
ЗВІТ 

діяльності Молодіжного центру «START» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

за 2020 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 активісти  Молодіжного центру «START» організували та брали 

участь в різних заходів: 

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.). 

1. 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.). 

2. 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.)  

3. Проведення кінолекторію для студентської молоді в Молодіжному 

центрі «START» (11 березня 2020 р.) 

4. Приймали участь VІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі 

студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної 

роботи (Калюженко Аліна зайняла ІІ місце) (01 березня – 15 червня 2020 р., м. 

Житомир)  

5. 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). 



6. Калюженко Аліна та Гайдрик Каріна прийняли участь  у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

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

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

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

8. Учасник Молодіжного центру Микола Компанієць успішно закінчив 

курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

(9 травня 2020 р.). 

9. 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.). 

10. Організували ознайомчу лекцію для студентів першого курсу 

факультету про діяльність молодіжного центру «START» (6 жовтня, 2020 р.). 

11. Проводили опитування та анкетування студентської молоді з 

актуальних молодіжних питань (6 жовтня 2020 р.).  

12. Проводили виховний захід до дня Захисника України «Від слави 

козацької – до слави солдатської» (14 жовтня 2020 р.). 

13. Зі студентами першого курсу факультету соціальної та психологічної 

освіти відвідали першу в Україні галерею доповненої реальності «УманьArt» 

(14 жовтня 2020 р.). 

14. Організували ескурсію на фотовиставку «Донбас. Перший рік війни» 

– присвячену героям-воїнам, учасника АТО/ООС на Сході нашої країни (14 

жовтня 2020 р.). 

15. Побували на екскурсії в Державно історико-архітектурному 

заповіднику «Стара Умань» на виставці присвяченій українським козакам. (14 

жовтня 2020 р.). 

16. Директор та активісти Молодіжного центру «START» приймали 

участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді 

«Державотворець 2020» (13-30 листопада 2020 р.) 



17. Науково-дослідна робота учасників центру висвітлено у працях:  

17.1. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / 

Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В., Резніченко І. Г., Чупіна К. 

О., Молоченко І. А., Бойко О. М., Загоруйко В. А. ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 144 с.\ 

17.2. Коляда Н., Левченко Н., Калюженко А. Працевлаштування молоді з 

інвалідністю в Україні: законодавчий  аспект. Психологічний супровід та 

соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія і практика: колективна 

монографія. Умань. «Сочінський М.М.», 2020. 394 с. (С. 220–229) 

17.3. Левченко Н.В. Молодіжні працівники – організатори молодіжної роботи 

(закордонний досвід). Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і 

практика: колективна монографія; за ред. Н.М. Коляда; Умань : Візаві, 2020. 

234 с. (С. 123–133) 

17.4. Koliada N., Levchenko N. Children's movement as the basis for youth work 

development: historiography and source base of the problem. Current issues of 

inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. – Poznan : UniKS 

Press, 2020. – 225 p. ISBN 978-83-953988-2-7 (s. 213 – 238) 

17.5. Коляда Н.М., Левченко Н.В., Ісаченко В.П. Підготовка фахівців до 

роботи з молоддю: історичний аспект. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2020 (подано до друку) 

17.6. Левченко Н. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з молоддю 

(із досвіду неформальної освіти). Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи №77 (подано до друку) 

17.7. Левченко Н. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників в закладах 

вищої освіти України. Шістнадцята міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері». 

(м. Одеса, 17 листопада 2020 р. Одеський національний політехнічний 

університет). (подано до друку) 



17.8. Левченко Н.В. Етапи становлення та розвитку молодіжної роботи в 

Україні. І Міжнародна науково-практична конференція «Еuropean scientific 

discussions». 28-30 листопада 2020 р. Рим, Італія.  

17.9. Левченко Н.В. Компоненти готовності майбутніх соціальних працівників 

до молодіжної роботи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної 

роботи» (м. Умань, 15 жовтня 2020 р. ). С. 111–113.  

17.10 Аліна Калюженко «Розвиток та становлення державної молодіжної 

політики в Україні» Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання професійного розвитку та становлення 

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

17.11. Аліна Калюженко «Професійна підготовка майбутнього соціального 

працівника до роботи з молоддю в Україні» Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (21 

квітня 2020 р.);  

17.12. Аліна Калюженко «Нормативно-правове регулювання державної 

молодіжної політики в Україні» ХІІІ Всеукраїнська наукова студентська 

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

18. Подано заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на 

винахід (корисну модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

18.1. Коляда Н.М., Левченко Н.В. наукова програма «Теоретико-

методичні основи підготовки майбутніх соціальних працівників до 

молодіжної роботи» (подано, листопад 2020) 

18.2. Кравченко О.О., Коляда Н.М., Левченко Н.В., Карпич І.О., Ісаченко 

В.П., Клименко Ю.А. освітньо-професійна програма «Соціальна робота 

(Молодіжна робота)» (подано, листопад 2020) 

19. Взято участь у семінарах та інших формах роботи:  

19.1. Професійна майстерність майбутніх соціальних педагогів та 

психологів до молодіжної роботи. ІV Всеукраїнські психологічні читання 



«Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів». (Умань, 

УДПУ, 4 листопада 2020 р.) 

19.3. Практичний досвід впровадження ідей В.О. Сухомлинського у 

роботі з молоддю в ЗВО. Науково-методичний семінар «Впровадження ідей 

В.О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику: набутий досвід і 

перспективи». 

19.4. Роль Молодіжного центру «START» у формуванні соціальних 

навичок «soft-skillt» у здобувачів закладу вищої освіти. Міжнародна науково-

практична конференція «Психолого-педагогічний і соціальний супровід 

дитинства в контексті сучасної парадигми освіти» (м. Слов’янськ, 23-24 квітня 

2020 р. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). 

19.5.Інноваційні стратегії організацій соціальної сфери. Регіональний 

науково-практичний семінар «Інноваційний менеджмент в управлінні 

персоналом» (Умань, УДПУ, 8 жовтня 2020 р.) 

20. Робота над бакалаврськими та магістерським роботами:  

20.1. Калюженко Аліна «Соціальна робота в молодіжних організаціях та 

центрах»; 

20.2. Кібкало Стелла «Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

роботи з молоддю в ОТГ»; 

20.3. Семчук Юлія Дмитрівна «Зайнятість та професійний розвиток 

молоді в Україні». 

 


