Творчі об'єднання благотворно впливають на розвиток всієї виховної
системи, сприяють успішному залученню учнів в соціум, служать розкриттю
творчого потенціалу особистості студента, формують раціональну
організацію дозвілля, допомагають прищеплювання гуманності, а також
відволікання молоді від шкідливих впливів ззовні.
Основними цілями розвитку художнього потенціалу учнів ДЗ
"Луганський державний медичний університет" є: розкриття творчого
потенціалу особистості студента, формування естетичного смаку,
підвищення інтелектуальної і духовної культури.
За період 2016-2017 навчальний рік в Центрі культури та дозвілля
студентів ДЗ "Луганський державний медичний університет" діяли такі студії
та гуртки за інтересами:
- вокальний ансамбль "РЕПРИЗА";
- танцювальний колектив народного танцю "МРІЯ";
- танцювальний колектив сучасного танцю "MODERN";
- танцювальний колектив іноземних студентів "Восток";
- танцювальний колектив іноземних студентів "Танхо";
- команда КВН "Пироги Пирогова"
- літературний клуб "СтихиЯ";
- клуб сучасної музики.
- КІНОклуб - демонстрація художніх та документальних фільмів протягом
року по суботах;
- також у Центрі працює електронна пошта centrkultur@ukr.net, завдяки
якої надаються послуги з надання потрібних даних.
Статистика відвідувань студентів гуртків і студій Центру культури та
дозвілля студентів за 2016-2017 навчальний рік:
- вокальний ансамбль "РЕПРИЗА" - 6
- танцювальний колектив народного танцю "МРІЯ" - 15
- танцювальний колектив сучасного танцю "MODERN" - 20
- танцювальний колектив іноземних студентів "Восток" - 8
- танцювальний колектив іноземних студентів "Танхо" - 4
- команда КВН "Пироги Пирогова" - 15
- літературний клуб "СтихиЯ" - 10
- клуб сучасної музики - 3
В Центрі культури та дозвілля студентів ДЗ "Луганський державний
медичний університет" постійно проводиться робота по поповненню лав
колективів першокурсниками, а також приділяється велике значення
збереженню контингенту учнів. Художня творчість, стає потужною силою,
яка притягує студентів в творчі гуртки, що забезпечує широку, позаурочну
зайнятість молоді.

У 2016-2017 році Центром культури та дозвілля студентів ДЗ
"Луганський державний медичний університет" за підтримки адміністрації
університету відбулися наступні заходи з метою організації культурномасової роботи та дозвілля серед студентів.
Найменування заходу: "Проведення художньої виставки"
Дата: 10листопада - 10 грудня 2016 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: студенти університету
10 листопада 2016 року у Актовому залі Центра культури та дозвілля
студентів ДЗ “Луганського державного медичного університету» відбулося
відкриття виставки творів живопису художниці Ковальової Марини, яка
відома не тільки у місті Рубіжне, але й за його межами.
На відкритті виставки були присутні студенти Луганського державного
медичного університету, а також жителі нашого міста. Було дуже приємно,
що прийшли насолодитися мистецтвом й іноземні студенти. Живопис був
представлений такими роботами як натюрморт, лісова природа, морські
пейзажі.
Художниця Марина Ковальова, відмітила, що участь у виставці - це
обов'язковий критерій обміну досвідом, оцінки своїх робіт зі сторони.
Студенти, в свою чергу, побажали художниці успіхів, азарту,
фанатизму і відданості своїй професії.

Найменування заходу: "Посвята у першокурсники"
Дата: 25листопада 2016 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 35 + усі першокурсники
Святковий концерт пройшов у міському Палаці культури, силами
студентів та їх керівників. Святкове дійство тривало на протязі 2-х годин.
Цей захід, в першу чергу направлений на згуртування колективу і виявлення
лідерських, творчих навичок студентів.
Захід відвідали представники ректорату, декани факультетів,
професори, доценти та асистенти кафедр, студенти старших курсів і звичайно
ж, студенти першого курсу медичного університету, а також гості міста та
області.
Студенти всіх курсів підготували яскраві, творчі та видовищні виступи.
Ведучими концерту були студентка шостого курсу Анастасія Кремезна та
студент першого курсу Микита Кіслиця. У ході урочистої частини студентка
шостого курсу вручила першокурсникам «ключ» як символ до відкриття
нових незвіданих знать, вершин науки та життєвих перемог. Особливо треба
відмітити танцювальні колективи Центру «Мрія», «Modern», та «Street
Dance», вокалістів Центру, та обдарованих студентів з Узбекистану. Дуже
яскраві були і сольні виступи студентів.

