

України - 1 чол., Кабінету Міністрів України - 2.  

           Співпрацюємо у цьому питанні і з позабазовими структурами: надаємо 

консультативну допомогу, контролюємо стипендіальні виплати, на вимогу отримуємо 

статистичні показники. 

Шляхи покращення : 

− проведення тренінгів для фахівців деканатів з підвищення обізнаності щодо 

пільг та гарантій соціального захисту студентів; 

− моніторинг сайтів інститутів/факультетів щодо діяльності стипендіальних 

комісій; 

       –  залучення  студентського  самоврядування  до  інформування   студентів  в  

           інститутах/ на   факультетах, щодо можливості отримання іменних та  соціальних  

           стипендій. 

 Систематично проводиться робота по соціальному захисту студентської молоді, 

надається індивідуальна консультативна допомога студентам та їх батькам, вирішуються 

спірні питання, готуються відповіді на звернення, з представниками деканатів та юридичним 

відділом опрацьовуються скарги.  

           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  610  (2021- 445 чол.), з них :  83 – 

сиріт(2021-94), 79 - осіб з інвалідністю ( 2021 - 59 ),   11 – учасників бойових дій (2021 - 2),      

6 -  дітей загиблих учасників бойових дій (2021- 4), 275 -діти учасників бойових дій (2021-

217), внутрішньопереміщених – 142 (2021 - 23 ) , 8  студентів із малозабезпечених родин-  

(2021 -11), 1 дитина шахтаря  та 5 осіб з числа дітей, чиї батьки є інвалідами війни.  

          Цього року продовжено традицію новорічних привітань студентів сиріт від 

адміністрації університету. Щоб унебезпечити студентів – подарунки видавалися 

індивідуально, без святкових заходів. 

          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 військового стану 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  витрати становлять – 4 571 559 грн. 
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(2021р. - 4 884 029 грн.) 

За рік по базовому закладу було витрачено всього:                         - 3 704 162 грн. 

(2021р. - 3 911 592 грн.   )     

У т. ч.: 

Харчування  сиріт                                                                                   -  2 891 657 грн. 

(2021р. - 2 940 461 грн.  )    

Навчальна література                                                                           -    714 624 грн. 

(2021р. - 762 097 грн.) 

Матеріальної допомоги на придбання   

одягу, взуття та інш.                                                                             -      97 881 грн. 

(2021р. -209 034 грн.)      

У Шосткинському інституті  витрати на 

студентів – сиріт  склали                                                                   -     534 235 грн. 

(2021р. - 460 926 грн.  )                

У Конотопському інституті витрати на  

студентів – сиріт  склали                                                                     -   333 162 грн. 

(2021р. -511 511 грн.)                      

          
  Волонтерська діяльність цього року має специфічну спрямованість і долучаються 

до неї не тільки студенти, а й викладачі, співробітники.  Загальна  кількість волонтерів з 

числа студентів, що виконують ці обов’язки на постійній основі, становить майже 200 

чол.(2021-150 чол). Окрім цього, до діяльності волонтерів протягом року долучалися 

студенти, що виконували волонтерську роботу по місцю проживання. Такі є в усіх інститутах 

і на кожному факультеті. 

  Загалом організація роботи, спілкування з волонтерами здійснювалися через створені у 

Телеграм групи. 

  Відсутність фахівця відділу (посада вакантна другий рік), який мав би очолювати 

волонтерську діяльність, та воєнний стан вплинули на чисельність проведених заходів. 

Їх кількість дещо зменшилася у порівнянні з минулими роками. 

  Але, не дивлячись на труднощі, протягом 2022 року було проведено  38   (2021 -42) 

заходів. Студенти активно брали участь у різноманітних акціях, а також самотужки 

організовували цікаві заходи та розширювали партнерські стосунки з волонтерськими 

спільнотами м. Суми. 

Протягом року продовжили співпрацювати з Сумським товариством захисту 

тварин, де, починаючи з лютого, на постійній основі допомагали прибирати територію 

притулку від снігу, вигулювати собак та гратися з ними. Також волонтерами було 

організовано благодійну лотерею, в ході якої було зібрано близько 12 000 гривень на 

лікування тварин, які тимчасово перебувають у товаристві. Цього року започаткована 

співпраця з ГО  «Справжній друг», де студенти допомагали в проведенні багодійних 

акцій по збору коштів на допомогу тваринам, постраждалим від війни.  27 жовтня 

2022р. газета «Всі Суми Панорама-медіа» опублікувала статтю, де відзначила заслуги 

студентів СумДУ за їхню небайдужість та активну громадську позицію. Дана публікація, 

статті на міському сайті 0542, Город.ua, а також регулярні дописи на Instagram-сторінці 

волонтерів СумДУ неабияк допомагають популяризувати волонтерський рух університету та 

агітувати інших студентів долучитися до лав добровольців.  

 У лютому було проведено акцію до Дня закоханих: студенти власноруч робили яскраві 

паперові тюльпани та роздавали їх перехожим на центральних вулицях міста. 

 Із початком повномаштабного вторгнення в Україну студенти активно 

долучалися до низки заходів, спрямованих на підтримку Збройних сил України та 

відновлення пошкодженої інфраструктури Сумської області. З березня волонтери 

університету почали співпрацювати з Першим Сумським гуманітарним штабом, де 

допомагали вести облік, фасувати та видавати гуманітарну допомогу жителям Сумщини. 
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Студенти, які знаходилися закордоном або за межами області також забезпечували 

підтримку української армії в тилу: знаходячись на території Західної України, займалися 

пакуванням гумдопомоги для бійців на передовій, плели маскувальні сітки та підтримували 

фінансово, перераховуючи кошти у гуманітарні фонди.  

 Долучилися волонтери і до розвантаження та розподілення гуманітарної допомоги, яка 

надійшла до університету в квітні 2022року. Напередодні, спільно з профспілковою 

організацією були складені списки працівників, які найбільше потребували допомоги. 

Спаковані індивідуальні пакунки передані усім, хто був визначений для  її отримання.  

           У травні разом із танцювальним колективом «Феєрія» СумДУ було проведено 

танцювальний майстер-клас в торгівельному центрі «Київ», де волонтери збирали 

кошти для потреб ЗСУ.  

          А вже з вересня волонтерській команді вдалося налагодити партнерство не лише 

з Першим Сумським гуманітарним штабом, а й з іншими добровольчими організаціями 

Сум. На постійній основі відвідували громадську організацію «СББ-Тил» та 

волонтерську спільноту "Наш Форпост – Суми", які займаються плетінням 

маскувальних сіток та «кікімор» для українських захисників. Окрім них, дружні 

стосунки зав’язалися з благодійним фондом Тетяни Ягодіної "Віримо — все буде 

добре", де виготовляють «окопні» свічки на фронт.  До плетіння сіток та виготовлення 

окопних свічок волонтери долучаються щотижнево. 

