
Заходи студентів та викладачів  ХНУМ імені І.П. 
Котляревського на підтримку Української Армії та по допомозі 

переселенцям із Донбасу. 
 

Протягом квітня – грудня 
- На сценах Учбових театрів театрального факультету та Концертній Залі 
ХНУМ зіграно численні благодійні вистави та концерти; 
- студентами, викладачами та співробітниками університету зібрані кошти, 
теплі речі для бійців АТО, переселенців та постраждалих з Донбасу;   
- студенти театрального факультету  виступили донорами (здали кров) для 
постраждалих в результаті теракту у барі  «Стіна».  
 

Квітень 
 -Концерт студентки ІІІ курсу кафедри народних інструментів України (клас 
бандури) Б. Якименко «Я — Українка. Єднаймося, бо ми того  варті»; 
 - Великодній концерт для прикордонників:  
Викладач – І.Кобзар та студенти 2 курсу кафедри майстерності актора. Худ. 
керівник А. Лобанов. 

Травень 
- Виступ викладача кафедри сольного співу В. Козлова на урочистій частині  
випускного вечора комунального закладу “Харківська спеціалізована школа-
інтернат” ІІІ ступеня “Юнкерське училище” Харківської обласної ради.   

 
Червень  

- Вистава « Сліпий дощ » - збір коштів для Армії: Викладач – І.Кобзар та 
студенти 2 курсу кафедри майстерності актора. Худ. Керівник - А. Лобанов; 
- участь у концерті в Харківському військовому шпиталі ансамблю народних 
інструментів “Весела банда”. 

Травень — червень 
 - Концерти на блокпостах під Бєлгородом та В Ліпцях. Студенти 5 курсу 
кафедри театру анімації. Худ. керівник С. Довлетова. 
 

          Червень  - серпень  
-Група «Urbanistan» (студенти 5 курсу театрального факультету) виступала з 
концертами по військовим частинам у зоні АТО. 
 

Серпень 
- участь у концерті для військових частин А1933 і А1215 загального 
підрозділу протиповітряної оборони “Рогань” студента IV курсу кафедри 
сольного співу В. Лашко; 
- участь у концерті до Дня Незалежності України “Шевченківські заповіти” 
студента IV курсу кафедри сольного співу В. Лашко; 

 
Вересень 

- Концерт  на базі ротації військових у селищі Рогань: 



Викладач – І.Кобзар та  студенти 3 курсу кафедри майстерності актора. Худ. 
Керівник -  А. Лобанов;   
- вистава  « Сліпий дощ » - збір коштів для Армії . Викладач – І.Кобзар та 
студенти 3 курсу кафедри майстерності актора.  Худ. керівник  - А. Лобанов; 
 
-  вистава «Собаче життя» у  підтримку сім’ї  бійця Української Армії, 
співробітника театрального факультету  Ігоря  Піровича.   
Євген Супрун студент 5 курсу кафедри театру анімації. Худ. керівник С. 
Довлетова; 
- концерт у Дитячому будинку-інтернаті  “Для дітей, які прибули із зони 
АТО”  студента І курсу кафедри сольного співу І. Маришкіна. 
      Жовтень                                    
- Вистава – читка  «Диплом»- збір коштів для переселенців із Донбасу 
Викладач – І.Кобзар та студенти 3 курсу кафедри майстерності актора. Худ. 
керівник А. Лобанов; 
- вистава  « Сліпий дощ » - збір коштів для постраждалих від теракту у барі 
«Стіна». Студенти театрального факультету; 
- участь ансамблю народних інструментів “Весела банда” в концерті “Моя 
єдина Україна”; 
- участь у концерті з підтримки бійців АТО в м. Щастя викладача кафедри 
сольного співу В. Козлова; 
- участь у концерті до визволення України в ХАТМК викладача кафедри 
сольного співу В. Козлова; 
- участь у благодійному концерті в підтримку біженців із зони АТО студента 
IV курсу кафедри сольного співу В. Лашко; 
- благодійний сольний концерт і підтримку нужденних  дітей студента IV 
курсу кафедри сольного співу В. Лашко. 
 

Жовтень -Листопад 
- Концерти у підготовчому таборі батальйону Азов. К. Єршова студентка 5 
курсу кафедри театру анімації. Худ. керівник  - С. Довлетова. 
 

Листопад 
- концерт для солдатів 92 Окремої Механізованої Бригади ансамблю 
народних інструментів “Весела банда”. 
 

Грудень 
- концерт для людей похилого віку з Донбасу, яких прийняв Харківський 
пансіонат для людей похилого віку. Викладач: І .Кобзар та студенти 3 курсу 
кафедри майстерності актора.  Худ. керівник -  А.Лобанов. Студенти 5 курсу 
кафедри театру анімації худ. керівник С. Довлетова; 
- концерт для військових та патріотів України у м. Сєвєродонецку.  
Акція  сумісно з акторами Харківського академічного драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченко та  студентів 5 курсу кафедри майстерності актора худ. 
керівник Головін Ю.А. 