Найменування заходу: " Відкритий вокально-хореографічний конкурсфестиваль "КРИЛА НАДІЇ" ("Наша надія - мир на Донбасі") (м.
Сєвєродонецьк)
Дата: 3-4 грудня 2016 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 10
В ньому прийняли участь представники з Луганської, Донецької,
Харківської та Сумської областей. Вокалісти та хореографічні колективи в
залежності від віку та жанру виступу проходили відбір: демонстрували свої
таланти компетентному журі з авторитетних творчих діячів з усієї області та
гостей міста. Оцінював обдарованих конкурсантів й оперний співак з Китаю
Ю. Цзюньцяю. Приїхав на Гала-концерт й переможець першого сезону Шоу
«Голос країни» каналу 1+1 Іван Ганзера, який привітав учасників та глядачів
з цим святом творчості.
Успіхи студентів Луганського державного медичного університету ще
раз підтверджують відому істину, що майбутні лікарі не тільки добре
навчаються, щоб досягнути свої мети у лікарській справі, а й розвивають свої
найкращі здібності та таланти.

Найменування заходу: "Новорічний фестиваль КВН серед студентських
команд навчальних закладів області (організатор заходу ДЗ
"Луганський державний медичний університет")
Дата: 23 грудня 2016 рік
Категорія заходу: обласний, міжвузівський
Кількість учасників: 20
У фестивалі брали участь команди з наступних навчальних закладів:
ДЗ «Луганський державний медичний університет», Рубіжанський
індустріально-педагогічний технікум», Первомайський індустріальнопедагогічний технікум, Східноукраїнський національний університет ім.
Даля, Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля (м. Рубіжне), та
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка.
Хочеться відзначити, гостроту жартів, смішні мініатюри та акторську
майстерність, яку продемонстрували команди.
За підсумками гри переможці стали:
1-е місце команда ЛДУВС ім.Дідоренка;
2-е місце – ДЗ «ЛДМУ»;
3-е місце - СНУ ім. Даля.
Фестиваль був проведений за підтримки:
- Міської ради м. Рубіжне;
- ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
- Профспілкової організації студентів ЛДМУ;
- Студентським парламентом ЛДМУ.
Протягом усього вечора своїми творчими подарунками радували
глядачів студенти Луганського державного медичного університету, котрі
займаються у гуртках Центру культури та дозвілля ЛДМУ: танцювальний
колектив «Modern», вокальний ансамбль «Реприза», вокаліст Дмитро
Дідора, гітарист Олексій Шаповалов.
Найменування заходу: "Проведення новорічного свята для дітей
викладачів та співробітників"
Дата: 25 грудня 2016 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 15
Студенти ДЗ «Луганський державний медичний університет»
влаштували для маленьких діток справжню казку: Дітлахи побачили Діда
Мороза та Снігурку та інших казкових персонажів, які проводили для них
різноманітні конкурси та співали з ними пісні. Наприкінці дійства дітям від

профспілкової організації співробітників університету були роздані смачні
подарунки.

Найменування заходу: Концерт бардівської пісні та авторських віршів
Дата: 24 лютого 2017рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 30
24 лютого 2017 року затишний зал Центру культури та дозвілля
студентів ДЗ «ЛДМУ» гостинно відчинив свої двері запрошуючи поринути у
прекрасний світ музики і поезії. На концерт бардівської пісні і авторських
віршів прийшли не тільки студенти нашого університету і жителі міста
Рубіжне, а й приїхали гості з інших міст.
На початку виступу запрошених гостей – групи «The Zarya’D»,
студенти 1 курсу Юрчук Віталій та Ткаченко Анастасія проникливо читали
вірші власного твору й вірші Тараса Григоровича Шевченко.
Авторські пісні, які виконували гості вечора, були дуже теплими,
райдужними, а деякі пісні зал підспівував разом з виконавцями.
Концерт, дійсно, вдався на славу, перевершивши всі, навіть найсміливіші і
амбітні, очікування організаторів.

Найменування заходу: Міський конкурс краси і таланту "Я
Україночка" (м. Рубіжне)
Дата: 25 лютого 2017рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 12
25 лютого 2017 р. у міському Палаці Культури м. Рубіжне відбувся
конкурс краси і таланту «Я – Україночка». За корону переможниці боролися
9 абсолютно різних дівчат з навчальних закладів міста.
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
гідно і на високому рівні представляла студентка 4 курсу Дробот Олександра.
На конкурсі талантів вона виконала сольний танець на пісню Ані Лорак
«Мальви»(хореограф Центру культури та дозвілля студентів Лєдовська Юлія
Сергіївна), який нікого у залі не залишив байдужим. Наприкінці конкурсу
Олександра була удостоєна титулу "Міс Грація", та отримала цінні
подарунки.