Поміж співпраці з громадськими угрупуваннями міста, задля перемоги студенти 

й самостійно робили добрі справи: двічі ставали донорами крові в донорському центрі 

«Biopharma Plasma Суми», а також зі звільненням територій Херсонської та Донецької 

областей за підтримки «Нової Пошти» та БФ «Онуки» відправили шестидесяти- 

кілограмовий вантаж з продуктами та медикаментами у деокуповані населені пункти 

Херсонської області.  

Не обійшлося цього року й без прибирання: волонтери долучилися до «Екокросу-

2022», який влаштувала Агенція промоції «Суми». У ході двогодинного прибирання 

місцевості вдалося зібрати близько 200 кілограмів сміття, за що наші волонтери були 

нагороджені цінними подарунками. Також була надана допомога з прибирання території 

від опалого осіннього листя Сумському спеціалізованому будинку дитини, з яким 

студенти-волонтери співпрацюють вже не перший рік. Протягом тижня добровольці 

приводили до ладу всю територію будинку дитини. 

Волонтерський загін СумДУ знаходить час не лише для добрих справ, а й для 

саморозвитку: у листопаді студенти відвідали лекцію Віктора Артеменка «Під капотом 

волонтерських двигунів: розширюємо можливості», де дізналися, звідки можна 

черпати ідеї та як правильно шукати партнерів для співпраці. Отримана інформація 

однозначно стане у пригоді волонтерам у їхній подальшій діяльності.        

        Усі проведені акції були висвітлені у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм, на   

сайті  університету.  

  На постійній основі діє волонтерський загін медичного інституту «Віра», студенти 

якого також організовують акції різного спрямування. Учасники систематично ведуть 

благодійну діяльність – відвідують дитячі лікувальні установи, співпрацюють із 

волонтерськими організаціями щодо плетіння сіток, збору необхідних речей та коштів на 

потреби ЗСУ, популяризації донорства та організація акцій по здачі крові.  

 На факультеті ТеСЕТ зокрема, організували акцію «Зігрій героя взимку», в рамках 

якої студенти факультету збирали матеріали для виготовлення окопних свічок, кошти 

на парафін, брали активну участь у виготовленні свічок.  До цієї акції долучилися й 

співробітники й викладачі факультету. Окремої уваги заслуговує акція, яка була 

спрямована на допомогу випускникам факультету ТеСЕТ, які захищають Батьківщину в 

лавах ЗСУ. В рамках цієї акції було організовано збір коштів на акумулятори для рацій, 

блоки багатоканальної швидкої зарядки та комплект безперебійного GSM-зв’язку.  
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        У навчально-науковому інституті бізнесу, економіки та менеджменту проводилися 

благодійні акції на допомогу ЗСУ (збір тканини для маскувальних сіток, картону для 

окопних свічок), також було проведено серію благодійних кібертурнірів зі збором 

коштів на адресну допомогу.  

        Волонтерською діяльністю у Конотопському інституті СумДУ займається гурток 

«Соціальне волонтерство». Впродовж року волонтери КІ СумДУ та Конотопського 

фахового коледжу   займалися плетінням маскувальних сіток та через своїх випускників, 

які знаходяться в лавах ЗСУ, передавали їх у військові частини. Також  у березні 

організували збір коштів, канцелярських приладів та одягу для школярів з 

деокупованого міста Чернігова.  В липні збирали кошти, закупали засоби гігієни, 

антимоскітні спреї, продукти харчування для воїнів на передову. Усі зібрані та придбані 

речі були завантажені до машини  офіцера -випускника КІ СумДУ, а він відвіз їх своїм 

побратимам. Спільно з КФК  брали участь у благодійному зборі макулатури, а виручені 

кошти спрямували на потреби команди сумських піротехніків. Протягом листопада-

грудня збирали посилки для ЗСУ.  

    Волонтери Шосткинського інституту  протягом року також активно брали участь 

в заходах, спрямованих на допомогу ЗСУ. Викладачі і співробітники інституту разом зі 

студентами протягом березня-серпня приймали участь в плетінні маскувальних сіток, на 

фронт відправлено понад 3500 кв. м готових виробів. З вересня встановлений пристрій 

для плетіння маскувальних сіток. 

    На початку навчального року  студенти інституту організували благодійний 

ярмарок і провели аукціон на підтримку ЗСУ.  Було зібрано майже 30 тис. грн., на які 

студенти придбали бензиновий генератор для захисників. 

    У  квітні на рахунок ЗСУ викладачами і співробітниками інституту був перерахований 

одноденний заробіток.  

   Викладачі  кафедри Хімічної технології високомолекулярних наук у співпраці зі 

Спілкою Українців Колорадо (Ukrainians of Colorado), взяли участь в організації 

фестивалів по збору гуманітарної допомоги для м. Шостка та м.Суми. Також 

студентами та співробітниками інституту була надана допомога міському 

волонтерському центру «Шостка-Добро» у придбанні тепловізорів, акумуляторів, 

рацій, палаток, карематів, ковдр, термобілизни. 

           Підсумовуючи, можемо зазначити, що волонтерство на сучасному етапі  є проявом 

зрілості громадянського суспільства, сприяє залученню широкого загалу університетської 

спільноти до доброчинної діяльності, дає поштовх  студентству до самоорганізації і є 

своєрідним стартовим майданчиком  для  особистісного зростання та розвитку студентської 

молоді.  

Також у наступному році плануємо: 

−   за умови наявності фахівця відділу створити волонтерський хаб, залучити 

волонтерів до участі у програмі Erasmus+ та інших молодіжних проектах; 

− проводити заходи національно-патріотичного спрямування; 

− провести волонтерський бал, де відзначити кращих волонтерів університету; 

− розширити спектр волонтерської діяльності з висвітленням у ЗМІ;  

− проводити заходи з популяризації знань екологічного спрямування. 
 

2.3. Комплекс громадського харчування  

 
              Робота КГХ будується на підставі вивчення попиту студентів та співробітників 

університету, вимог до обслуговування та враховує їх у своїй діяльності.     

             В 2022 році КГХ опинився в дуже складних умовах, в зв’язку з повномасштабним 

вторгненням росії на територію України та початком бойових дій робота КГХ виявилася 

практично зупиненою, але незважаючи на це, для збереження  комплексу громадського 
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харчування та продовження його діяльності, було вирішено низку організаційних 

питань. 
       
