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Звіт за виконану роботу групи «Молодіжний центру» 
 за квітень 

 
І. Загальна інформація: 

 
Загальна кількість подій: 85 

 
33 – зборів громадських організацій;  
34 – освітні заходи;  
4 – заходи проведені за сприяння «Молодіжного центру»; 
24 – разів брали у оренду обладнання ресурсного центру; 
 
Важливі заходи: 
1. 14 квітня - відкриття молодіжної арт-галереї "Арт-коридор" у м. Луцьку від 

Молодіжного центру Волині. 
2. без дати - делегування директора Молодіжного центру Волині - Ткачука З.М 

до громадської ради при посольстві США в Україні 
3. 23- 24 квітня - проведення великої екологічної толоки на території Волині - 

"Зробимо Волинь Чистою - 2016" 
4. 04 квітня - візит делегації молоді зі сходу (20 чол.), проект організації 

"Молодіжна альтернатива" 
5. 08 - 10 квітня - воркшоп "Розвиток громад" від проекту посольства США за 

підтримки молодіжного центру Волині. 
 

ІІ. Напрям – «Неформальна освіта» 
Яна Романюк 

 
1. 1-2 квітня – Участь в молодіжній християнській конференції лідерів молоді 

«Живий рух», організатор «Молодіжний рух «Н2О» м.Луцьк. 
2. 2 квітня - Майстер-клас з мистецтва фотографії на тему: «Обробка фото у 

Photoshop», лектор – Андрій Михайлов, м.Луцьк 
3. 7 квітня – Дебати на тему: «Місце України у світі – аграрна держава», 

проведено спільно з ГО «Інститут Політико-Інформаційних досліджень». 
4. 8 квітня – Презентація ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці», 

тема: «Волонтерство: ідеї, кошти, проекти, допомога», Юлія Євпак, м. Луцьк. 
5. 8-10 квітня – За підтримки Молодіжного центру був проведений « Відкритий 

простір: В яку громаду я хочу інвестувати?», організатор ГО «Інститут 
Політико-Інформаційних досліджень», участь взяло 33 учасники, серед них 
представники 13-ти регіонів України та 24 представники громад. 
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6. 10 квітня – Майстер-клас «Пошиття Великодніх зайців» від ГО «Радість 
дитинства» 

7. 13 квітня - «Школа Медіаграмотність» ІІІ завершальний етап для студентів. 
Лектор -  Борис Струк. 

8. 16 – 17 квітня – за сприяння Молодіжного центру проведено «Майстерня 
інтернет-журналістики». 

9. 15 квітня – перший етап програми «Активні громадяни» від Британської ради 
для Студентської ради Волині. 

10. 15 квітня – Семінар на тему: «Правила спілкування з поліцією. Права та 
обов'язки»,  лектор – експерт асоціації УМДПЛ Сергій Перникоза. Захід 
організовано з ГО «Асоціація молодих реформаторія» (АМоРе). 

11. 19 квітня - «Школа Медіаграмотність» ІІІ завершальний етап для школярів. 
Лектор -  Борис Струк. 

12.  22 квітня - Майстер-клас з мистецтва фотографії на тему: «Photoshop для 
поліграфії», лектор – Андрій Михайлов, м.Луцьк 

13.  26 квітня – організаційна зустріч представників молодіжних громадських 
організацій з виконавчим директором фестивалю «Бандерштат - 2016» 
Мариною Хромих. Тема: «Співпраця. Нові ідеї». 

14.  27 квітня – Зустріч начальника патрульної поліції м.Луцька Олександра 
Вовченка з представниками молодіжних громадських організацій та ініціатив. 
Тема: « Співпраця. Забезпечення безпеки заходів за допомогою поліції». Гості 
зустрічі: інспектор патрульної поліції м.Луцька – Дмитро Слабенко, прес-
секретар патрульної поліції – Ольга Бузулук. Захід проведено спільно з 
Громадською приймальною Української гельсінської спілки з прав людини у 
м.Луцьку.  

 
 
 

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

 
1. Візит представників громадських організацій національно-патріотичного 

спрямування на ранкове телешоу «Ранок нової Волині». Програма 
присвячена розвитку патріотичного виховання у Волинській області. 

2. 4 квітня –  візит учасників зі східної України до м. Луцька. Зустріч в 
Молодіжному центрі. 

3. 7 квітня - організаційну зустріч та презентацію пішого Мандрівного 
табору до місця битви під Берестечком 

4. 20 квітня Презентація всеукраїнської теренової гри «Гурби Антонівці» та 
проекти всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес» для студентів Луцького національного 
технічного університету та Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки.  

5. 20 квітня-  лекція для молоді «Уроки тверезості. Новий погляд на 
ведення здорового способу життя» представниками всеукраїнського 



громадського руху «Твереза Україна» (Ініціатором проведення лекції 
виступив ВМР «Національний Альянс»). 

6. 21 квітня двох-модульний проект з розвитку критичного мислення 
«Мистецтво мислити» тематика заходу «Хрещення Київської Русі». І 
модуль: Історична ретроспектива. ІІ модуль: Патріотичні дебати. 

7. 21-22 квітня  молодіжний центр долучився до міського Інтерактивного 
соціально-мистецького інтеграційного проекту  "Страсний тиждень". 
Молодь  долучилася до розмалювання паперових  частинок, що 
складатимуться в  конструкцію у вигляді писанок  висотою 220 см. Захід 
приурочений до Великодніх свят. 