Найменування заходу: Святковий концерт для викладачів та
співробітників університету, приурочений до міжнародного жіночого дня
Дата: 6 березня 2017рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 30
6 березня у актовому залі Луганського державного медичного
університету відбувся святковий концерт для викладачів та співробітників
університету, приурочений до міжнародного жіночого дня.
Вокальні
номери
і
танцювальні
композиції,
підготовлені
співробітниками Центру культури та дозвілля студентів, подарували всім
присутнім гостям багато приємних і позитивних емоцій.
У концерті брали участь: вокальний колектив «Реприза», вокальний
дует «Сестри», Студенти Дмитро Дидора, Анастасія Макарук, Віталій
Юрчук, Нечаєва Мирослава, Козлова Олена, Олексій Шаповалов;
танцювальні колективи «Modern» та «Восток». Команда КВН Луганського
державного медичного університету «Ліга несправедливості» виконала
гумористичний номер зі свого репертуару.

Найменування заходу: Участь у концерті для військовослужбовців,
присвячений 3-ій річниці з дня створення Національної гвардії України
Дата: 24 березня 2017рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 6
Студенти ДЗ «Луганський державний медичний університет»
приймали участь у цьому заході, а саме вокальний колектив «Реприза»
(Волкодав Анастасія 4 курс та Сергєєва Валерія 2 курс), Нечаєва Мирослава
(2 курс) та Носолєва Марія (1 курс). Хореограф Центру культури та дозвілля
студентів Лєдовська Юлія Сергіївна танцювала спільно з художнім
колективом міського Палацу Культури (м. Южний).

Найменування заходу: Участь команди КВН ДЗ "Луганський державний
медичний університет" у першому фестивалі Української медичної ліги
КВН сезону 2016/2017 років (м. Харків)
Дата: 3-4 квітня 2017 рік
Категорія заходу:республіканський, міжвузівський
Кількість учасників: 10
Найменування заходу: Інтерв’ю зі студентами ДЗ «Луганський
державний медичний університет»
Дата: 10-13 березня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 10
Обласне Радіо «Пульс» запустило проект з циклом радіопередач, під
назвою «Талановита молодь Луганщини». Тема – розповіді про молодь
нашого краю, чим живуть молоді люди і які вони мають у Луганській
області можливості та перспективи; чи зможуть вони себе знайти і
реалізувати саме тут. На всі питання кореспондента відповідають
соціально-адаптовані, енергійні, молоді люди нашої області.
В інтерв’ю взяли участь студенти ДЗ «ЛДМУ». А саме студент
першого курсу Віталій Юрчук, студент другого курсу Дмитро Дідора.
студент першого курсу Олексієм Шаповаловим, та студентка заочної
форми навчання фармацевтичного факультету Ковальова Марина.
Найменування заходу: Відкриття КІНОклубу у Центрі культури та
дозвілля студентів
Дата: 26 квітня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 20
26 квітня 2017 о 18 годині у танцювальному залі Центру культури та
дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет»
пройшов дебютний кінопоказ, який відкрив дуже позитивний та
мотиваційний мультиплікаційний фільм «Балерина».
Перед
початком
показу
студентам
був
представлений
короткометражний документальний фільм про Чорнобильську трагедію, що
сталася 26 квітня 1986 року. Всі учасники зустрічі погодилися: треба
пам'ятати, щоб це не повторилося ... Світла пам'ять тим, хто віддав життя,
щоб врятувати людство...

Найменування заходу: Участь у регіональному фестивалі творчості
"ZARYA-COLOR FEST" (м. Рубіжне)
Дата: 1 травня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 10
1 травня 2017 року у Південній частині міста Рубіжне, а саме у парку м.
Южний був проведений масштабний регіональний фестиваль творчості
«ZARIA-COLOR-FEST 2017», який тривав протягом п’яти годин під
відкритим небом. Організаторами фестивалю виступила об'єднана
профспілкова організація Рубіжанських хімічних заводів. Основною метою
фестивалю було створення умов для реалізації творчої активності молоді і
населення, популяризація вокальної, хореографічної, інструментальної,
циркової творчості та інших жанрів.
Творчій колектив Центру культури та дозвілля студентів ДЗ
«Луганський державний медичний університет» був нагороджений за
високий рівень професіоналізму, вагомий внесок в розвиток культури і
мистецтва в регіоні. Треба відмітити таких талановитих студентів, які
приймали активну участь у фестивалі, а саме танцювальний колектив
народного танцю «Мрія» – номінація танець; Дідора Дмитро – вокал;
Шаповалов Олексій – інструментальна музика; Мадіна Бекчанова мистецтво розпису по тілу (мехенді); Ковальова Марина (студентка заочної
форми навчання) – номінація виставка картин.

Найменування заходу: Участь у святковому концерті, присвяченому
Дню Перемоги (м. Рубіжне)
Дата: 9 травня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 15
8 - 9 травня 2017 р. у місті Рубіжне провели низку святкових заходів з
нагоди 72-ої річниці закінчення Другої Світової війни. Так, в Південній
частині міста в парку відпочинку пройшов святковий концерт, присвячений
Дню Перемоги.
Творчі колективи Палацу Культури виконали для ветеранів пісні
фронтових років, та танцювальний колектив «MODERN» Центру культури та
дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет»
виконав тематичну хореографічну постановку, яка нікого не залишила
байдужим.