   Починаючи з березня  співробітники КГХ поновили  роботу з   надання послуг:  

− забезпечували речами першої необхідності та здійснювали допомогу щодо 

організації харчування для контингенту оборонців міста (до складу яких 

входили у тому числі і студенти СумДУ; 

− забезпечували продуктами харчування та здійснювали підвоз  питної води до 

місць проживання і сховищ, де перебували студенти СумДУ, у тому числі 

іноземні; 

− з  квітня була поновлена робота кафетерію в новому корпусі та буфету в 

головному корпусі, з червня - робота центральної їдальні; 

− влітку, впродовж 2,5 місяців, був проведений комплекс заходів з організації 

дворазового харчування в центральній їдальні та кафе гуртожитку-готелю для 

дітей з літньої школи «Аквабенд-СумДУ». 
        
      Силами АГЧ університету були зроблені наступні ремонтні роботи: 

• заміна комунікацій та косметичний ремонт в кафе гуртожитку-готелю на 3-му та 5-му 

поверхах, де проблеми виникли після розмерзання калориферу в березні місяці, що 

призвело до затоплення двох поверхів; 

• ремонт та облаштування кахельної плиткою складських приміщень, санвузлу, 

побутових приміщень та загрузочного коридору-рампи в їдальні медичного інституту 

(усунення недоліків, виявлених Держпродспоживнаглядом та згідно до вимог НАССР). 

           Сторонніми будівельними організаціями були замінені пошкоджені в результаті 

бомбардувань склопакети в кафетеріях та їдальні на території головного кампусу. 

             Працівники КГХ проводять моніторинг цін в інших закладах громадського харчування, 

насамперед, розташованих поблизу університету та інших ЗВО міста. 

         КГХ висвітлює свою діяльність в соціальних мережах, має сторінки в Інстаграм 

та Телеграм. Також,  у соціальних мережах проводили опитування щодо оцінки якості 

харчування в кампусах. 

          За звітний період комплексом була проведена незначна кількість заходів - 106 (у 

2021р. – 303) а саме: 48 кава-брейків (в т.ч. 40 кави-брейк для студентів), сторонніх 

заходів(переважна більшість у січні та на початку лютого) - 36  ( 2021р. – 118) з них: в 

кафе гуртожитку-готелю, – 8 спортивних заходів, в центральній їдальні - 16 (обіди, вечері, 

ювілеї), захистів дисертацій – 1, кейтерінгові обслуговування обласних та міських заходів 

– 5, в їдальні на Петропавлівській – 6.  Динаміка по цим позиціям відображена у наведеній 

таблиці. 

         2021р. 2022р. 

Всього проведено 

обслуговувань : 
303 106 

Із них: 

сторонніх заходів 
118 36 

               

         Цього року з очевидних причин виникає необхідність постійних змін в 

калькуляційній та технологічній документації, яка в свою чергу, не дозволяє змінювати 

асортимент відповідно до побажань відвідувачів підприємств КГХ. І навіть у цих 

складних умовах, за рахунок підвищення якості та впровадження нових форм 

обслуговування, комплексу вдалося внести невеликий вклад в реалізовану націнку 

КГХ. 

         У період очного навчання студентів, в перши два місяці цього року, було 

реалізовано 909 студентських  комплексних обідів в їдальнях та кафетеріях, з 
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максимальною націнкою не більше 50% (фактично 30%), середня вартість таких обідів 

становила 30,00 - 35,00 грн (у 2021р. –5 979).  

         Необхідне обладнання та меблі. Актуальним залишається питання оновлення 

матеріальної бази КГХ, адже в цьому році, нажаль, з об’єктивних причин було не до цього.  

          У 2022 році впровадження в дію системи НАССР загальмувалося. Але після 

скасування військового стану, планується продовжити 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 

СумДУ сучасного, більш економічного, обладнання та економії цих ресурсів при 

використанні в господарчої діяльності. З минулого року, згідно Законодавства України, 

КГХ припинено використання пластикових пакетів та плівки, впроваджено більш 

екологічну паперову упаковку. 

               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.  

               Їдальня машинобудівного коледжу працювала цього року тільки  до 24 лютого, далі її 

робота була призупинена. Їдальня в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому 

коледжі працювала постійно, навіть у літній період. В Конотопському інституті та 

класичному фаховому коледжі спільна їдальня, у якій робота протягом року здійснювалася 

постійно. В Шосткінському інституті СумДУ громадське харчування , нажаль, не працювало 

жодного дня. 

      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 
 

           Робота відділу позанавчальної роботи організувалась таким чином.  

           У 2022 році діяльність відділу позанавчальної роботи спрямовувалася, відповідно 

ситуації, в основному на національно-патріотичне виховання студентів спільно із 

кураторами, заступниками деканів/директорів факультетів/інститутів, а також співпрацю із 

студентським самоврядуванням та громадськими організаціями міста/області щодо 

посильної допомоги захисникам. Звісно, ж більшість запланованих відділом на рік заходів не 

відбулися, але деякі заходи вдалося реалізувати. Так, у лютому студенти взяли участь у 

міському заході у межах всеукраїнської акції «Марш Єдності за Україну», яка була 
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ініційована на тлі загрози повномасштабного вторгнення, і забезпечено висвітлення 

заходу у соціальних мережах. Також, протягом усього року фахівці та студенти брали 

участь у різноманітних благодійних акціях та концертах, спрямованих на збір коштів для 

захисників. Наприклад, у «Міському музичному марафоні», що проходив у період з 

травня по вересень на Театральній площі і забезпечував збір коштів для захисників, 

фахівець відділу неодноразово брала участь як сольна виконавиця, так і у складі 

творчих колективів КМЦ. У лютому-травні фахівцем ВПР здійснювалася волонтерська 

допомога і співпраця із Білопільською міською радою щодо робіт по розфасовці і доставці 

гуманітарної допомоги малозабезпеченим та одиноким літнім людям, приготуванню їжі для 

захисників, замовленню та доставці ліків тощо.   

     Цього року особливо велика увага приділяється реалізації ідей національно-

патріотичного виховання молоді, тож, ґрунтуючись на рекомендаціях Міністерства 

освіти і науки України, відділом було підготовлено матеріали для розробки 

загальноуніверситетського Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2023 - 2026 р., до якого увійшли 

напрацювання структурних підрозділів та інститутів/факультетів СумДУ.  

        Традиційними залишаються університетські заходи щодо вшанування пам’яті 

загиблих студентів та випускників, які проходять біля Пам’ятного знаку загиблому 

студенту-воїну, а саме мітинги-реквієми та покладання квітів у дні пам’ятних дат. 

Цього року вперше було проведено захід, ініційований студентами-активістами 

«Дипломи пам’яті», який пройшов 2 вересня у День визволення міста від фашистських 

загарбників, і був покликаний ще раз привернути увагу до жорстоких наслідків війни, 

до проблеми страшних людських жертв та вшануванню пам’яті студентів, які не 

змогли отримати дипломи про освіту, а загинули під час бойових дій. Цей захід широко 

висвітлювався телевізійним каналом 1+1 у межах загальнонаціонального 

інформаційного марафону.  

