
План заходів на грудень 2018 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Відкрита
першість міста

Тростянець серед
юнаків та дівчат

1-2 грудня
спорткомплекс
«Локомотив»
м. Тростянець

Змагання  відбудуться  за
участю  спортсменів
Сумської,  Харківської,
Полтавської,  Луганської
областей

Програма змагань
1 грудня:
11:00 – урочисте відкриття
11:30 – півфінальні бої
2 грудня:
10:30 – фінальні бої
Урочисте закриття змагань.
Нагородження

Довідки за тел.:
0668267418

2. Заходи з нагоди
140-річчя від дня

народження
Олександра Олеся

4 грудня
Білопільська
центральна

районна
бібліотека ім.

О.Олеся

У програмі:
- відкриття  нової
експозиції в музеї О.Олеся
до 20-річчя з моменту його
створення 
-  круглий  стіл  «Шануймо
Олесеве слово»
- презентація  книги
Людмили Ромен «Скрипка
Сонця»  та  збірки
вокальних  творів  на  слова
О.Олеся  «Як  пісня  вся
душа моя»

Вхід вільний

5 грудня
Білопільська
центральна

районна
бібліотека ім.

О.Олеся

- творча  зустріч  з
лауреатами  Премії  ім.
О.Олеся  різних  років  та
презентація  збірки
художніх  творів
переможців  відкритого
щорічного  літературно-
мистецького  конкурсу  для
дітей та молоді ім. О.Олеся
«...І розітнувсь мій перший
спів...»
- покладання  квітів  до
пам’ятного  знаку  та
меморіальної  дошки  на
будинку,  де  народився
О.Олесь

Вхід вільний

5 грудня
Білопільський

районний
будинок
культури

- літературно-мистецьке
свято  «Душа  Олеся,  його
поезія в Україні»
- відкриття  виставки
картин  Ганни  Сергеєвої,

Вхід вільний



члена Національного союзу
художників  України  та
робіт  художників
Сумщини,  присвячених
140-річчю  від  дня
народження  О.Олеся,
виставки  творчих  робіт
переможців  літературно-
мистецького  конкурсу  для
дітей  та  молоді  «...І
розітнувсь  мій  перший
спів...»

3. Форум
«Готельно-

ресторанний
бізнес на

Сумщині»

7 грудня
Конгрес-центр

СумДУ
м.Суми

До  участі  запрошуються
власники,  менеджери  та
фахівці  готельно-
ресторанного  бізнесу,  які
зацікавлені  у  підвищенні
якості  та  ефективності
надання послуг,  а  також у
розвитку  туристичної
привабливості  Сумського
регіону.
В  другій  половині  заходу
будуть  проводитись
безкоштовні майстер-класи
із  приготування  піци  та
суші,  а  також  платний
воркшоп на базі ресторану-
піцерії "Simbiosi".Simbiosi"Simbiosi"..

Участь у форумі
безкоштовна, реєстрація

обов'язкова за
посиланням:

https://form.jotformeu.
com/83205331506346

Для отримання
додаткової інформації
щодо подання заявок,
будь-ласка, відправте

повідомлення на
bscenter.sumy@gmail.com

або зателефонуйте: 
(050) 407 33 54

4. Трофі-експедиція
«Буймер»

8 грудня
8:00
старт

 база відпочинку
«Славна»

Формат:  одноденна
експедиція  лісами
Тростянецького  і
Охтирського  районів
Сумської  області  уздовж
річки Буймер.

Характер  місцевості:
лісовозні  колії,  затоплені
дороги,  глиняні  підйоми  і
спуски,  торфяні  болота,
покинуті  села  і  дороги. 
Нуль асфальту!

Приблизна  довжина
маршруту  70  км.
Час  на  маршруті  біля  9
годин. Однак погода може
перетворити  ці  9  у  12  і
більше.  Маршрут
кільцевий. Старт і фініш на
базі відпочинку Славна.

Учасники  поділяються  на
дві  категорії:  Хард і  Рейд.

Організатор:
050 590 64 14 Андрій



Залежно від погодних умов
в  Рейді  може  знадобитись
лебідка,  хоча  б  одна  на
групу  машин. 
В  Харді  без  лебідки  і
бензопили маршрут пройти
майже  неможливо. 
Вибір  категорії  –  по
бажанню.  Залежно  від
кількості  учасників
можливий  їх  поділ  на
групи.  Рух по маршруту у
довільній  формі,  однак  не
рекомендується  їхати  в
одну машину.