Найменування заходу: Участь танцювальних колективів у обласному
святі з нагоди 79-ї річниці утворення Луганської області "Луганщина це Україна" (м. Рубіжне)
Дата: 3 червня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 10
3 червня 2017 року в місті Рубіжне відбулося обласне свято з нагоди
79-ї річниці утворення Луганської області «Луганщина - це Україна». У
святкових урочистостях взяли участь голова Луганської обласної державної
адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій
Гарбуз, керівники і фахівці Луганської обласної державної адміністрації,
керівники та представники міст і районів області, представники колективів
підприємств і організацій міста, жителі та гості міста.
Студенти з колективів «МРІЯ» та «MODERN» Центру культури та
дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет»
прийняли активну участь у цьому феєричному святкуванні.

Найменування заходу: Святковий концерт з угоди Дня медичного
працівника (м. Рубіжне)
Дата: 15 червня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 25
15 червня 2017 року у міському Палаці культури м. Рубіжне відбулося
урочисте засідання та святковий концерт з нагоди Дня медичного працівника.
Цей захід був організований спільними зусиллями творчих колективів
Центру культури та дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний
університет» та Палацом культури.
Почесними грамотами виконавчого комітету Рубіжанської міської
ради, грамотами Луганського державного медичного університету за
розвиток медичної освіти та грамотами головного лікаря ЦРЛ були
нагороджені медичні працівники лікарні та співробітники університету за
багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у справу охорони
здоров’я населення, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди
Дня медичного працівника.

Найменування заходу: Організація та проведення 1 вересня у ДЗ
«Луганський державний медичний університет»
Дата: 01 вересня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 15
1 вересня 2017 року у ДЗ «Луганський державний медичний
університет» відбулася урочиста лінійка, присвячена Дню знань. Цей день
- свято початку нового навчального року, перш за все для студентів,
викладачів і першокурсників.
З вітальним словом до першокурсників звернувся ректор державного
закладу «Луганський державний медичний університет» , доктор
медичних наук, професор, заслужений лікар України - Ігор
Володимирович Іоффе. Він привітав присутніх, розповів про переваги
навчання в університеті, його традиціях, досвіді та досягненнях.
Перед присутніми першокурсниками з вітальною промовою
виступили: Рубіжанський міський голова Сергій Іванович Хортів,
директор Департаменту охорони здоров'я Луганської області
Шкорубський Валентин Яковлевич, начальник міського управління
охорони здоров'я Прокопенко Михайло Федорович, директор
Рубіжанського картоно-тарного комбінату Мінін Генадій Михайлович та
Почесний громадянин міста Рубіжне, ветеран Другої світової війни
Шехвіц Григорій Олександрович.
1 вересня - це, перед усім, свято, тому творчі колективи Центру
культури і дозвілля студентів ДЗ "ЛДМУ" підготували цікаві номери, щоб
порадувати студентів, викладачів та присутніх гостей. Вокальний
ансамбль «Реприза» та студентка 2 курсу Анастасія Макарук заспівали
ліричні пісні; дівчата з танцювального колективу «Modern» виконали
осінній вальс.

Найменування заходу: Зустріч співробітників Центру культури та
дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ» зі старостами груп 1 курсу
Дата: 04 вересня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 22
4 вересня 2017 року у Центрі культури та дозвілля студентів ДЗ
«ЛДМУ» (пр. Московський, 25а «Візит») пройшла зустріч співробітників
Центру зі старостами груп 1 курсу. Зустріч проходила у дружній
атмосфері; хлопці та дівчата познайомились з роботою Центра. Для
більш детальнішого роз'яснення були також запрошенні студенти, які є
членами студентського самоврядування, та студенти, які активно
займаються художньою самодіяльністю.
Презентація подарувала першокурсникам масу вражень, дала багатий
матеріал для роздумів і можливої подальшої роботи в рамках Центру.
Залишається тільки побажати Центру культури та дозвілля студентів
продовження активної і продуктивної діяльності, нових талановитих осіб
та значних досягнень у новому навчальному році!

Найменування заходу: ХХІІ обласний фестиваль національно-етнічних
культур «Сузір'я злагоди»
Дата: 16 вересня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 5
16 вересня у м. Рубіжне відбувся ХХІІ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ КУЛЬТУР «СУЗІР'Я ЗЛАГОДИ». В
урочистому відкритті взяли участь міський голова Сергій Хортів та
заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Данієлян.
Після привітальних слів офіційних осіб, перед гостями виступили
хореографічні та вокальні колективи, що представляють громадські
національно-культурні організації, в числі яких Старобільське районне
товариство любителів польської мови та культури «Міст надії»,
Сєвєродонецьке відділення обласного благодійного фонду «Хесед Нер»,
грузинське співтовариство.
ДЗ «Луганський державний медичний університет» представляли
іноземні студенти з Узбекистану, які займаються у хореографічному
ансамблі «Восток» Центру культури та дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ», та
студентка з Індії Анендіта Маіті.
Захід був організований з метою збереження національно-культурної
спадщини, звичаїв, мовних і побутових традицій етнічних груп населення
Луганщини, які проживають на території області, їх традицій і обрядів,
відродження фольклору, народних ремесел та самодіяльної творчості
колективів, а також в рамках святкування Дня сім'ї у м. Рубіжне.