          Традиційний університетський конкурс «Кращий студент СумДУ-2022», 

присвячений Міжнародному дню студента, цього року пройшов у форматі «живого 

спілкування» і більшість переможців номінацій змогли особисто отримати заслужені 

відзнаки. У конкурсі було відзначено 25 студентів у 24 номінаціях і головний 

переможець. Перелік традиційних номінацій цього річ поповнився додатковими: «Кращий 

студентський медійний проєкт», «Громадська робота. Активіст студентського 

самоврядування», «Робота в гуртожитку. Кращий громадський діяч», «Спортивне відкриття 

року». Кращим студентом року стала стала студентка ННІ БіЕМ  Маслій Мар’яна. 

Також на заході нагородили Дипломами шістьох студентів-стипендіатів Голови Сумської 

ОДА. За підсумками заходу Медіа-центром СумДУ було підготовлено відео-ролик, який 

опубліковано на YouTube-каналі, де висвітлено результати конкурсу та яскраві моменти із 

проведеного заходу. 

         Також, до Міжнародного дня студента відділом було організовано участь студентів 

у міському тематичному заході, на якому відбулося нагородження грамотами Голови 

Сумської ОДА кращих студентів, серед яких були Малиновський Богдан (факультет 

ЕлІТ), Редька Олександра (НН медичний інститут) та Зінченко Анна (НН інститут 

права), а у межах розважальної програми відбулося «Міжвузівське студентське караоке», в 

якому взяла участь і команда СумДУ. Для забезпечення заходу фахівцем відділу було 

підготовлено відповідну супроводжуючу документацію та вирішувались організаційні 

питання з його організаторами та учасниками.   

        Крім того, фахівцем відділу було організовано участь студентів із музичними виступами 

на обласному спортивному заході – закриття Чемпіонату Сумської області з футболу серед 

команд вищої ліги. 

        Спільно з кафедрою журналістики наприкінці вересня було проведено Конкурс віршів 

студентів, випускників, аспірантів,викладачів, співробітниківСумського державного 

університетуз нагоди 75-річчя з часу створення закладу освітиі 30-річчя діяльності в статусі 
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класичного. На кінець листопада вірші вже були відібрані на попередній огляд. Серед 

представлених творів буде обрано переможця, вірш якого увійде до книги про СумДУ. 

Загалом за звітний період  співробітниками ВПР було проведено 11 виховних заходів 

(у тому числі онлайн) для студентів. 

 

2017 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

171 17 20 11 

          

Продовжується робота щодо поповнення інформації на сторінці ВПР на офіційному сайті 

СумДУ, де додавалася інформація у традиційні рубрики, публікувалися оновлення.       

Також, систематично поновлюється інформація на Instagram сторінці, де велася активна 

робота щодо інформаційних публікацій про заходи і події, готувалися пости та відео-ролики, 

присвячені вшануванню пам’яті видатних історичних постатей, сучасних героїв-захисників 

та визначних державних подій: Дня Конституції, Дня Прапору, Дня Незалежності України, 

Дня Соборності, Дня Гідності і Свободи, Дня захисників і захисниць України, Дня Збройних 

сил України, 300-річного ювілею Григорія Сковороди, Дня рідної мови, Дня вишиванки 

тощо, також ініційовано акцію «Запали свічку пам’яті» до Дня вшанування жертв 

Голодоморів та інше. Через Іnstagram сторінку  ВПР долучався до різноманітних акцій та 

челенджів щодо збору коштів та розповсюдження інформації про благодійні акції для 

захисників. На сторінці також висвітлюється інформація про народні та професійні свята,  

міжнародні свята і події. Також, на сторінці публікувалися тематичні виступи солістів та 

колективів, присвячених знаменним датам, які також популяризували гуртки і творчі студії 

КМЦ. Крім того, авторський вірш фахівця відділу Марини Янкової було опубліковано 

у збірці віршів українських авторів  «Війна очима українського художника». 

          На основі інформаційних матеріалів з патріотичної тематики було запропоновано теми 

кураторських годин для першокурсників. Також, у співпраці із бібліотечно-інформаційним 

центром було проведено декілька тематичних заходів у межах кураторських годин, як у 

онлайн форматі, так і «наживо», наприклад онлайн вікторини на патріотичні теми 

«Козацькому роду нема переводу» та «Нащадки козаків», екскурсії до БІЦ та музеїв СумДУ. 

        Цього року традиційний семінар кураторів відбувся у дистанційному форматі, а 

тематика питань, які обговорювались, крім звичних, доповнилася питаннями щодо 

безпеки організації навчального процесу та позанавчальної діяльності, можливостей 

залучення більшої кількості студентів до різних видів діяльності, виходячи із реалій 

сьогодення. Звісно ж, цього року не вдалося реалізувати у повному обсязі роботу з 

першокурсниками, але куратори намагалися активно залучати їх і до анкетувань на 

різні теми, до спільних заходів та співпраці з психологічною службою, біблотечно-

інформаційним центром тощо. 

        У листопаді-грудні було проведено онлайн опитування студентів першого курсу всіх 

інститутів (факультетів) за допомогою Google Form.  

        Традиційно на питання «Що вплинуло на рішення щодо вступу в університет», 

більшість першокурсників відповіли «престижність та високі рейтинги університету, 

висококваліфіковані педагоги, співпраця з міжнародними партнерами, академічна 

мобільність, а також рекомендації друзів і знайомих, які навчаються чи закінчили 

СумДУ.  

Приклади інших варіантів відповідей: 

- зручне географічне розташування; 

- гарне співвідношення якості освіти і ціни за навчання; 

- активне самоврядування, цікаве студентське життя; 

- широкий спектр можливостей, у тому числі великий вибір позанавчальної діяльності; 

- бажання розвивати свої здібності у різних напрямах; 

- соціальні мережі; 

- підготовчі курси до ЗНО (МПТ); 
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- матеріально-технічна база, гарні умови для навчання; 

- наявність бюджетних місць на обрану спеціальність. 

         Також, анкетування показує творчі вподобання студентів, їх досягнення за різними 

видами діяльності та пріоритети щодо позанавчальних напрямів діяльності. Більшість 

першокурсників, які виявили бажання приєднатися до роботи гуртків вже відвідують заняття 

колективів, а частина з них вже стали лауреатами престижних мистецьких конкурсів.  

         Систематична співпраця із заступниками деканів / директорів з виховної роботи 

дає змогу ознайомитися з різними напрямами та формами роботи зі студентами та 

дозволяє здійснити обмін досвідом. На всіх факультетах/інститутах впроваджуються нові 

форми позанавчальної роботи. 

