
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ



Посвята у 
студенти



День першокурсника



Знайомство з 
містом



Знайомство з 
містом



Знайомство з 
роботою 
Луцького 

мыського центру 
зайнятості (ОЦЗ)







Вивчаємо ключові
аспекти діяльності
Територіального

центру соціального
обслуговування

(надання соціальних
послуг) м. Луцьк.



Департамент 
соціальної 

політики Луцької 
міської ради





Департамент
молоді та спорту
Луцької міської

ради



Виконавчі 
органи Луцької 

міської ради



Ознайомиленя з
роботою Луцького
Центру надання
адміністративних

послуг



Молодіжний 
Центр Волині



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ



Волонтерська
програма «Я це

роблю»



День кар’єри
PROFIT DAY 



Хороводи та 
новорічні майстер-
класи для діток на 
базі Департаменту 
соціальної політики 
Луцької міської ради



Крупівський
реабілітаційний

центр



«Код F63.9, або ж 
формула любові» - захід  

в рамках проєкту
«Діалог поколінь –

створення простору для 
міжкультурного обміну» 

с. Городище



Волонтерська 
діяльність в 

Боратинській
ТГ



Урочисте нагородження
Почесним званням

«Мати-героїня» 
багатодітних матерів у 

Департаменті соціальної
політики Луцької міської

ради



Ознайомлення з
роботою найуспішніших
територіальних громад
Волинської області

(Боратинська та
Прилісненська ТГ)





Луцький
дитячий 
будинок



Гостьовий лектор 
Провідний

юрисконсультант 
Волинського обласного

віділення Фонду 
соціального захисту осіб
з інвалідністю - Савчук 

Юлія Никодимівна



Гостьовий лектор
Начальник управління по
роботі з персоналом
Головного управління

Пенсійного фонду України у
Волинській області - Левчук
Володимир Михайлович



Гостьовий лектор
Начальник відділу методології та

організації роботи із
застосування пенсійного

законодавства - Лейбик Алла
Миколаївна



Фахова розмова із 
керівником відділу 

сім'ї та молоді 
Департаменту сім'ї, 
молоді та спорту 

Луцької міської ради 
Заріною Дацик. 



Гостьовий
лектор 

Оксана Ткачук –
педагог Луцької
вальдорфської

школи



Зустріч із начальником
Управління охорони

здоров’я Луцької міської
ради - Якимчуком

Миколою
Арсентійовичем



Гостьовий лектор
Заступник Директора

департаменту, 
начальник відділу

соціальних гарантій -

Сірбіненко Людмила
Василівна



Арт-терапія з 
фахівцями-

психологами



Зустріч з АРТ-коучем, 
сертифікованим
консультантом з 

розвитку кар’єри та 
профорієнтації з 

досвідом стажування у 
Фінляндії, Португалії, 

Швейцарії – Неля Геневі



Тренінг по 
регулюванню своїх

емоцій від
сертифікованої 

тренерки –
Людмили Мельник



Тренінги та дискусії в 
Арт-галереї (ЦУМ)



Зустріч зі
студентками Акме-

Університету



Фестиваль 
думок 



День відкритих

дверей в ЛНТУ



Тематичні

заходи



День 

українського

добровольця



Професійне 
свято



Засідання наукового
гуртка кафедри
соціального

забезпечення та
гуманітарних наук

«Соціально-історичні
виміри суспільства» 





Нагородження 

студентів за 

наукову та 

громадську 

діяльність



Міжнародний
День захисту

дітей



Міжнародний 
день філософії



Міжнародний
День Землі



Міс та Містер
факультету



День здоров’я 



Музей 
Сучасного

Українського
Мистецтва
Корсаків



Екскурсія до 
Волинського 
краєзнавчого 

музею




