
ЗВІТ 

діяльності Молодіжного центру «START» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

за 2019-2020 н. р. 

Молодіжний центр «START» є спільним проектом факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та відділу у справах молоді Уманської 

міської ради. У своїй діяльності Центр взаємодіє з установами різних форм 

власності. 

Метою Центру є створення умов для всебічного розвитку і 

самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її 

потенціалу, захист інтересів та прав; сприяння соціальному становленню й 

розвитку, професійній орієнтації та організації змістовного дозвілля, 

підтримці талановитої молоді. 

Одними з пріоритетних завдань діяльності Центру є створення умов 

для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення 

молоді; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей у молоді; пропаганда здорового способу життя; 

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. 

За 2019-2020 н. р. активісти  Молодіжного центру «START» 

організували та брали участь в різних заходів: 

1. Затвердження плану роботи Молодіжного центру «START» на 

2019-2020 н. р. (3 вересня 2019 р.) 

2. Ознайомча лекція для студентів факультету про діяльність 

Молодіжного центру «START» (9 вересня 2019 р.). 

3. Проведено опитування студентської молоді з метою отримання 

інформації, які інтереси має теперішня молодь та в яких заходах вони 

бажають брати участь (12 вересня 2019 р.). 



4. Проведення тренінгу для першокурсників «Бути  

студентом – круто!» 

Метою тренінгу було сприяння психологічній адаптації 

першокурсників до умов навчання, зокрема хибних очікувань і типових 

ілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження 

оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі; добір 

оптимальної стратегії навчання. 

Для тренінгу були спеціально відібрані вправи для того, щоб студенти 

могли презентувати себе, створити доброзичливу атмосферу під час спільної 

діяльності (16 вересня 2019 р.). 

5. Приймали участь у Всеукраїнській благодійній акції «НАРРУ ГАВ 

ДЛЯ СІРКА» 

Суть акції полягала в зборі та передачі допомоги собакам та котам. 

Спільними зусиллями викладачів, студентів факультету соціальної та 

психологічної освіти ми зібрали все, що потребують мешканці притулку: їжу, 

вітаміни, іграшки для тварин та багато іншого. З радістю стверджуємо, що 

наші студенти завжди нададуть допомогу тому, хто її потребує (23-27 

вересня 2019 р.) 

6. Проведення тренінгу «Толерантність – основа сучасної 

особистості» 

Метою тренінгу було навчити  студентів виявляти толерантність до 

думок, поглядів, поведінки інших людей; визначати значення толерантності в 

житті людей та в суспільстві; розвивати вміння висловлювати власну думку; 

засвоювати навички толерантної поведінки; виховувати терпиме ставлення 

до інших.  

Під час тренінгу студенти розкривали сутність поняття 

«толерантність», та вчилися на прикладах його правильно застосовувати (30 

вересня 2019 р.). 

7. Проводили трренінг на тему «Адвокація прав ключових спільнот» 

від «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА» (9 жовтня 2020 р). 



8. Організували виставку плакатів до дня психічного здоров’я (10 

жовтня 2019 р.). 

9. Співпрацювали з бібліотекою УДПУ для організації Години історії 

«Героїчна сторінка козацької епопеї. Сьогодення» 

Метою заходу було формувати у студентів інтерес до історичного 

минулого українського народу, виховувати моральні якості, почуття 

патріотизму. 

Особливу увагу організатори заходу звернули на такі завдання, як: 

виховати пошану до пам’яті героїв національно-визвольних змагань, 

мужності та героїзму сучасних захисників суверенітету і територіальної 

цілісності України – воїнів АТО, утвердження ідеалів свободи і демократії, 

збереження історичної пам’яті про доленосні події в Україні початку ХХІ 

століття та сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в учнівської 

молоді. 

Під час історичного заходу студенти здобули нові знання про 

історичне минуле українського народу, вшанували пам’ять героїв України 

(17 жовтня 2019 р.) 

10. Проводили тренінг про активізм від Amnesty International Ukraine 

(18 жовтня 2019 р.) 

11. Проведення акції серед студентів факультету соціальної та 

психологічної освіти «Підтримай захисників України» (24 жовтня 2019 р.) 

12. Активіст Компанієць Микола Молодіжного центру «START»  

прийняв участь в програмі особистісного та професійного розвитку 

«Державотворець» (21 – 27 жовтня 2019 р.) 

13. Приймали участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання професійного розвитку та становлення 

майбутнього фахівця в сучасних умовах» (29 жовтня 2019 р.). 

14. Разом з Студентським самоврядуванням організували 

факультетське святкування Halloween (31 жовтня 2019 р.). 



15. Проводили виховний захід на екологічну тему: «Планета у нас 

 одна – бережімо її!» 

Метою заходу було ознайомити студентів з цікавинками безмежної 

природи, розвивати у студентів почуття громадськості бережливості, 

усвідомлення необхідності раціонального господарювання, виховувати 

екологічну культуру, бережливе ставлення до природи і всього живого. 