Всім  учасникам  завчасно
буде надано трек маршруту
(формат  plt  gpx  kmz) і)  і
роздрукована топографічна
карта  з  нанесеним  треком
маршруту.  Для  обох
категорій  на  маршруті
передбачаються  окремі
більш  складні  ділянки
(круті  підйоми,  заболочені
дороги),  які  можна
оминути. 
Для  Харда  планується  1-2
броди довжиною від 10 до
25  метрів  і  глибиною  для
першої машини 30 – 40 см.

5. Районний
фестиваль-

конкурс
патріотичної пісні

«У піснях мого
народу - доля

України»

8 грудня
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Метою  Конкурсу  є
відродження  національної
та  громадської
самосвідомості,
прищеплення  поваги  до
подвигу ветеранів війни та
військової  служби,
учасників
антитерористичної операції
в Донецькій та Луганській
областях,  Революції
гідності,  українського
визвольного  руху,
залучення  до  участі  в
патріотичному  русі,  а
також виховання духовних,
морально-етичних
цінностей,  любові  до
України, рідного краю.

Вхід вільний

6. Першість клубу 8-9 грудня Учасники  від



«Абалаковець» зі
скелелазіння до
Міжнародного
Дня гір та 100-

річчя
позашкільної

освіти в Україні

Сумський палац
дітей та юнацтва

наймолодших  до
найстарших 
9:00 – реєстрація
10:00 – старт

7. Ніч історії
Глухова

з 8 на 9 грудня
м.Глухів

21:30 - реєстрація гостей
22:00 - урочисте відкриття
Перша лекція 22:30 - 00:00:
-  «Народний  костюм,  як
елемент  традиційної
культури Сіверщини кінця
ХІХ - першої половини ХХ
століття», Олена Тахтай;
00:00-00:30  Музична  кава-
пауза,  Максим
Березовський,  Сонати  до
мажор  для  скрипки  і
клавесина,  Соната  Grave,
Sinfonia  in  C  major  -  II.
Andante,  Соната  для
скрипки  C-dur,  I.  Allegro;
Друга лекція 00:30 - 02:00:
-  «Зміна лексики Східного
Полісся  середини  XX  -
початку  XXI  століття»,
Дмитро Мареев; 02:00-
02:30  Музична  кава-пауза,
Максим  Березовський,
Симфонія до мажор, Sonata
in  B,  Concerto;
Третя лекція  2:30 -  4:00:  -
«Подорож  в  історію:
Пречістінская  паперова
фабрика  Кочубеїв»,  Леся
Іванченко;  04:00-04:30
Музична  кава-пауза,
Максим  Березовський,
Соната  до  мажор  для
скрипки  і  клавесина  II.
Grave,  Соната  для  альта  і
клавесина  до  мажор,
Sinfonia  in  C  (Presto),
Sinfonia  in  C  (Allegro
molto);  Четверта  лекція,
04:30 -
6:00: - «Дослідження
усипальниці  родини
Терещенків  в
Анастасіївському  храмі
міста  Глухова»,  Юрій

Координатор проекту:
https://www.facebook.com

/
yanpolskie

Для участі потрібна
електронна реєстрація



Коваленко; 
6:00  -  закриття  другої
«Ночі історії Глухова».

8. Міжнародний
джазовий

фестиваль Jaz) іz) і
Bez) і

9-11 грудня
м. Суми

Jaz) іz) і  Bez) і – це  масштабний
джазовий марафон, що вже
18-ий  рік  поспіль  на
початку грудня об’єднує 19
міст України та Польщі. 
Цього  року  Суспільне
мовлення,  телеканал  UA:
СУМИ  є  генеральним
партнером події.
В  рамках  фестивалю  у
Сумах  виступатимуть  такі
музиканти:
9 грудня (Сумська обласна
філармонія),  19.00  –
Aleksandra Kutrz) іepa Quartet
(Польща)
10  грудня  (Театр  юного
глядача),  19.00  –  Ark
Ovrutski  New York  Quartet
feat. Benny Benack (США)
11  грудня  (Театр  юного
глядача),  19.00  –  Leléka
(Німеччина-Польща-
Україна).

