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Безкоштовне пошиття військового одягу для ЗСУ

З 2014 року й донині швейна майстерня 
університету шиє військовий одяг та інші 
засоби для потреб ЗСУ:

1. Розвантаження тактичне (268)
2. Панами (188)
3. Кавери (316)
4. Аптечки тактичні (624)
5. Прапори (46)
6. Бандани (7)
7. Баул військовий (12)
8. Сумка для скидання магазинів (46)
9. Плитоноски (7)
10. Шорти (734)
11. Ноші безкаркасні (352)
12. Флісові костюми (211)
13. Балаклави (435)
14. Шапки флісові (87)



Допомога переселенцям

1. Безкоштовне харчування  
На початку повномасштабного вторгнення, 
протягом березня-квітня 2022 р., 
університет забезпечував безкоштовним 
харчуванням переселенців та військових. 
Смачні страви готували професійні кухарі, а  
також викладачі університету. З 
продуктами допомагали волонтери. 

2. Поселення в гуртожитках 
Із березня 2022 року в гуртожитках 
університету проживали 8 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб. Багато з них 
залишилося донині. Університет підтримує 
їх усім необхідним.



Допомога переселенцям у гуртожитках та робота їдалень університету



Покращення матеріальної бази гуртожитків університету, 
у яких проживають переселенці

Спільно з неурядовою організацією ACTED розвиваємо 
матеріальну базу приміщень, у яких мешкають  
переселенці. 

Завдяки меценатам і допомозі з місцевого бюджету 
університет придбав нові постільні комплекти 
на суму 150 тис. грн. Їх буде використано під час  
облаштування кімнат для студентів та тимчасово 
переміщених осіб. 

Університет спільно з партнерами працює над 
покращенням умов проживання переселенців: 
- встановлено нові електричні плити й бойлери; 
- мешканців забезпечено господарськими та 

гігієнічними засобами.



Працюємо над покращенням матеріальної бази гуртожитків



Благодійні розважальні заходи для дітей-переселенців у гуртожитку

У 2022 році для дітей-переселенців, які 
проживають у гуртожитках університету, 
проведено:

1) спільно з Кіровоградським обласним центром 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»:
- фізкультурно-оздоровчі заходи;
- майстер-класи з виготовлення поробок.

2) спільно з Обласною бібліотекою для юнацтва 
імені Є. Маланюка, Кіровоградським академічним 
театром ляльок, Кіровоградською обласною 
філармонією:
- ігри, 
- вікторини, 
- вистави.



Благодійні розважальні заходи для дітей-переселенців у гуртожитку 



Спортивні заходи для дітей-переселенців

1. У травні 2022 р. на стадіоні факультету 
фізичного виховання відбулися 
спортивні заходи за участю вихованців
Кіровоградської обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства
“Спартак” та дітей-переселенців.

2. До Дня захисту дітей проведено 
фізкультурно-оздоровчу акцію "Здорове 
майбутнє", яка зібрала багатьох дітей 
міста, зокрема й з числа переміщених осіб. 
Проведено різні змагання, а також заняття 
з кросфіту й брейк-дансу. Дітей пригощали 
морозивом, а також подарували їм 
футбольні м’ячі.



Благодійна мета чемпіонату міста з художньої гімнастики

17 вересня 2022 року на факультеті фізичного 
виховання проведено чемпіонат міста 
Кропивницького з художньої гімнастики. 

Окрім місцевих учасниць, до змагань 
доєдналися також спортсменки, які через 
війну були змушені покинути свої домівки й 
переїхати до нашого обласного центру.

Під час змагань зібрано 5 тисяч гривень на 
потреби Збройних Сил України.  



Волонтерська допомога переселенцям у Новоукраїнській громаді

Студенти та викладачі університету зібрали 
речі для переселенців, які нині проживають 
у Новоукраїнській громаді області. З 
проханням про цю допомогу звернулися 
колишні випускники університету. 

Передано:
- одяг,
- взуття,
- дитячі книги,
- іграшки,
- ліки,
- предмети гігієни,
- дитяче харчування.



Університет передав 300 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України 

У квітні 2022 року працівники 
університету передали для Збройних 
Сил України свій одноденний заробіток.