        Співпраця із кураторами академічних груп. Цього року куратори мали змогу більш 

активно контактувати із студентами, які знаходяться у м. Суми, але проблеми комунікації 

все ж таки і досі актуальні, що пов’язано як з відсутністю деяких студентів у місті та країні, 

так і з перебоями у засобах зв’язку. Але, більшість кураторів знаходять можливість 

спілкування з групами, проводять організаційні збори та кураторські години, допомагали 

студентам в адаптації до навчального процесу, знайомили із можливостями позанавчальної 

діяльності, постійно ведуть контроль відвідування занять та успішності студентів, 

долучаються до перевірок у гуртожитках, спонукають студентів до наукової, спортивної, 

мистецької, громадської, волонтерської діяльності, організовують екскурсії, комунікують з 

батьками першокурсників. Серед популярних дистанційних форм роботи кураторів: онлайн 

лекції, вікторини та челенджі на різну тематику. 

        На сьогоднішній день працює 69 кураторів у 73 академічних групах: 

- ТеСЕТ – 6 кураторів; 

- ЕлІТ – 16 кураторів;  

- ННІ БіЕМ – 9 кураторів; 

- ННІ права –   5 кураторів;  

- НН медичний інститут –  26 кураторів (30 груп); 

- ІФСК –  7 кураторів. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

91 83 87 77    85       73 

         

Співпраця кураторів із психологічною службою традиційно здійснювалася шляхом 

проведення групових занять (52 кураторські години у 46 академічних групах) у формі 

лекцій, тренінгів на теми: «адаптація до нових умов навчання», «вибір та цілі», «розвиток 

стресостійкості», «командоутворення», «розвиток самоповаги», «ненасильницьке 

спілкування», «формування адекватної самооцінки» тощо. Також, створено групи у 

соціальних мережах, де відбувається спілкування 4 практичних психологів із 60 

кураторами. 

         Кількість особистих звернень першокурсників до психологічної служби цього року 

склала 109 (у 2021 році - 297). Велика увага приділялась груповій профілактиці в діяльності 

груп підтримки для студентів від ініціативи Асоціації психологів вищої школи України 

«АПВШУ та друзі», що частково посприяло зменшенню індивідуальних звернень студентів. 

Серед проблем, з якими зверталися студенти до психологічної служби: емоційні стани, 

страхи, панічні стани, тривожність; проблеми і труднощі із плануванням часу; стреси;  

мотивація до навчання, проблеми у навчанні, виявлення причин; самотність (в період он-

лайн навчання), самовдосконалення, самопізнання, саморозвиток; інтерес до тем 

психологічного змісту; інтернет залежність; взаємини з батьками та інше. 
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               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 у відділі на даний час не здійснюється, що пов’язано із дефіцитом 

кадрів та іншими об’єктивними причинами, але є необхідність відродження роботи гуртків 

народно-обрядового спрямування.   

Показник охоплення студентів позанавчальною діяльністю у 2022 році __ (2021р. - 48%). 

 2021 рік 

Інститут/ 

факультет 

ЕлІТ  ІФСК ННМІ ННІ 

БіЕМ 

ННІ 

права 

ТеСЕТ КІ ШІ Всього 

Відсоток 

охоплення 

 

56,6 

 

55,3 28,5 78,3 76,2 47,2 

 

54,6 

 

44 

 

48 

 

2022 рік 

Інститут 

(факультет) 

ЕлІТ 

  

ІФСК ННМІ ННІ 

БіЕМ 

ННІ 

права 

ТеСЕТ КІ ШІ Всьо 

го 

Відсоток 

охоплення 

  

31,3 54,3 33,3 65,4 73,6 25,9 72,4 54,6 42 

          

   Важливою ділянкою роботи ВПР залишається надання відповідей на листи офіційних 

організацій: 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. Цього року збільшилася кількість подібної документації, 

особливо з питань безпеки, а також національно-патріотичного виховання.  

 Плани на наступний рік (за сприятливих умов): 

− кадрові питання вирішити шляхом можливого залучення студентів для забезпечення 

роботи у соціальних мережах, до проведення студентських заходів та роботи зі 

школярами; 

− відновлення гурткової роботи; 

− залучення більшої кількості школярів для заходів позанавчальної діяльності як 

онлайн, так і наживо; 

− ініціювати нові проєкти для абітурієнтів; 

− відновити роботу щодо розроблення та прийняття Положення про конкурс «Кращий 

студент СумДУ» та нової версії Положення про відділ позанавчальної роботи. 

3.2. Культурно-мистецький центр  

 
          У зв’язку із військовим станом у країні та виїздом за кордон деяких співробітників, 

кадрова ситуація у КМЦ суттєво змінилася.  

          На сьогодні в КМЦ працює 16 співробітників, 3 фахівців у відпустках «без збереження 

заробітної плати», та з одним тимчасово призупинені трудові відносини 

          Незважаючи на перебування працівників в простої – як керівники творчих колективів 

так і фахівці КМЦ активно приймали участь у мистецьких конкурсах, університетських та 

міських заходах. 

          У 2022 році діяльність культурно-мистецькому центру здебільшого була спрямована 

на реалізацію заходів національно-патріотичного та благодійного спрямування. Протягом 
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травня-вересня учасники творчих колективів КМЦ ініціювали та організовували благодійні 

концерти та майстер-класи, які несли не тільки гуманітарну, але і профорієнтаційну 

складову. Так, першою ініціативою став Благодійний танцювальний хобі-клас «Ми з 

України!» театру танцю «Феєрія», який відбувся на майданчику ТЦ «Київ» і зібрав близько 

100 дітей і дорослих, що приєдналися до розучування танцювальних рухів під музичну 

композицію «Ой, у лузі червона калина». Потім колективами КМЦ було проведено низку 

концертів та розважальних програм для дітей «Доброго вечора, ми з СумДУ», які пройшли 

у різних локаціях міста (озеро Чеха, студентський сквер, Театральна площа тощо). Також, 

творчі колективи КМЦ взяли участь у реалізації ідеї благодійного аукціону, організованому 

в СумДУ, запропонувавши у якості лоту концертну програму, що відбулася у студентському 

сквері для кафедри маркетингу, яка і оплатила відповідний лот.  

         У благодійному «Міському музичному марафоні» на Театральній площі, де 

здійснювався збір коштів на потреби захисників,  колективи КМЦ неодноразово брали  

участь як виступаючи із окремими номерами та сольними виступами (вокальна студія, театр 

«Кураж», театр танцю «Феєрія», танцювальна студія «S&P») так і організовуючи 

повноформатну концертну програму. Під час заходів було зібрано близько 11 тис. грн. і 

передані у благодійний фонд «Суми». У студентському сквері було також проведено окрему 

концертну програму для бійців територіальної оборони та їх родин. 