Квитки та довідки за тел.: 
066 223 91 10
063 911 87 73
067 124 73 21

9. Літературно-
мистецький захід

«Платонове
свято»

15-20 грудня, с.
Чернеччина
Охтирський

район

На  літературно-
мистецькому  заході  з
нагоди  105  річниці  з  дня
народження  Платона
Воронько  буде
проводитись  фото конкурс
«Мистецькими  стежинами
Платона»,  на  сцені  буде
відбуватись  театралізоване
дійство,  в  фойе  закладу
буде  змонтована  виставка
декоративного  ужиткового
мистецтва

Вхід вільний

10. Селищний
фестиваль

фольклорного
мистецтва
«Народна
перлина»

15 грудня
Дубов’язівський

селищний
будинок
культури

У програмі свята:
- відтворення  звичаїв  у
виконанні  аматорських
колективів  художньої
самодіяльності 

Вхід вільний

11. Забіг Святого
Миколая

16 грудня
з 12:00 до 16:00

м. Суми

Race  Project запрошує  до
другого  забігу  Cвятого
Миколая  в  м.  Суми.
Спробувати  себе  у  ролі
Cвятого Миколая зможуть,
як  дорослі  так  і  малеча!

Організатори:
Race Project

https://www.facebook.com/hashtag/raceproject
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARADzqKJ7LsbSEch_QT1-K3e1CfOmfB25GscP6BitfQ6hlX_DWNaEWH-gIVFJZ0UNSRr8L8d5EGMocbN


Дистанції:  10  км  –  для
дорослих, від 18 років. 5 км
- FunRun для новачків!

12. Фестиваль
«PUPPY KITTY
WINTER FEST»

16 грудня
11:00
Палац

Сумського НВО

Мета  заходу  —  пошук
дому  для  кошенят  і
цуценят,  які  перебувають
на перетримці в Сумському
товаристві захисту тварин.
На гостей чекають:
- цуценятка  і  котики,  які
шукають хазяїв;
- розважальна  новорічна
програма;
- благодійний  розіграш
призів;
- міні-ярмарок  на  користь
тварин  Центру
перетримки;
- food z) іone;
- збір  допомоги  притулку
(корми, амуніція, ліки).

Контактний номер:
+380660833819

13. «Розкажи мені
про любов» в

рамках проекту
«Дві зірки»

16 грудня
Глухівський

міський палац
культури

Шоу-програма  зіркових
дуетів міста Глухів

30 грн

14. До Дня Святого
Миколая -
відкриття

Новорічної
ялинки

19 грудня,
с. Береза

Глухівський
район

Театралізоване  дійство,
конкурсно-розважальна
програма:  «Із краю в край
ходить  Святий  Миколай».
Кожен  бажаючий  може
відвідати

Вхід вільний

15. Свято «Бабусина
ялинка» з циклом

занять з
народознавства,
присвячене Дню
Святого Миколая

19-22 грудня
кожного року;
Глухівський

міський
краєзнавчий

музей

Свято  «Бабусина  ялинка»
давно  вже  стало
традиційним  в  музеї.
Завдяки  йому  учасники
можуть  долучитися  до
народної  творчості,
фольклору  та  обрядовості
українського  народу,  воно
дає  можливість
згуртуватися,  показати
звичаї,  традиції,  обряди
нашого  краю  та  прийняти
участь  у  дійствах
безпосередньо.  Окрім
учнів  свято  відвідують
вчителі, батьки, гості міста.
Присутні  мають  змогу
познайомитись  зі  святами
та  календарно-обрядовими
дійствами зимового циклу,
який  є  невід’ємною

Діти – 5 грн.,
дорослі – 10 грн.



частиною  єдиного
зітканого  нашими
предками  полотна
національного  святкового
календаря.  Учасники свята
приймають  участь  у
відродженні  обрядів  та
звичаїв  нашого  рідного
краю:  «кликання  Долі»,
«водіння  Кози»,  зустріч
гостей  хлібом-сіллю,
ставлення  куті  на  покуть,
грають  в  старовинні  ігри,
водять  новорічний
хоровод,  вчаться
колядувати,  щедрувати  та
засівати

16. Комедія
«Сватання на
Гончарівці»

23 грудня
18:00

Охтирський РБК

Комедія. По мотивам п’єси
Г.  Квітки-Основ’яненка.
Коломийський
академічний  обласний
український  драматичний
театр  ім..  І.  Озаркєвича.
Режисер-постановник  та
сценограф народний артист
України  –  Олег  Мосійчук,
композитор  –  Кирило
Стеценко.  Художній
керівник  театру  –
заслужений артист України
Д. Чиборак.

Ціна – 200 грн.
Контактний тел.: 

066- 970-26-94 (директор
охтирського РБК)

17. Екскурсії до
Меморіального

комплексу
Миколи

Стороженка

Протягом місяця
с. В’язове,

Конотопський
район

Відвідування  музею  дасть
можливість  місцевим
жителям  і  туристам  більш
глибоко  пізнати  постать  і
творчість художника

Вхід вільний