Зібрано 318 424 гривні. 

Гроші спрямовано на спецрахунок для 
збору коштів на потреби армії у 
Національному банку України.



Університет відкрив безкоштовний доступ до онлайн-ресурсів
для навчання за програмами академічної мобільності

Студенти закладів вищої освіти із територій, на яких 
ведуться активні бойові дії, а також із інших ЗВО
можуть безкоштовно навчатися за програмами 
академічної мобільності ЦДУ ім. В. Винниченка й 
отримати доступ до онлайн-ресурсів на платформі 
Google Classroom у корпоративному домені 
@cuspu.edu.ua.



Участь у благодійних мистецьких акціях

Студенти університету й викладачі кафедри 
мистецької освіти провели у 2022 році благодійні 
концерти. 

1. Концерт у межах акції «На хвилях музики та 
добра» (грудень 2022 р.); мета - збір коштів на 
доставку благодійної допомоги від української 
спільноти міста Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

2. Концерт у межах молодіжного фестивалю «Єдині 

заради перемоги» (вересень 2022 р.), присвяченого 
тим, хто боронить нашу країну на передовій і хто 
наближає перемогу волонтерською працею в тилу.



Благодійний концерт на підтримку ЗСУ

18 грудня 2022 року в університеті 
проведено благодійний концерт у межах 
ініціативи «Творчі волонтери», яку 
втілюють активісти організацій «Ветерани 
війни Кропивницького», «Серця матерів»
та «Krop:hub Кропивницький».

Захід відбувся за підтримки 
Кіровоградської обласної військової 
адміністрації, зокрема заступника голови 
КОВА Катерини Колтунової.



Благодійний передріздвяний мюзикл «Зачарована троянда»

24 грудня 2022 року університет  
представив перший благодійний 
мюзикл "Зачарована троянда". 

Постановкою займалися 
студенти факультету педагогіки, 
психології та мистецтв. До них 
доєдналися студенти інших освітніх 
закладів Кропивницького, а також 
Києва.

Під час заходу зібрано 7676 грн на 
підтримку Збройних Сил України.



Тримаємо мовний фронт інформаційної війни

1. Юлія Верещак, викладачка кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики, працює в групі перекладачів-волонтерів, які 
роблять переклад актуальних новини англійською мовою, аби донести 
світової спільноті точну інформацію про події в Україні. 

2. Ольга Кирилюк, завідувачка кафедри української філології та 

журналістики, бере участь у проєкті «UKRAINE IN FLAMES», який 

покликаний пояснити західній аудиторії, які засоби пропаганди Росія 
застосовує щодо України. Також організувала всеукраїнський захід
«Про мову без міфів»; мета – науково спростувати російські міфи про 
українську мову, а також навчити розпізнавати мовні маніпуляції в ЗМІ 
та соцмережах. 

3. Катерина Бондаренко, доцент кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики, взяла участь у круглому столі «Comunicar en
épocas de conflicto: el papel de los profesionales de la interpretación», 
організованому ASETRAD (Асоціацією усних та письмових перекладачів та 

редакторів Іспанії); мета - обговорити надання якісної перекладацької 
допомоги українським біженцям за кордоном. 



Безкоштовні курси вивчення української мови

У вересні 2022 року університет започаткував 
проведення безкоштовних курсів вивчення української 
мови за підтримки Кіровоградської обласної військової 
адміністрації.

Стати слухачами курсів можуть внутрішньо переміщені 
особи, а також усі мешканці м. Кропивницького та 
області, які хочуть поглибити свої знання з української 
мови.



Грамота Національного банку України за участь у благодійній акції

За активну участь у всеукраїнській 
благодійній акції "Смілива гривня", 
підтримку Збройних Сил України, 
високу громадянську позицію, патріотизм 
та вагомий внесок у наближення 
перемоги ЦДУ ім.В.Винниченка
відзначено ГРАМОТОЮ Національного 
банку України.

По всій Україні, зокрема й завдяки 
підтримці наших викладачів та студентів, 
які долучалися до збору монет, зібрано 
майже 5 млн гривень.