         Слід зазначити, що до благодійної діяльності приєдналися також студенти та 

випускники-учасники творчих колективів, які виїхали за кордон – вони брали активну 

участь у благодійних концертах та акціях у різних містах світу, де збирали кошти на 

допомогу ЗСУ (Анастасія Дедюхіна, Олександра Бублій, Михайло Ворфоломеєв та інші) 

         Крім цього протягом року вдалося реалізувати деякі традиційні проєкти у офлайн 

форматі, наприклад урочистості, присвячені випуску бакалаврів та «Кращий студент-

2022» (Конгрес-центр), участь у Всеукраїнському мистецькому конкурсі «Чарівний 

камертон» у м. Дніпро, концертні виступи у межах конкурсу «Золотий інтеграл», «День 

відкритих дверей», Новорічна казка для дітей тощо. До професійного свята – Дня 

працівників освіти колектив КМЦ спільно із оркестром ГУ Національної поліції України 

організували «Експрес привітання» в актовій залі для викладачів та співробітників СумДУ. 

Це був перший досвід співпраці із оркестром, але фахівці досягли домовленостей щодо 

подальших спільних творчих проєктів.  

         Учасники молодіжного театру «Кураж» започаткували два цікавих і актуальних відео-

проєкта:  «Юність, опалена війною», метою якого стало висвітлення проблем військового 

часу через авторську поезію учасників колективу та інших сучасних молодих авторів та 

«Поезія Незламних» – відео-записи віршів українських авторів про війну, біль і страждання 

народу. Проєкти реалізовувались через соціальні мережі. 

         Колективи КМЦ брали участь у міських заходах, таких як концерт «Народжені 

вільними» до Дня Незалежності України (міський відділ культури), «Портрети, що 

оживають» обласна фото-виставка (Обласна філармонія), «Віримо. Знаємо. Надихаємо на 

Перемогу» (обласний академічний театр ім. М. Щепкіна), міський флеш-моб «Привітай  

бійців Збройних сил України» (Театральна площа), форум-театр «Твій вибір» (Молодіжна 

рада Сумської міської ради, Конгрес-центр), благодійних  концертах «Help Ukraine» (ГО 

«Child.UA», Театральна площа), міська акція «Суми вільні, Сумчани нескорені» 

(Театральна площа), а також участь у міських та обласних спортивних заходах.  

         Серед традиційних знакових заходів, які цього року залишилися в онлайн форматі і 

були організовані спільно з Медіа-центром, можна відмітити «Випускний для іноземних 

студентів», концерт до Дня працівників освіти та «Посвяту першокурсників у 

студенти». Особливо цікавою виявилася робота над «Посвятою у студенти», а результат 

високо оцінили глядачі та спеціалісти. Всі творчі номери було знято у формі музичних кліпів 

із цікавою сюжетною лінією та якісною технічною і творчою реалізацією. Відео-запис заходу 

і окремі номери було опубліковано на YouTube каналі СумДУ, де вони отримали велику 

кількість вподобань і схвальних коментарів. Найбільш колоритні номери, наприклад «Ой, у 
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лузі червона калина» навіть перевершили всі попередні показники щодо вподобань, а саме 

1800  перепостів, 20 вподобань у різних соціальних мережах та 39 000 переглядів. 

         Заходи, які були організовані та проведені за участю співробітників КМЦ та 

студентів-учасників творчих колективів СумДУ (у тому числі он-лайн) 
 

 Рівень організації заходів 2020 2021 2022 

Заходи КМЦ (базовий ЗВО) 

 

23 42 14 

Міські, обласні та всеукраїнські 

заходи  

7 35 17 

Заходи інших підрозділів СумДУ 

(кафедри, факультети, служби) 

15 27 9 

Профорієнтаційні заходи 3 15 5 

 

ВСЬОГО: 

 

48 119 45 

          Гурткова робота. Незважаючи на кадрові та фінансові труднощі, гуртки продовжують 

працювати, хоча і не в повному обсязі. На сьогодні на постійно діючій основі працюють 

6 гуртків: вокальна студія (керівник Ольга Бондаренко), ансамбль бального танцю «Силует» 

(керівник Ольга Гараніна), театр танцю «Феєрія» (керівник Світлана Бондаренко), 

танцювальна студія «S&P» (керівник Людмила Крамінська), танцювальний колектив «JAM» 

(керівник Юлія Чудаєва), відкритий молодіжний театр «Кураж» (керівник Ірина Небилов), а 

студія КВН періодично проводить невеликі навчальні заходи для учасників команд (майстер-

класи, зустрічі із авторами та акторами досвідчених команд тощо). Колективи активно беруть 

участь в університетських та міських заходах, конкурсах і фестивалях різних рівнів як у 

дистанційному форматі, так і «офлайн». 

         Зазначимо, що з об’єктивних причин гуртки втратили частину учасників зі студентів 

старших курсів (відсутність у межах міста і країни, вимушена необхідність 

працевлаштування тощо), тож кількість гуртків і студентів, які в них займаються не 

достатня. Але колективи поступово поповнюються першокурсниками, у тому числі завдяки 

проведеним анкетуванням, наданій інформації на вступних лекціях, роботі з кураторами та 

популяризації мистецької діяльності через соціальні мережі. Зауважимо, що вже в першому 

семестрі 10 першокурсників стали лауреатами Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

як у складі колективів, так і у сольних номінаціях.  

         Мистецькі фестивалі та конкурси. Зауважимо, що цього року значно зменшилася 

кількість фестивалів та конкурсів, які зазвичай пропонувалися для участі, а у період з березня 

по червень подібні заходи взагалі не проводилися. Протягом року учасники творчих 

колективів взяли участь у 23 мистецьких фестивалях та конкурсах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів (у 2021 році – 31) 9 з яких проходили за підтримки Міністерства 

культури та інформаційної політики або МОН України. До особливо визначних 

віднесемо всеукраїнський конкурс музичного мистецтва «Чарівний камертон» у м. Дніпро 

(за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України), у якому учасникам 

вокальної студії вдалося взяти участь «наживо» і вибороти чотири 1 місця, і два 2 місця у 

сольних та колективних номінаціях.   

