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Звіт групи «Молодіжний центру» 

 за лютий 2016 р 

 
І. Загальна інформація: 

 

Загальна інформація:  

 

57 – проведено зустрічей у приміщенні МЦ, головні із них:  

 
03 лютого - Зустріч із заступником начальника упр. освіти науки та молоді – 

визначення формату роботи та звітування МЦ, презентація роботи за грудень 2016 

року; 

05 лютого - День відкритих дверей МЦ – презентація роботи Молодіжного центру для 

всіх бажаючих та волонтерів;  

10 лютого - Обласна координаційна нарада по акції «Зробимо Волинь чистою»; 

29 лютого -  День відкритих дверей МЦ – презентація роботи Молодіжного центру 

для студентів СНУ; 
 

36 – зборів громадських організацій;  

11 – лекцій;  

10 – заходів;  

 

А також 16 разів брали у оренду обладнання ресурсного центру; 

 

 

 

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта» 

Яна Романюк 

1. 05 лютого – Презентація Молодіжного центру для волонтерів, 

активістів м Луцьк; 

2. 06 лютого – «Школа Медіаграмотність» І етап учнів ЗОШ м.Луцька. 

Лектор- Борис Струк; 

3. 8-12 лютого -  «Активні громадяни» для громадських активістів  

м. Сєвєродонецька, Луганської обл; 

4. 11 лютого – навчальний-тренінг для проекту «Lets Do It» в рамках 

«Зробимо Волинь Чистою», Олег Шкода, м. Київ; 

5. 11 лютого – семінар-тренінг «Інформаційна безпека в умовах війни», 

Євген Бондаренко, м. Київ; 

6. 18 лютого – проведення природознавчого навчання для молоді Луцька 

у форматі візитку у Звірівське лісництво (Луцький район);  

7. 19-20 лютого – тренінг «Активні громадяни» від Британської ради  
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м. Нововолинськ; 

8. 24 лютого - «Школа Медіаграмотність» І етап для студентів. Лектор - 

Борис Струк; 

9. 26 лютого - «Школа Медіаграмотність» І етап для учнів ЗОШ№ 4, 13, 

25. Лектор -  Борис Струк 

10.  27-28 лютого – «Школа графічної анімації», лектори Володимир 

Штунь, Олександр Боденчук; тренери: Леонід Тивонюк, Ірина 

Гаранчевська, Микола Волочай. 

 

 

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді» 

Вікторія Мисан 

 

1. 10 лютого – Open Space та Світове кафе «Трансформація суспільства в 

умовах зовнішньої агресії» за участі молодіжних активістів Луцька та 

гостей  з Северодонецька, Старобільська, Лисичанська; 

2. Протягом місяця – показ документальних фільмів про майдан та події 

Революції гідності; 

3. 20 лютого - Молодіжна громадська акція вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні; 

4. Підготовка до реалізації проекту "Крим.UA", що має на меті 

здійснити міжкультурний обмін між волинською та кримськотатарською 

молоддю; 

5. 21 лютого – допомога у проведенні «Народного віча на майдані»; 

 

 

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця» 

Захар Ткачук 

 

1. 01-02 лютого – візит до Маріуполя учасників програми «Активні 

громадяни» із Волині, навчально-орієнтований візит із написання проектів 

соціальної дії; 

2. 03 лютого – організація зустрічі із заступником начальника 

управління освіти, науки та молоді Л.В. Плахотна, презентація роботи 

напрямку міжнародна робота та волонтера корпусу миру США – Victoria 

Godfrey; 

3. 18 лютого – старт проекту EnglishOK – тематика «United States». 

Проект спрямований на розвиток мобільності молоді та подоланню 

стереотипів щодо професійного навчання та мандрів, туристичних 

можливостей, програм обміну; 

4. 15 лютого – організація участі молодіжних організацій та лідерів у 

презентації програми транскордонного співробітництва «Україна – 

Білорусь»; 

5. 17-18 лютого - візит до Львова учасників програми «Активні 

громадяни» із Волині, навчально-орієнтований візит із написання проектів 

соціальної дії; 



6. 17-18 лютого - візит до Ів.Франківська учасників програми «Активні 

громадяни» із Волині, навчально-орієнтований візит із написання проектів 

соціальної дії; 

7. 19-21 лютого – проведення навчання «Активні громадяни» у м. 

Нововолинськ (Волинська область) у молодіжному центрі «Нові крила» ; 

8.  25 лютого – страт проекту «Travelclub». Проект спрямований на 

деталізація та набуття практичних навичок щодо міжнародних зв’язків, 

кращі практики та програми подорожей, навчання для молоді, студентства; 

9. 26 лютого – черговий захід EnglishOK – тематика «Австралія та 

Океанія». Проект спрямований на розвиток мобільності молоді та 

подоланню стереотипів щодо професійного навчання та мандрів, 

туристичних можливостей, програм обміну; 

10. 31 лютого – підписання меморандуму про співпрацю із факультетом 

прикладної лінгвістики (англійська мова) СНУ ім. Лесі Українки. 

Планування заходів; 

 

 

V. Напрям – «Студентське самоврядування» 

Оксана Ганущак 

 

1. 12 лютого – спільно з «Студенською Радою Волині» Художній 

майстер-клас  для представників осередків студентського самоврядування 

до дня Св. Валентина по виготовленню листівок; 

2. 13 лютого - спільно з «Студенською Радою Волині» Художній 

майстер-клас для представників осередків студентського самоврядування до 

дня Св. Валентина по виготовленню подарунків; 

3. 15 лютого -  навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Луцька Луцького 

педагогічного коледжу, АРТ і П, ЛБМК, ТК ЛНТУ; 

4. Протягом місяця - презентація відео за результатами соціологічних 

опитувань "Активна громадська позиція студентів"; 

5. Протягом місяця – Обласний студентський дебатний турнір в 

навчальних закладах міста;  

6. 16 лютого - навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Луцьк КТБП СНУ, 

ЛКК ЛКА, КМК, ЛНТУ; 

7. 17 лютого - навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Луцьк ВК НУХТ, 

ЛЦПТО, ЛНУВМ, НУХТ, СНУ; 

8. 18 лютого  - навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Володимир-

Волинський; 

9. 19 лютого - навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Нововолинськ; 

10.  22 лютого - навчальний тренінг «Як стати ефективним лідером» для 

представників органів студентського самоврядування м. Ковель; 

 



VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині» 

Оксана Федорук 

Опубліковано 42 матеріали: 

 19 - анонси про події,  

 11 - репортажі,  

 6 - статті, інтерв'ю, 

 6 - можливості, конкурси, гранти. 