Найменування заходу: II міський фестиваль-конкурс «Таланти твої,
Рубіжне»
Дата: 16 вересня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 20
Протягом місяця у м. Рубіжне проходив II МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС «ТАЛАНТИ ТВОЇ, РУБІЖНЕ». Організаторами конкурсу
виступили благодійний фонд «Кришталеве джерело» та міський Палац
культури. Оцінювало конкурсантів компетентне журі. Гала-концерт
переможців цього феєричного дійства відбувся 16 вересня в рамках міського
свята День Сім'ї.
Відкритий міський фестиваль-конкурс «Таланти твої, Рубіжне» показав, що в
місті є чимало обдарованих людей. ДЗ «Луганський державний медичний
університет» представляли талановиті студенти з різних курсів, які
займаються у Центрі культури та дозвілля студентів художньою
самодіяльністю. Переможцями фестивалю, та володарями спеціальних призів
стали вокальний ансамбль «РЕПРИЗА», хореографічний ансамбль
«MODERN», та Дмитро Дідора. Щиро вітаємо наших талановитих студентів
з перемогою!

Найменування заходу: Молодіжний фестиваль живих скульптур
«Вулична імпреза»
Дата: 16 вересня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 12
16 вересня в рамках проведення Дня Сім'ї у місті Рубіжне біля фонтану у
сквері пройшов МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВИХ СКУЛЬПТУР
«ВУЛИЧНА ІМПРЕЗА» серед навчальних закладів міста.
В цьому фестивалі творча молодь міста змогла проявити свою фантазію. Тут
можна було сфотографуватись із кумедними Фіксіками, величними Дейнеріс
Таргарієн та Джоном Сноу, а також з красунею Оксаною та її парубком
Ковалем Вакулою. Студенти ДЗ «Луганський державний медичний
університет» постали в образах з казок «Аліса в країні чудес» та «Буратіно».
Прикрасою заходу стали художні номера від навчальних закладів міста.

Найменування заходу: Святковий концерт до Дня вчителя у РПХТЛ
Дата: 29 вересня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 5
29 вересня 2017 року керівництво Рубіжанського професійного хімікотехнологічного ліцею запросило колектив Центру культури та дозвілля
студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет» на
святковий концерт до Дня Вчителя. У яскраво та святково оздобленому
актовому залі ліцею відбулося театралізоване дійство з цього приводу.
Вокальний ансамбль «РЕПРИЗА» та студентку Аніндіту Маіті повний зал
зустрічав щирими оплесками.

Найменування заходу: Відвідування театру, опери та балету - запорука
культурного розвитку особистості!
Дата: 29 вересня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 8
7 жовтня 2017 року творчий колектив Центру культури та дозвілля студентів
ДЗ «Луганський державний медичний університет» відвідали міський Палац
Культури, де подивилися танцювально-театральні мініатюри у виконанні
сучасного МОДЕРН-БАЛЕТУ «ЖИТТЯ» (м. Львів).
Історія Львівського балету «Життя» – це історія постійного руху та пошуку.
Завдяки творчому досвіду, накопиченому впродовж майже 30 років активної
концертної діяльності, балет «Життя» перетворився на унікальну
хореографічну «лабораторію»: синтез етно-аутентики, східно-європейського
модерну і джазу. Після перемоги з Русланою на «Євробаченні» із проектом
«Дикі танці» про балет «Життя» дізнався весь світ. Кожна їх композиція – це
не просто танець з елементами драматургії, це – театрально-танцювальна
мініатюра.
Відвідування такого роду заходів безумовно сприяє духовному зростанню
людини і дозволяє якісно і позитивно провести своє дозвілля в вихідний
день.

Найменування заходу: Cвятковий концерт до Дня захисника України
Дата: 13 жовтня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 12
13 жовтня, напередодні Дня захисника України, Дня українського козацтва й
Покрови Пресвятої Богородиці, у філіалі міського Палацу Культури (м-н
Южний) відбувся святковий концерт. На заході були присутні почесні гості:
заступник міського голови Рубіжанської міської ради Стародубцев Віталій
Володимирович, співробітники ВП ГУНП в Луганській області, та
військовослужбовці.
В цей святковий день для мужніх, сміливих, хоробрих людей ,які не
шкодуючи власного життя, захищають Україну, лунали найщиріші
побажання. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського
голови Рубіжанської міської ради В.В. Стародубцев, він від щирого серця
привітав захисників зі святом та вручив грамоти Рубіжанської міської ради
працівникам, які досягли перемог на благо нашого міста, нашої держави.
Танцювальний колектив «MODERN» Центру культури та дозвілля
студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет» представив
свій патріотичний номер «Обійми».
День захисника України - свято не тільки військових. Це свято нескорених,
свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни.

