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ПРЕС-РЕЛІЗ                                                          м. Дніпропетровськ,10 вересня 2012 року 
 

У вишах Дніпропетровської області протягом вересня-жовтня 2012 року 

відбудеться презентація Молодіжного центру Дніпропетровщини 

 
У вишах Дніпропетровської області протягом вересня-жовтня 2012 року 

відбудеться презентація Молодіжного центру Дніпропетровщини, під час якої 

студенти матимуть можливість зареєструватися та стати учасником реалізації 

регіональних молодіжних проектів. Про це повідомила заступник голови 

облдержадміністрації Марія Пустова на зустрічі з членами обласної молодіжної 

ради. У заході взяли участь близько ста представників студентського активу 

регіону. На нараді було обговорено питання щодо діяльності Молодіжного центру. 
«В області створюються нові можливості для навчання, всебічного розвитку та 

самореалізації молоді. Для цього відкрито Молодіжний центр Дніпропетровщини. Він є 
практичною реалізацією регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий 
стандарт освіти», ініційованого губернатором Олександром Вілкулом. Завдяки центру 
молодь зможе реалізувати свої ініціативи, отримати допомогу в працевлаштуванні, 
дізнатися про освітні програми та проекти, конкурси, стипендії, гранти та стажування», – 
сказала Марія Пустова. 

Нагадуємо, що 28 серпня за участі Міністра освіти та науки, молоді та спорту 
Дмитра Табачника відбулось урочисте відкриття Дніпропетровського молодіжного центру. 
Даний заклад був створений за ініціативи голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
Олександра Вілкула та підтримки Президента України Віктора Януковича. 

«Я ставлю завдання керівництву Молодіжного центру спільно з обласною 
молодіжною радою та студентськими радами вишів розробити графік презентацій 
Молодіжного центру в вищих навчальних закладах області. Також цей графік буде 
вивішений на сайті Молодіжного центру, управління освіти та науки, освітньому порталі та 
вищих навчальних закладів. Молодь Дніпропетровщини має знати про унікальний центр, 
що створений саме для неї, та про ті можливості, що він їй пропонує», – сказала 
заступник голови облдержадміністрації. 

Основними напрямками роботи Молодіжного центру є в першу чергу об’єднання 
молоді Дніпропетровщини задля вирішення нагальних питань, що є в молодіжному 
середовищі. В тому числі, працевлаштування, волонтерство, мовний клуб, юридичний 
консалтинг, організація туристичних поїздок, проведення соціологічних і маркетингових 
зрізів, організація тематичних шкіл, практичних семінарів з менеджменту та психології, 
створення, організація зустрічей з громадськими діячами, видатними людьми, надання 
інформації про стипендії, гранти, програми. У планах роботи центру заплановано 
реалізувати низку молодіжних проектів, конкурсів та культурно-масових заходів. Серед 
них – «Школа молодого лідера», «Студент року», «Вільний WI-FI», «Парад професій», 
тощо. 

Більше детально про ці та інші проекти можна дізнатися на власному сайті 
Молодіжного центру – http://molodcentr.dnepredu.com). На базі сайту буде функціонувати 
електронна ярмарка вакансій, де кожен зможе подати заявку та отримати можливість 
знайти роботу.  
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«Сучасний світ динамічно змінюється й розвивається. Для молоді, особливо 
студентів, важливо зробити вірний крок уперед у своєму розвитку, після закінчення 
навчання стати затребуваним спеціалістом та знайти роботу. Дякуємо обласній владі за 
віру в нас й підтримку, яку він надає. Молодіжний центр – це справжнє свято для нас та 
стимул для подальшого розвитку», – сказав член Дніпропетровської обласної молодіжної 
ради Євген Федоренко. 

 

Довідка: 
Молодіжний центр Дніпропетровщини знаходиться на території Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна за 
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. академіка В. Лазаряна, 2. 

 
Додаткову інформацію про діяльність Дніпропетровського молодіжного центру та 

регіональні освітні проекти кожен бажаючий може дізнатися на Інтернет-сайтах: 
Дніпропетровський обласний молодіжний центр: http://molodcentr.dnepredu.com 
Головне управління освіти та науки облдержадміністрації: http://osvita-dnepr.com/ 
Освітній портал Дніпропетровщини: http://dnepredu.com 
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