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1. Загальні положення
1.1. Інтернаціональний культурний центр (далі – Центр) СумДУ є
добровільним об’єднанням іноземних та українських студентів Сумського
державного університету, яке створене за підтримки Ради голів земляцтв та
діє на базі Департаменту міжнародної освіти (далі-ДМО) СумДУ.
Повна назва центру українською мовою – Інтернаціональний культурний
центр.
Скорочена назва або абревіатура центру українською мовою – ІКЦ.
Повна назва Інтернаціонального культурного центру англійською мовою –
International Cultural Centre.
Скорочена назва або абревіатура центру англійською мовою –ICC.
1.2. Метою діяльності ІКЦ СумДУ є посилення роботи направленої на
укріплення атмосфери толерантності, в тому числі як міжнаціональної, так і
конфесіональної серед представників різних національностей, що навчаються
в СумДУ.
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1.3. Діяльність Центру базується на наступних принципах: законність,
відкритість та гласність, демократичність, рівноправність, добровільність.
1.4. Безпосереднє керівництво діяльністю ІКЦ СумДУ здійснює заступник
директора з виховної роботи ДМО СумДУ із залученням голів земляцтв.
1.5. У своїй діяльності ІКЦ керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського
рівнів, даним Положенням, яке укладене з врахуванням вищезазначеного,
наказом та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
2. Основні завдання діяльності ІКЦ:
2.1. Основними завданнями та формами діяльності ІКЦ є:
- розвиток порозуміння, дружби та співпраці між студентами, аспірантами,
співробітниками та викладачами університету, незалежно від їх
національності;
- створення умов для рівноправної участі студентів-іноземців у суспільному,
культурно-масовому, спортивному житті університету, та реалізації їх прав на
задоволення своїх культурних та духовних потреб;
- накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів з краєзнавчої
тематики різних країн;
- накопичення та зберігання нагород, відзнак, подарунків отриманих від
іноземних делегацій, партнерів;
- проведення роботи з іноземними студентами по ознайомленню з Кодексом
корпоративної культури СумДУ;
- сприяння земляцтвам чи ініціативним групам студентів-іноземців СумДУ у
визначенні національних свят, проведенні інформаційних та культурних
заходів, мистецьких виставок тощо;
- проведення лекцій, бесід з історії, культури, релігії, мистецтва, народних
традицій та звичаїв країн, з яких навчаються студенти в СумДУ;
- налагодження та розвиток контактів з іншими національно-культурними
об’єднаннями, земляцтвами як в Україні, так і за кордоном.

3. Прикінцеві положення
3.1. Центр створюється, реорганізовується або ліквідується рішенням вченої
ради університету, яке приймається за поданням ректора університету, що

МOH України
СумДУ

Положення про Інтернаціональний культурний центр
Сумського державного університету

Стор. 3

визначається внесенням ним безпосередньо відповідного Положення до
порядку денного вченої ради. У такому ж порядку можуть вноситися зміни та
доповнення до Положення, затверджується його нова версія, або скасування
Положення.
3.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення
нової його редакції, також можуть затверджуватися наказом ректора без
розгляду вченої радою та/або дорадчими органами.
3.3. Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня
після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим
же наказом.
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