         Серед вагомих досягнень у дистанційних конкурсах за підтримки Міністерства 

культури та інформаційної політики України – перемога студентки 1 курсу факультету ІФСК 

Рубан Дарини у номінації «Академічний вокал» всеукраїнського конкурсу «Київський 

колорит»,  перемоги вокальної студії, театру «Кураж», танцювальної студії «S&P» у конкурсі 

«Лиманські зорі» (м. Миколаїв), «Чорноморські вітрила» (м. Одеса), і особливо важливе 

цьогорічне досягнення КМЦ – п’ять Гран Прі за рік:  
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- театр танцю «Феєрія» - у всеукраїнському конкурсі «Розправ крила, Україно» 

(м. Одеса); 

- танцювальна студія «S&P» - у всеукраїнському конкурсі мистецтв «Україна – це 

ти!» (м. Одеса);  

- відкритий молодіжний театр «Кураж» - у всеукраїнському конкурсі мистецтв 

«Національний парад талантів» (м.Київ»); 

- Владислав Талах – студент факультету ЕлІТ, учасник театру «Кураж» у 

індивідуальній категорії всеукраїнського конкурсу мистецтв «Національний 

парад талантів» (м.Київ»);  

- ансамбль народного танцю «Світано» Шосткинського інституту СумДУ – у  

Міжнародному конкурсі мистецтв «Зіркова планета» (м. Одеса).  

   Крім цього, серед значущих мистецьких досягнень позабазових структурних 

підрозділів, концертні програми до студентських та професійних свят, міські заходи до 

знаменних подій і державних свят, а також призові місця та перемоги колективів ШІ 

СумДУ – вокального ансамблю «Сузір’я» (керівник – Ірина Соколова) та ансамблю 

народного танцю «Світанок» (керівники – Тетяна і Олег Демич) у всеукраїнських 

конкурсах мистецтв: «SURPRISE PEOPLE 2022», «Музика осені» (м. Миколаїв), «Покрова 

DANCE Ніжин», «Чисті роси»-«Віночок дружби» та міжнародних конкурсах: «Перлина 

Європи», «Лиманські зорі» (м. Миколаїв), «Мелодії вічності» (м. Кролевець), «Мистецька 

сотня» (м. Київ).  

         У 2022 році кількість лауреатів мистецьких конкурсів та фестивалів із числа 

студентів складає 154 осби (у 2021 році - 226), як у колективних так і в сольних 

номінаціях.  

 
Кількість лауреатів мистецьких 

фестивалів та конкурсів  із числа 

студентів  2019 

2020 2021 2022 

 Рівні фестивалів  Рівні фестивалів  Рівні фестивалів  Рівні фестивалів 

 Місь  

кі  
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кі 
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ж  
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ні 
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Все  
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їнськ

і 

Мі

ж  

на  
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ні 

Всь

о  

го 

Мі 

Сь 

кі  

об 

ла  

сні 

Все  

укра  

їнські 

Між  

на  

родні 

Всьо  

го 

Базовий 

ЗВО 

0 88 64 152 9 88 17 114 10 158 38 206 - 87 59 146 

Позаба 

зові 

струк-

тури  

20 0 2 22 0 9 1 10 1 10 9 20 - 4 4 8 

Всього 

 

20 88 66 174 9 97 18 124 11   168 47 226 - 91 63 154 

 

          Робота в соціальних мережах. Природньо, що цього річ контент у всіх соціальних 

мережах кардинально змінився, враховуючи зміни у суспільстві та війну в країні. Звісно ж, 

залишилася необхідність постійної роботи на сторінках підрозділів у Facebook, Instagram, 

Tik-Tok, але інформація, що там розміщувалася мала більш серйозний та інформативний 

характер, на відміну від минулого року, коли контент, орієнтований на молодіжну аудиторію, 

мав розважати і зацікавлювати своєю «інформаційною яскравістю». Тож, на сторінках КМЦ 

і творчих колективів публікувалася інформація до знаменних дат, державних і професійних 

свят, а також фото і відео-матеріали, які популяризують діяльність КМЦ та підвищують 

інтерес студентів до творчості. Також, фото і відео-ролики виступів колективів та афіш і 

запрошень на благодійні заходи мали також і профорієнтаційний характер, знайомлячи 

абітурієнтів не тільки із можливостями СумДУ у позанавчальній діяльності, але і 
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популяризували активну громадську позицію учасників колективів, спонукаючи 

користувачів до спільних дій на благо країни та Перемоги. 

          Через сторінки Instagram ведеться переписка із користувачами, у яких виникають 

питання стосовно роботи гуртків, можливості участі в них, публікуються різноманітні 

анонси виступів і концертів, фото- та відео-звіти із заходів, різноманітні студентські творчі 

проєкти,  новини про досягнення наших студентів. 

          Участь у інших видах діяльності, курсах, тренінгах. У звітний період художній 

керівник КМЦ Бондаренко О.О. брала участь у робочих  групах у процесі акредитацій кафедр 

на факультеті ЕлІТ і ТеСЕТ – надавала інформацію про стан позанавчальної діяльності в 

СумДУ. Також, співробітники працювали над оновленням інформації для книги до ювілею 

університету. Крім цього, Бондаренко О. О. та Шарапов С. О. (сумісник) пройшли онлайн 

курси  Коледжу Берклі (Berklee College), які були запропоновані університетом через 

програму Coursera і отримали сертифікати про закінчення курсів за програмами Music 

Business Foundations (Основи шоу-бізнесу) та The Art of Music Production (Мистецтво 

створення музики) відповідно. 

         Профорієнтаційна діяльність у поточному році не була досить активною, зважаючи 

на відповідні труднощі у спілкуванні та неможливості проведенні заходів для школярів, але 

все ж таки співробітники КМЦ намагалися надолужити втрачений час у весняний період 

заходами влітку. Так, у всі заходи «Доброго вечора, ми з СумДУ» включалась 

профорієнтаційна складова – розігрувались сувеніри із логотипами, проводились вікторини 

на теми навчання в СумДУ, рекламували творчі колективи та іншу позанавчальну діяльність. 

Всі міські заходи, в яких брали участь колективи КМЦ теж можна віднести до 

профорієнтаційних, бо під час їх проведення оголошувались відомості про університет і 

колективи КМЦ. Також, цього року відбувся традиційний захід для директорів шкіл, 

присвячений Дню працівників освіти та День відкритих дверей, в яких КМЦ взяв активну 

участь. 

         Співробітники та керівники колективів продовжують вести активну діяльність щодо 

залучення школярів до роботи гуртків, а також популяризації СумДУ як найкращого 

потенційного закладу для подальшого навчання. Так, у танцювальних колективах «Феєрія», 

«S&P», «Силует» займаються близько 50 школярів, які постійно беруть участь у заходах 

КМЦ, а творчі колективи беруть участь у шкільних заходах.   

         Цього року не вдалося продовжити активну співпрацю із творчими дитячими 

колективами на загальних заходах, але із керівниками колективів ми традиційно 

співпрацюємо, проводимо профорієнтаційні бесіди, а керівники вокальної студії «SoloWay» 

Марина Велітченко, танцювального центру «Артес» Ірина Восмерик, «Сімейного театру 

Нянькіних» Тетяна Нянькіна знову були запрошені в журі «Золотого інтегралу». 