Найменування заходу: Відвідування театру
Дата: 20 жовтня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 8
20 жовтня 2017 року в МКУ «Палац Культури» м. Рубіжне відбувся
спектакль Львівського академічного обласного музично-драматичного театру
ім. Юрія Дрогобича «СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
Для нашого міста, приїзд такого рівня театру - подія дуже значна. Приємно,
що студенти ДЗ «Луганський державний медичний університет» з радістю
прийшли на показ цієї музичної комедії.
«Сватання на Гончарівці» - це півтори години жартів, пісень та танців. З боку
переповненої глядацької зали - це півтори години сміху та оплесків. Ця
комедія написана Григорієм Квіткою-Основ'яненком у 1835 році. Попри
серйозність вперше порушеної в українській літературі проблеми кріпацтва,
п'єса не втрачає смаку водевільної інтриги. Щирий гумор у п'єсі
переплітається з авторською іронією, мотивами народних пісень, обрядовою
поезією. Яскраве музичне оформлення, цікаві характери героїв, комедійні
ситуації та діалоги, динамічний сюжет ось вже понад півтора століття
підтримають незгасаючий інтерес до п'єси класика.
«Сватання на Гончарівці» - це наш дух, наша традиція, наша історія!

Найменування заходу: Посвята у першокурсники – «Яскраві люди на
планеті ЛДМУ»
Дата: 16 листопада 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 45
Другий рік поспіль у Луганському державному медичному університеті
проходить масштабний святковий концерт Посвяти у першокурсники
«Яскраві люди на планеті ЛДМУ», в якому показують свої творчі таланти
студенти, які займаються художньою самодіяльністю у Центрі культури та
дозвілля студентів.
Захід відвідали представники ректорату, декани факультетів, професори,
доценти та асистенти кафедр, співробітники, студенти старших курсів і
звичайно ж, студенти першого курсу медичного університету, а також гості
міста. Свої теплі слова першокурсникам виголосив ректор Державного
закладу «Луганський державний медичний університет» Іоффе Ігор
Володимирович. Він побажав хлопцям та дівчатам успіхів в осягненні знань,
завзяття та наполегливості.
На великій сцені МКУ «Палац культури» міста Рубіжне були представлені
вокальні, музичні та танцювальні номери, а також поезія. Родзинкою
концерту став цирковий номер у виконанні студентки 2 курсу Кітели
Катерини. Яскраві номери СТЕМів були представлені командами КВН
ЛДМУ «Пироги Пирогова» та командою КВН «Збірна лікарів-інтернів».
Ведучі концерту Кислиця Микита, Бєлякова Тетяна та Дідора Дмитро
відмінно доповнили вечір прекрасними словами та гумором. Свої Нові
танцювальні номери представили танцювальні колективи «МРІЯ» та
«MODERN», та новий танцювальний дует «ЛІРИКА». Вокальні номери
представляли: вокальний ансамбль «РЕПРИЗА», дует «Сестри», музична
група «Lunar Sun», солісткою якого є студентка першого курсу Ирина
Данько. Від іноземних студентів у концерті брала участь студентка з Індіі
Аніндіта Маіті.
Безсумнівно, посвята на все життя залишиться в пам’яті кожного
першокурсника, як свято вступу в нове життя, у велику та дружну
студентську сім’ю!

Найменування заходу: Вокальний обласний конкурс «Квітка душа»
Дата: 02 грудня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 1
2 грудня 2017 року у місті Лисичанськ у міському Палаці Культури відбувся
регіональний вокальний конкурс «Квітка душа», присвячений пам’яті Ірини
Томко.
Головна мета цього конкурсу – пошук та виявлення талановитої молоді,
надання дітям та молоді можливості самовираження та творчого
спілкування,обмін виконавським досвідом та розвитком культурних зв’язків,
організація дозвілля підростаючого покоління.
Вокальний конкурс «Квітка душа» проходить шостий рік поспіль. З кожним
роком виконавців стає все більше. Цього року конкурсанти були
представлені не тільки з міст Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, але й
були обдаровані вокалісти, які представляли Сватове, Бахмут, Новопсков,
Новодружеськ, та навіть з Одеси.
Центр культури та дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний
університет» гідно представив студент 3-го курсу Дмитро Дідора, який посів
друге місце (у віковій номінації 15-20 років), та був нагороджений дипломом
2-го ступеня та спеціальними призами.

