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Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний центру» 

 період 31.02.-31.03.2016 
 

І. Загальна інформація: 

 

8 - Лекцій  

16 - Заходів  

32 - Збори  

19 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру; 

 

Проведено вебінар для молодіжних організацій із міністерством молоді та спорту 

України щодо конкурсу проектів для дітей, сім’ї та молоді. 

Розпочато роботу із Волинським телебаченням щодо програм які розповідають про 

молодіжну громадську ативність: 

1. 21 березня – Прямий ефір на Волинському суспільному телебаченні щодо 

Програми «Молодь Волині на 2016-2020» роки. – З.Ткачук, Т.Сеник; 

2. 31 березня – Прямий ефір на Волинському суспільному телебаченні щодо 

діяльності Молодіжного центру Волині, З.Ткачук, Я.Романюк; 

3. 31 березня – Запис програми щодо Націонал-патріотичного виховання молоді на 

Волинському суспільному телебаченні – С.Дружинович, Б.Струк; 

 

 

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта» 
 

Яна Романюк 

1. 3 березня – «Школа Медіаграмотність» ІІ етап для студентів м.Луцька. Лектор- 

Борис Струк. 

2. 5-6 березня – «Школа свідомого громадянина» від Відкритого Університету 

Майдану. Лектори - Остап Стасів,  Катерина Коропачинська, Олександр Солонтай, 

Валерій Пекар та експерти  Громадянської Платформи "Нова Країна". 

3. 10 березня – друга зустріч клубу «Travel Club» на тему: «Travel English», Торі 

Годфрі. 

4. 18 березня – «Вистава-тренінг «Корови не винні» про основні принципи 

реклами. Перший захід для студентів факультету бізнесу ЛНТУ, другий захід для 

представників громадських організацій, молодіжних лідерів. Лектор Сергій 

Трохімович, Львів. 

5. 19 березня - «Школа Медіаграмотність» ІІ етап для учнів ЗОШ№ 4, 13, 25. 

Лектор -  Борис Струк. 

6. 21 березня – майстер-клас для громадських організацій Волині на тему "Як 

донор приймає рішення про підтримку проекту організації" та презентація діючих 

конкурсів від Міжнародного благодійного фонду «Відродження», лектор Оксана 

Дащаківська, Львів. 

7. 23-25 березня - тренінг «Активні громадяни» від Британської ради для студентів 

Луцького педагогічного коледжу. 

8. 25 березня – Початок серії майстер-класів з мистецтва фотографії. Перший на 

тему: « Фотозйомка і фотографія для web-проектів», лектор Андрій Михайлов, Луцьк. 

9. 27 березня - «Школа графічної анімації», лектори - Ірина Гаранчевська, Микола 

Волочай. 
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10. 28 березня – консультація з написання проектних заявок для участі в конкурсі 

від Управління осіти, науки та молоді Волинської ОДА. Лектори – Катерина 

Шкльода, Захарій Ткачук. 

11. 30 березня – пряма трансляція з Міністерства молоді і спорту на тему: 

«Організація та проведення конкурсу проектів від Міністерства молоді і спорту». 

 

 

 

ІІІ. Напрям – «Націонал-патріотичне виховання молоді» 
Вікторія Мисан 

 

1. 5 – 6 березня проект "Крим.UA"  Мета якого здійснення міжкультурного обміну 

між волинською та кримськотатарською молоддю; 

2. 09 березня - громадська організація "Національний Альянс" провела захід 

присвячений 202 річниці від дня народження видатного українського поета 

Тараса Григоровича Шевченка; 

3. 09 березня - активісти руху Іскра та ініціатива "Книга й рушниця" провели лекцію 

на тему "Генерал Франко"; 

4. 15 березня - організаційна зустріч громадських організацій стосовно розробки 

туристичних маршрутів місцями слави, історично важливими пам'ятками, 

мальовничими куточками Волині; 

5. 23 березня - презентація обласного центру військово-патріотичного виховання 

«Волинська Січ» для дітей молоді та активістів; 

6. Проведено ряд заходів присвячених пам’яті українського політичного і 

державного діяча, головнокомандувача Української повстанської армії Романа 

Шухевича;  

7. 5 березня - «Національним Альянсом» проведено "Змаг ім. Романа Шухевича"; 

організовано перегляд документального кінофільму про Романа Шухевича; 

8. 19 – 20 березня активісти руху Іскра спільно з НСОУ ПЛАСТ проводили вишкіл 

базових військових навичок; 

9. 27 березня - активісти руху Іскра  організували презентацію книги для підлітків 

"Сяючий шлях" та лекцію Дмитра Корчинського; 

  

 

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця» 
Захар Ткачук 

1. 8-11 березня – участь Волинської делегації у фінальній річній сесії програми 

«Активні громадяни» Британської ради в Україні. 20 чол. Event Hall Kyiv; 

2. 10 березня - міжкультурний проект “TravelClub” про процедуру видачі візи, 

закордонні паспорти, правила поводження у аерпортах; 

3. 13 березня – міжкультурний проект “EnglishOK” про Велику Британію у 

відкритому антикафе «InnerSpace». 

4. 15-18 березня – участь у мережевому візиті до Великої Британії 1 учасника 

програми «Активні громадяни» Британської ради в Україні. 

5. 21-22 – участь представників Волині у навчальному семінарі від ІСАР «Єднання» 

щодо проектної роботи у м. Київ. 

6. 25 березня - міжкультурний проект “EnglishOK” про Канаду у відкритому 

антикафе «InnerSpace». 

7. 27 березня – участь представників Волині у Національному семінарі – «Нова 

Країна» м. Київ. 

 

V. Напрям – «Студентське самоврядування» 
Оксана Ганущак 

 

1.  З березня - відвідування осередку студентського самоврядування Біотехнічний 

інститут 



2. 2 березня - відвідування осередку студентського самоврядування ВІЄМ 

3.  4 березня - відвідування осередку студентського самоврядування ЛІРОЛ 

"Україна" 

4.   7 березня - відвідування осередку студентського самоврядування МАУП 

5.  15 березня лекція - просвіта про роботу молодіжного центру і можливості 

реалізації студентів в осередках студентського самоврядування  для студентів МАУП 

6.  12 березня - Обласний студентський дебатний турнір 

7.  16 березня - візит осередку студентського самоврядування ЛІРОЛ «Україна» в 

молодіжний центр 

8. 18 березня - збори голів осередків студентського самоврядування закладів 

ВІЄМ, КТБП,СНУ, 

9.  Протягом місяця оформлення арт-коридору для студентської молоді 

 

 

VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині» 
Оксана Федорук 

 

1. Протягом березня на "Молодіжному порталі Волині" було опубліковано 32 

матеріали, з них: 13 - анонси про події, 15 - репортажі, статті, інтерв’ю; 4 - 

можливості, конкурси, гранти 