         Цього року у актовій залі не відбувалися випускні вечори для школярів, але наразі 

відновлюється фестивальна діяльність та практика звітних концертів дитячих творчих 

колективів, тож у актовій залі проведено 3 таких заходи, на яких були присутні близько 

1 000 учасників та глядачів.   

До СумДУ цього року вступило 11 студентів, які були залучені керівниками творчих 

колективів (1 – «Феєрія», 2 – вокальна студія, 3 – Шкільна ліга КВН, 5 – танцювальний 

колектив «S&P»). 

          Цього року знаний у місті колектив КМЦ – ансамбль бального танцю «Силует» 

відзначає ювілей своєї творчої діяльності, а його керівник – заслужений працівник культури 

України Ольга Гараніна – особистий ювілей, 70 років. З цієї нагоди обласним телеканалом 

СТС було знято сюжет про досягнення колективу і мистецьку діяльність КМЦ, який 

транслювався у телеефірі та опубліковано на каналі YouTube.  

     Значні досягнення співробітників КМЦ та студентів-учасників творчих колективів стали 

однією із складових загальної оцінки університету у рейтингу QS, за яким діяльність 

Культурно-мистецького центру була оцінена в 7 балів з 10 можливих. 

           Матеріальне і технічне забезпечення. 
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                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.  

      Отже до здобутків роботи КМЦ в 2022 р. можна віднести:  

− участь колективів КМЦ у знакових міських концертах (День Незалежності України, 

«Музичний марафон»); 

− участь (дистанційно та «наживо») у 23 фестивалях та конкурсі, 9 з яких пройшли за 

підтримки МОН України та Міністерства культури та інформаційної політики 

України; 

− кількість лауреатів всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів складає 

154 студента, 5 Гран Прі; 

− поновлення фестивальної діяльності та заходів дитячих творчих колективів у актовій 

залі СумДУ, що сприяє профорієнтаційній діяльності; 

− активна благодійна діяльність для підтримки ЗСУ. 

      План роботи КМЦ на 2023р.:  

− розвиток гурткової роботи, збільшення кількості та жанрової спрямованості гуртків, 

залучення до них більшої кількості студентів, у тому числі іноземних, та школярів;  

− пошук талановитих абітурієнтів через співпрацю з центрами позашкільної освіти  та  

центрами культури і дозвілля територіальних громад; 

− розширення тематики студентських заходів, включаючи до їх змісту питання 

екологічної політики та національно-патріотичного виховання молоді; 

− залучення зовнішніх орендаторів для збільшення надходження грошових коштів;  

− підсилення грантової та проєктної діяльності. 
        

Студентський клуб «Спортлайн» 
       З початку року студентським клубом «Спортлайн» була проведена невелика кількість 

заходів. До початку повномасштабного вторгнення росії було проведено п’ять заходів для 

органів студентського самоврядування.  З кінця лютого приміщення СК «Спортлайн» 

використовувалося як пункт зберігання та видачі гуманітарної допомоги. 
 

3.2.1. Школа - студія КВН  
 

Команди: 

До складу студії КВН у 2022 році входять: 

• 7 дорослих команд («ИкПорт», «Бастер», «Гроздья рябины», «Мофрий», «Квас 

Тарас», «Без вариантов»; 

• загалом: 35 студентів, 1 співробітник, 5 студентів інших закладів, 5 випускників); 

• 1 шкільна команда («Ну типа» школа 27). 

Кількість учасників студії КВН порівняно з 2021 роком залишися незмінною. 

Досягнення школи-студії КВК 

Деталізуючи, протягом року команди СумДУ відзначилися: 

- всеукраїнський телевізійний рівень («Ліга сміху») 

• Фестиваль «Ліги сміху»: 

«Бастер» - учасник. 

- всеукраїнський нетелевізійний рівень (записи гри зібрав 842 перегляди на You Tube) 

• Кубок кохання м. Харків: 
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«Гроздья рябины»; 

«Морфій». 
 

Освітні заходи: 

1) у зв’язку з повномасштабним вторгненням на територію України проведення заходів 

було  припинено,  але кількість охочих займатись гумором не зменшилась, студенти 

та школярі чекають повернення заходів після перемоги; 

2) у грудні 2022 року  була запущена Анкета для першокурсників, з великої кількості 

студентів, що заповнили анкету є бажаючі займатися в студії КВН; працюємо з ними 

в онлайн режимі; 

3) незважаючи на те, що студія КВН не працювала у звичному режимі, керівник студії 

КВН долучалася до організації та проведення  заходів Культурно-мистецького 

центру. 
 

Волонтерська діяльність: 

У зв’язку з війною у нашій країні волонтерська діяльність стала знаковою для всіх. 

Учасники команди «Гроздья рябины» з перший днів повномасштабного вторгнення 

працювали у гуманітарному штабі. Допомагали людям, що постраждали під час війни, 

доставляли їм продукти, ліки, одяг.  Керівник студії КВН працювала у гуманітарному штабі 

«СпівДія Хаб Суми» та долучилась до вигрузки, фасування та видачі державних продуктових 

наборів від Офісу Президента України. 

 

Профорієнтаційна робота: 

1.  матеріали про діяльність студії КВН публікувались на сайті «0542.ua», на офіційному   

 сайті Сумського державного університету, та в інших соціальних мережах; 

2. «Шкільна ліга сміху»,  Ліга КВН «Сумка», як і університет в цілому, продовжують 

цікавити школярів, не зважаючи на те, що заходи були відміненими, проте заняття 

«Школи сміху» проводяться у режимі онлайн; 

3.  3 випускника  «Шкільної ліги сміху»  вступили  до Сумського державного   

 університету; 

4. поступово налагоджується робота в онлайн режимі зі шкільними командами. 

Шляхи покращення роботи школи - студії КВК: 

1) залучення до роботи фахівців студії КВН, які не працювали у період 

повномасштабного вторгнення; 

2) пошук мотивації для більш масового залучення студентів та школярів до участі у 

підготовчій групі та командах, як у звичній формі, так і у режимі онлайн; 

3) відновлення представництва СумДУ у телевізійній «Лізі сміху» у разі поновлення її 

діяльності (важаємо, що це потрібно  для проведення рекламної  та профорієнтаційної  

роботи); 

4) проведення нового сезону ліги КВН «Сумка» (у планах зробити лігу всеукраїнською) 

в форматі, адаптованому під умови військового стану;  

5) відновити у повному обсязі функціонування «Шкільної ліги сміху» та задіяти тренерів 

з телевізійної Ліги сміху. 

 
   


