
Річний звіт  

«Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» 

 СумДУ за 2018 рік 

 

За звітний період укладено договорів всього на суму  249 539, 35грн. Зокрема: 

1. Ппст – 01 –  проведення тренінгів «Основи психології», замовник – КП 

«Міськводоканал» Сумської міської ради, вартість. 

2. №54.19.02-01.18 – проведення соціологічного дослідження у м. Суми «Суспільно-

політичні цінності населення м. Суми», замовник – Сумська обласна організація 

політичної партії «За Україну!». 

3. №54.19.02-01.18.СП/046-18 - організації та проведення конференції з роботодавцями 

Сумської      області, замовник -  Сумський обласний центр зайнятості. 

4. №047/18 -  організації та проведення конференції з роботодавцями Сумської      області, 

замовник -  Сумський обласний центр зайнятості. 

5. № 54.19-03.18 – організація та проведення моніторингу громадських ініціатив щодо їх 

участі в процесі мережування та технологізації, замовник – ГО «Центр громадських 

ініціатив «Інтелект Сумщини». 

6. ППСТ-05- проведення круглого столу в рамках проекту “Голос жінки має силу”, 

замовник -  ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини».  

7. PDD(ENG) (2018)0009 - PDD підтримка для встановлення інформаційного центру з 

метою надання інформації про НАТО та суміжних тем для вчених, студентів та інших 

зацікавлених представників громадськості, замовник - NATO -Public Diplomacy 

Division. 

8. PDD(ENG) (2017)0015 - PDD підтримка для встановлення інформаційного центру з 

метою надання інформації про НАТО та суміжних тем для вчених, студентів та інших 

зацікавлених представників громадськості, замовник - NATO -Public Diplomacy 

Division. 

 

Налагоджено співпрацю з Сумською ОДА, управлінням молоді та спорту ОДА, 

департаментом соціального захисту населення, пенсійного фонду, громадськими 

організаціями – «Інтелект Сумщини», «Центр європейських ініціатив», Службою у справах 

дітей Сумської ОДА, Сумською  Міською Радою, тощо. 

Організаційна та аналітична робота, робота з проектами 

1 Пошук грантових пропозицій  

2 Написання проектних заявок: 

1. Проекна пропозиція про проведення соціологічного дослідження  для 

Сугоняко О.Л. 

2. “Побудова автоматичних дверей в Н-корпусі- шлях до забезпечення 

доступності освіти” для Посольства Федеративної Республіки Німеччина 

3. Допомога в написанні проектних заявок студентів спеціальності “соціальна 

робота та менеджмент соціокультурної діяльності  

3 Участь у конференціях: 

1. “Інструменти прямої демократії”(30.03.2018) 

2. Всеукраїнський Форум «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ 

НА СІМ’Ю В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ДОСВІД та 

ПЕРСПЕКТИВИ»(30.05.2018) 

3. Круглий стіл в рамках Всеукраїнського проекту “Голос жінки має 

силу”(10.06.2018) 

4. «Громадська участь в управлінні громадою: виклики, стратегії, механізми» 

(26.04.2018) 



4 1. Організація відкритих лекцій з керівником Служби у справах дітей Сумської 

обласної державної адміністрації Каліновським Ю.В. 

2. організація та проведення інтерактивної соціальної гри серед учнів 10-11 

класів “Соціальна блуканина” 

3. Організація  інтерактивного представлення спеціальності “Соціальна робота” 

на профорієнтаційному заході “Місто професій” 

4. Орзанізація та проведення профорієтаційного тренінгу для абітурієнтів 

області 

5. Зустріч студентів з народним депутатом Ю. Дерев’янченком 

6. Організація та проведення конкурсу “Соціальний Оскар СумДУ-2018” 

 

 

База для проходження практики (консультації на навчання роботі в програмі ОСА)  

Спільними зусиллями з ГО «Інтелект Сумщини» реалізовано 2 проекти “Дитячі 

свята у дворах сумських багатоповерхівок” та «Підвищення спроможності місцевих 

ініціатив через мережування та технологізацію». В рамках зазначених проектів проводяться 

тематичні дослідження, тренінги, круглі столи, презентації та вуличні масові заходи 

(відображення заходів за посиланням:   

 https://www.facebook.com/children.in.the.yard/?__tn__=-UK-R  

https://www.facebook.com/groups/2127553620859529/?jazoest=2651001209910353105534979

10365536712210555837810811069565748867211149528865811164551661067010498122658

84881586510012111612182107791119855508176805449120105721177977681136510570491

161061088889102112791096767491011218075119  

Виконано проект «Голос жінки має силу” спільно з громадською організацією 

“Інтелект Сумщини” та “Фундація прав людини»: http://intellect.sumdu.edu.ua/101-finalnij-

forum-proektu-golos-zhinki-mae-silu.html l 

 

                                

           

                                         Дата «13» лютого 2020 р. 
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