Найменування заходу: Обласний конкурс читців «Наша дума, наша
пісня…»
Дата: 15 грудня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 2
Під такою назвою, 15 грудня 2017 року у місті Сєверодонецьк пройшов
обласний конкурс читців, який спрямований на розвиток інтелектуального
творчого потенціалу населення та збереження культурних скарбів
українського народу.
Даний конкурс проходив під патронатом Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної Адміністрації;
організаторами конкурсу виступили Луганський обласний Центр народної
творчості та міський Палац культури (м. Сєверодонецьк).
До складу журі обласного конкурсу увійшли професійні митці в галузі
культури та мистецтва, серед яких Пліс Тетяна – керівник літературнодраматичної частини Луганського обласного академічного українського
музично-драматичного театру та Яковенко Ольга – Заслужена артистка
України, Актор драми, провідний майстер сцени Луганського обласного
академічного українського музично-драматичного театру.
Конкурс проходив за двома номінаціями та трьома віковими категоріями.
Цього року на конкурсі було представлено понад 40 поезій та творів у різних
жанрів.
Наше місто, а саме Центр культури та дозвілля студентів ДЗ «Луганський
державний медичний університет» гідно представили студенти Юрчук
Віталій (2 курс) та Ткаченко Анастасія (2 курс). За підсумками конкурсу
наші студенти посіли ІІІ місце у сольній номінації «Вірш українських
поетів».
Усі учасники були нагороджені Дипломами за участь, а переможці – призами
та сувенірами.

Найменування заходу: Виступ студентів ДЗ «Луганський державний
медичний університет» у Новорічному концерті
Дата: 15 грудня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників: 2
У День Святого Миколая – 19 грудня 2017 року, в Рубіжанському
професійному хіміко-технологічному ліцеї відбувся традиційний Новорічний
концерт. На яскраво убраній сцені біля красуні-ялинки, зустрілися казкові
герої, талановиті ліцеїсти, викладачі, та запрошені гості.
Вже другий рік поспіль на Новорічний концерт керівництво РПХТЛ
запрошує виступити талановитих студентів ДЗ «Луганський державний
медичний університет». На цей раз глядачів радували своїм виступом
танцювальний дует «ЛІРИКА» (Кітела Катерина – 2 курс та Гнатенко
Станіслав – 3 курс) Центру культури та дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ».

Найменування заходу: Організація та проведення Центром культури та
дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ» ІІ обласного Новорічного фестивалю
КВН серед студентський команд навчальних закладів області
Дата: 21 грудня 2017 рік
Категорія заходу: обласний
Кількість учасників: 25
21 грудня 2017 року у місті Рубіжне в МКУ «Палац Культури» відбувся ІІ
обласний Новорічний Фестиваль КВН серед студентських команд
навчальних закладів Луганської області. КВН (Клуб Веселих та
Найкмітливіших) є однією з найпопулярніших форм організації змістовного
дозвілля серед учнівської молоді. Заняття у клубі КВН розвиває в учнів такі
якості як впевненість в собі, почуття гумору, естетичний смак, креативність
та нестандартне мислення, вміння працювати та досягати результату в
колективі, вимогливість і наполегливість.
Організаторами фестивалю виступили Центр культури та дозвілля
студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет» та міський
відділ культури, молоді та спорту рубіжансьскої міської ради. Гра
проводилась в рамках міської Програми підтримки талановитої молоді на
2017-2018 роки, яка направлена на виявлення талановитої молоді, надання їм
можливості, самовираження та творчого спілкування, обмін та розвиток
культурних зв'язків; на організацію дозвілля підростаючого покоління.
Хороший настрій та приємні емоції подарували всім присутнім 6 команд,
гравцями яких є студенти навчальних закладів області. Молодіжна аудиторія
мала змогу оцінити виступи таких команд:
- «Успешная команда» (Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж);
- «White gowns» (Лисичанський медичний коледж);
- «220 Вольт» (Східноукраїнський національний університет ім. Даля);
- «Отвественность» (Луганський державний університет внутрішніх справ ім.
Дідоренка);
- Команда КВН «Н» (Східноукраїнський національний університет ім. Даля);
- «Пироги Пирогова» (ДЗ «Луганський державний медичний університет»).
Фестиваль проходив у 2 етапи: привітання та розминка (запитання відповідь,
запитання командам від членів журі).
За підсумками гри переможці стали:
1-е місце команда «Пироги Пирогова» ДЗ «ЛДМУ»;
2-е місце – «Успешная команда» РІПТ;
3-е місце – «220 Вольт» СНУ ім. В. даля.

У перерві гри своїми творчими подарунками радували глядачів талановиті
студенти та колетиви Луганського державного медичного університету.
Загалом під час гри у залі панувала дружня, позитивна атмосфера, глядачі
підтримували своїх фаворитів та не шкодували для них аплодисментів.
Будемо сподіватись, що тепер кожен рік буде проходити цей фестиваль, який
об’днує талановиту молодь Луганщини.