На виховний захід було запрошено еко-активістку та учасницю 

програми «Державотворець» – Аліну Золотухіну. 

Еко-активістка розповідала студентами про стан навколишнього 

середовища, найгостріші проблеми нашої планети та шляхи їх вирішення,  

Після обговорення Аліна Золотухіна провела розіграш подарунків від 

ЖК «Греків Ліс», які були виготовлені з еко-матеріалів, вигравали 

найактивніші студенти. 

Для того, щоб студенти краще закріпили здобуту інформацію, їх було 

поділено на дві команди для виконання завдання – намалювати плакат на 

екологічну тему та презентувати його.   

Студенти отримали масу позитивних емоцій та здобули нові знання 

під час заходу (6 листопада 2019 р.). 

16. Брали участь у форумі SexЕducation (12 листопада м. Дніпро). 

17. Організація благодійної акції «Щаслива лапка» та співпраця з 

Благодійним фондом «З надією на життя» (11-15 листопада 2019 р.). 

18. Проходили спеціалізований тренінг «Залучення та координація 

волонтерів» програми Молодіжний працівник  

19. Організовували та проходили майстер-клас з ораторського 

мистецтва від Миколи Овчарова, Інститут риторики імені Д. Кеннеді (20 

листопада 2019 р.) 

20.Участь у обласному конкурсі учнівських та студентських наукових 

робіт «Сім’я від А до Я» (Калюженко Аліна та Компанієць Микола зайняли ІІ 

місце) (22 листопада 2019 р.) 



21. Презентація «HeForShe» – глобального руху солідарності, 

заснований структурою Організації Об’єднаних Націй ООН Жінки, який 

зосереджує свої зусилля на досягненні гендерної рівності та розширенні прав 

і можливостей жінок (26 листопада 2019 р.). 

22. Відкриття Молодіжного центру «START», 12 лютого в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулося 

офіційне відкриття нового структурного підрозділу – Молодіжного центру 

«START», який функціонує на базі факультету соціальної та психологічної 

освіти та діє спільно з відділом у справах сім’ї та молоді Уманської міської 

ради. 

Центр створено у 2018 році, а нещодавно завершено ремонт 

приміщення і повністю облаштовано як молодіжний простір для всебічного 

розвитку і самореалізації студентської молоді усіх факультетів/інституту в 

різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захисту інтересів 

та прав, сприяння соціальному становленню, організації змістовного 

дозвілля. 

На відкритті центру були присутні почесні гості: директор Інституту 

сімейної та молодіжної політики Міністерства культури, молоді та спорту 

України Ірина Пєша, начальник відділу у справах сім’ї та молоді Уманської 

міської ради Наталія Вдовиченко (12 лютого 2020 р.). 

27. Проводили Опитування для студентської молоді «Очікування 

студентської молоді від молодіжної роботи в закладі вищої освіти» для 

кращого розуміння інтересів та захоплень студентської молоді (19 лютого 

2020 р.). 

23. Активісти Молодіжного центру організували для студентів 

факультету соціальної та психологічної освіти виховний захід «Масниця – 

свято українців: історія та традиції святкування»  в Уманському 

Краєзнавчому музеї. 

Під час екскурсії студентів ознайомили з історією українського свята – 

Масниця або як в українському народі називають Колодій та  традиціями 



святкування. Екскурсія була адаптована також і для студентів з ООП, які 

відвідували захід. (25 лютого 2020 р.)  

24. Проведення кінолекторію для студентської молоді в Молодіжному 

центрі «START» (11 березня 2020 р.) 

25. Приймали участь VІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі 

студентських та учнівських наукових робіт із соціальної 

педагогіки/соціальної роботи (Калюженко Аліна результати ще не відомі) (01 

березня – 15 червня 2020 р., м. Житомир)  

26. Приймали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робі з 

галузі знань « Соціальна робота» м. Ужгород (Калюженко Аліна, Гайдрик 

Каріна, зайняли ІІ місце) (2-3 квітня 2020 р., м. Ужгород). 

27. Калюженко Аліна та Гайдрик Каріна прийняли участь  у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери» (21 квітня 2020 р.) 

28. Калюженко Аліна та Чамлай Інна прийняли участь у науковій-

конференції «Наука. Освіта. Молодь - 2020» (22 квітня 2020 р.) 

29. Учасник Молодіжного центру Микола Компанієць успішно 

закінчив курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах 

освіти» (9 травня 2020 р.). 

30. Учасники Молодіжного центру (Олійник Яна, Хмара Вероніка, 

Гайдрик Каріна, Калюженко Аліна) прийняли активну участь у 

всеукраїнському челенджі-марафоні для молоді з популяризації здорового 

способу життя серед молоді Healthy Challenge  (18 травня – 7 червня 2020 р.) 

 

 

 

 

 