8. 22-24 квітня представники Волинської області - 4 громадських 
організацій національно-патріотичного спрямування взяли участь у 
всеукраїнському заході "Кузня захисників України". 

9. 26 квітня - організаційна зустріч з виконавчим директором фестивалю 
«Бандерштат», щодо співпраці та впровадження ініціатив громадських 
організацій під час фестивалю. 

10.  26 квітня - презентація всеукраїнської теренової гри "Звитяга - 2016" 
(ВМР «Національний Альян») для студентів у Волинському інституті 
економіки та менеджменту та Східноєвропейському національному 
університеті ім. Л. Українки 
 
Громадськими організаціями проведено: 
1) 2 квітня -  Літературний вечір в рамках проекту "Трибуну новим 

поетам"  (Рух «Іскра») 
2) 9 квітня -  захід «Дерева миру», ідеєю якого є озеленення міста та вияв 

активної громаднської позиції  – «За Мир» . Організація:  ВМР 
«Національний Альянс» 

3) 16-17 квітня «День першої Пластової Присяги – 104» Організація: 
«Національна скаутська організація України – ПЛАСТ»  

4) 24 квітня - у рамках кампанії «Традиційна Україна» організовувано 
майстер-клас із писанкарства,  Громадська організація: 
«Національний Альянс» . 

  

 
 

ІV. Напрям – «Міжнародна співпраця» 
Захар Ткачук 

 
1. 08 - 10 квітня - воркшоп "Розвиток громад" від проекту посольства США за 

підтримки молодіжного центру Волині; 
2. 08 квітня – проект EnglishOK щодо знайомства із країнами Африки та 

можливостям для подорожей чи навчання у них; 



3. 15 - 17 - чергове навчання за програмою Активні громадяни від Британської 
ради в Україні; 

4. 23 квітня – проект EnglishOk щодо знайомства із країнами Сходу та Азії та 
можливостям для подорожей чи навчання у них; 

5. 25 - 30 - участь 2-х представників Волині у міжнародному заході "Ukraine is 
not a garbage" у м. Київ (13 країн світу були присутні на заході); 

6. 26 – 27 квітня - делегування директора Молодіжного центру Волині - 
Ткачука З.М до молодіжної громадської ради при посольстві США в 
Україні; 

 
V. Напрям – «Студентське самоврядування» 

Оксана Ганущак 
 

1. Проведено 1-5 квітня 2016 року на базі Володимир-Волинського 
педагогічного коледжу імені А.Ю.Кримського навчання для представників 
студентського самоврядування області «Школа лідерів - 2016». У рамках 
заходу студенти відвідали тренінги з таких тем: «Ораторство. Публічний 
виступ», «Правила ділового етикету», «Самомотивація. Мотивація 
колективу», «Лідерство», «Командобудування», «Тайм менеджмент», 
візьмуть участь в обговоренні перспектив розвитку студентського 
самоврядування на Волині. Учасники обмінялись досвідом та ідеями, також 
налагодили співпрацю між активом студентських рада вузів Волинської 
області. 

2. З 1 по 14 квітня відбулись навчальні збори для голів інформаційних відділів 
студентських рад вузів, за участі громадських діячів та журналістів міста 
Луцька. У зборах взяло участь 11 навчальних закладів міста. 

3. Долучились до благодійного заходу «Ярмарок солодких сердець», який 
відбувсь 7 квітня в рамках акції «Серце до серця». Викладачі, студенти та всі 
охочі мали можливість поласувати солодощами у вигляді сердець, а також 
долучитися до збору коштів на обладнання для недоношених дітей у 
Волинську обласну лікарню, що і є метою акції. 

4. 7 квітня відбулась зустріч з відомою  ведучею радіопередач, музичних 
фестивалів, концертів Вікторією Жуковською. Тренер зарядила позитивом, 
мотивувала та розповіла про світ інформації. Про те, як правильно її 
висвітлювати та як досягти успіху в улюбленій справі. 

5. Взяли участь у всеукраїнському форумі «Студентське самоврядування – 
школа лідерства ХХІст.», який організовував Національний студентський 
союз, де мали можливість поспілкуватись про важливі аспекти роботи органу 
студентського самоврядування. Захід відбувавсь 21-24 квітня на базі 
Хмельницького національного університету. 

6. 21 квітня у головному корпусі Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки відбулась університетська благодійна 
імпреза – «Врятуй життя дитині» в рамках акції "Серце до серця". Знову в 
рамках заходу ми долучались до організації створення приємної та творчої 
атмосфери. 

7. 20 квітня відбувсь студентський квест у співпраці Коледжа технологій, 
бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки та Луцького базового медичного 



коледжа, який став першим результатом напрацювань обласного навчання 
«Школа лідрів – 2016». 

8. Долучились до організації «Містечка щасливих сердець» в рамках 
всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», програма якого включала 
в себе організацію цікавих та корисних майстер класів,ярмарки солодощів, 
розваги для дітей,виступи танцювальних колективів. 

9. 26 квітня до міжнародного дня пам’яті Чорнобиля представили відеоролик 
«Чорнобиль. 30-та річниця»,  у якому студентка Інституті філології та 
журналістики СНУ ім. Лесі Українки зачитала власний вірш про страшні 
події 1986 року. 

 
VІ. Напрям – «Молодіжний портал Волині» 

Оксана Федорук 
Протягом квітня 2016 року на інтернет-виданні «Молодіжний 
портал Волині» було опубліковано  22 матеріали: 
9 – анонсів про молодіжні події; 
10 – репортажі та статті; 
3 – можливості, конкурси, гранти 

 
 

 
 
 
 