Найменування заходу: Новорічне свято для дітей у Центрі культури та
дозвілля студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Дата: 23 грудня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 12
Новий рік, без сумніву, найулюбленіше і довгоочікуване для всіх нас свято.
Особливо з нетерпінням чекають новорічних свят діти, вони пишуть листи
Дідові Морозу і з трепетом наряджають красуню - ялинку.
23 грудня 2017 року Профспілковою організацією співробітників
Луганського державного медичного університету спільно з Центром
культури та дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ» було організовано Новорічне
свято для дітей співробітників університету.
Новорічне дійство показували студенти, які займаються художньою
самодіяльністю в Центрі культури. На сцені «ожили» справжні казкові герої,
Сніжна Зима, Дід Мороз, Снігуронька, Дідусь АУ, лісові ельфи. Звичайно ж,
не обійшлося без традиційних конкурсів, загадок та улюбленого всіма дітьми
хороводу.
Кульмінацією свята стало привітання Діда Мороза і Снігуроньки та вручення
дітям солодких подарунків.

Найменування заходу: Виступ танцювального колективу «МРІЯ»
Центру культури та дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ» на традиційному
міському турнірі з міні-футболу
Дата: 24 грудня 2017 рік
Категорія заходу: міський
Кількість учасників:6
24 грудня 2017 року завершився ХХІХ традиційний Новорічний турнір
з міні-футболу, який проходив з 2 грудня у Палаці спорту («Рубіжанський
фізкультурно-спортивний комплекс» м-н Южний).
Традиційний Новорічний турнір з міні-футболу займає важливе місце в
спортивному календарі нашого міста. Протягом двадцяти дев’яти років
напередодні Нового року футбольні команди регіону оскаржують право
називатися найсильнішою командою Новорічного турніру з міні-футболу.
У фінальному матчі виступили команди «Химоборудование» м.
Сєверодонецьк та «СКВ» м. Сєверодонецьк.
У перерві фінального матчу організатори турніру запросили виступити
танцювальний колектив «МРІЯ» Центру культури та дозвілля студентів
ДЗ «Луганський державний медичний університет». Це дуже приємно для
учасників колективу, так як виступити на спортивному заході такого рівня
почесно для будь-якого художнього колективу міста.
Переможцями ХХІХ турніру стала команда «Химобороудование» м.
Сєверодонецьк, срібні медалі завоювали футболісти «СКВ» м.
Сєверодонецьк, ІІІ місце – футболісти «ЗАРЯ» м. Рубіжне.

Найменування заходу: Новорічний вечір у Центрі культури та дозвілля
студентів ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Дата: 23 грудня 2017 рік
Категорія заходу: університетський
Кількість учасників: 12
Кінець календарного року для студентів це завжди гаряча пора: сесія,
заліки, іспити… Проте наприкінці грудня в повітрі вже пахне мандаринами і
ялинкою, що нагадує нам про наближення Нового року.
Так, 29 грудня 2017 року у Актовій залі Центру культури та
дозвілля студентів ДЗ «ЛДМУ» пройшов Новорічний вечір для студентів,
які займаються художньою самодіяльністю.
Пісні, танці, конкурси, сміх і веселощі заповнили в цей вечір Актову
залу центру. Море позитивних емоцій і посмішки на обличчях залишилися в
кінці вечора в кожного з присутніх, та, звичайно, й невелика втома. Адже
скільки сил було вкладено в організацію свята!

Участь в інших заходах, конкурсах, фестивалях, концертах і т.д.
Творчі колективи, вокалісти та танцюристи беруть участь у всіх заходах
університету, міста, та виступають по запрошенню інших навчальних
закладів міста. Такі є:
- участь у новорічному концерті по запрошенню від Рубіжанського
професійного хіміко-технологічного ліцею (19 грудня 2016 р.);
участь у конкурсі краси "Чарівна панянка" по запрошенню від
Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею ( 6 березня
2017р.);
- участь у святковому концерті до дня 8 березня по запрошенню від
Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею (7 березня 2017р.);
- участь танцювального колективу у Фінальному матчі Кубка Луганської
області з футболу, м. Рубіжне (27 травня 2017 р.)
- участь у святковому концерті для випускників по запрошенню від
Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею (15 червня 2017р.);
- відвідування різноманітних концертів сучасної української музики та
театральних вистав, які проходять у місті Рубіжне.
Студенти ДЗ "Луганський державний медичний універитет", що
займаються вокалом, хореографією, акторською майстерністю (команда
КВН) у Центрі культури та дозвілля студентів безумовно, є творчою опорою
всіх позанавчальних заходів. Набутий ними досвід на заняттях і в період
підготовки загально університетських свят, концертних програм, фестивалів і
конкурсів, яким вони з радістю діляться зі своїми товаришами, допомагає
піднімати на більш якісний творчий рівень кожен захід, в якому вони беруть
участь.
Додаткові фото-матеріали представлені у Додатку 1

В.о. завідувача Центру культури
та дозвілля студентів

Соловйова М.С.

Додаток 1

