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Освіта в Україні відіграє значну роль у системі соціальних інституцій, 

виконує традиційні функції передачі знань, умінь і навичок , розвиває у 

молоді ерудицію та інтелект і реально визначає культурні орієнтири 

майбутнього суспільства. Тому необхідно створювати середовище, в якому б 

суб’єкти навчально-виховного процесу були спроможні вчитися й працювати 

для досягнення спільної мети. У зв’язку з цим залучення учнів до 

волонтерства  є актуальними, оскільки різноманітність напрямів, форм і 

методів волонтерської діяльності відкриває широкі перспективи для 

активізації духовного, інтелектуального та культурного потенціалу.  

У Ліплявському навчально-виховному комплексі волонтерство є 

актуальним і важливим. По-перше, це ефективний спосіб вирішувати складні 

проблеми окремої людини, суспільства і навколишнього середовища. По-

друге, волонтерство привносить у навчально-виховний процес, як правило, 

нові творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших 

проблем. По-третє, це спосіб, за допомогою якого кожний учень може брати 

участь в процесі підвищення якості життя.  

        Волонтерський  рух є головним напрямком діяльності учнівського 

самоврядування . Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, 

надій, ідей учнів й передбачає реалізацію поставлених цілей та 

самореалізацію учнів. Діяльність школярів-волонтерів відбувається на 

засадах власної волі. Їх діяльність є неприбутковою, добровільною, 

корисною для інших людей та суспільства у цілому. 

Волонтерський загін для школярів є невичерпним джерелом набуття 

громадянської освіти, можливість вчитися та сприяти розвитку солідарності в 

країні, можливістю реалізувати себе в служінні суспільству. Юний волонтер 

завдяки соціальній діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, 

оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості. 
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        Головна мета волонтерського руху – сприяння розповсюдженню 

волонтерства  у нашому селі, виховання у дітей таких моральних цінностей, 

як милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до взаємодопомоги, 

активізація процесу згуртування учнівського колективу. 

           Основними завданнями волонтерського загону «Милосердя» у 

Ліплявському навчально-виховному комплексі є: 

-сприяння розвитку волонтерського руху у селі Ліпляве; 

- задоволення духовних інтересів та потреб учнів; 

- сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних 

якостей та властивостей особистості учнів, відкриття внутрішніх резервів; 

- виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до 

взаємодопомоги, милосердя; 

- активна участь у вирішенні суспільних проблем; 

- співпраця з громадськими організаціями; 

- пошуково-дослідницька діяльність з метою вивчення історії рідної школи та 

села, району для добробуту та процвітання суспільства; 

- проведення пропагандистської діяльності щодо здорового способу життя та 

охорони навколишнього середовища. 

 

       Милосердним повинен бути не тільки той, кому довелося зазнати скрути. 

Милосердя до ближнього, до матері, до дитини, до знайомих людей ніколи не 

повинно згаснути і затьмаритися. Будучи складовою частиною виховання в 

цілому, волонтерська діяльність впливає не тільки на свідомість, але і на 

відповідну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності відкрити 

душу на зустріч тим, хто потребує допомоги, теплого слова, співчуття, 

розуміння. 

    Робота волонтерського загону «Милосердя» тісно пов′язана з 

загальношкільними напрямками виховання: морально-етичним, національно-

патріотичним, екологічним.  



4 

 

     Основними напрямками діяльності волонтерського руху  у навчально 

виховному комплексі є: 

1. Організація посильної допомоги літнім людям, ветеранам Великої 

Вітчизняної війни, бійцям АТО, інвалідам.  

2. Організація посильної допомоги учасникам АТО та їхнім сім′ям 

3. Участь у спільних районних громадських проектах , таких як «Серце до 

серця» . 

4. Проведення зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни,бійцями 

АТО,  організація благодійних концертів, круглих столів, диспутів. 

5. Допомога дитячому садочку (проведення концертів, шефська робота). 

6. Робота волонтерів з профілактики негативних явищ за напрямками : 

 боротьба зі вживанням наркотиків;  

 боротьба зі вживанням тютюну;  

 боротьба з поширенням ВІЛ/СНІДу;  

 профілактика злочинів та правопорушень;  

 профілактика насильства; 

 профілактика торгівлі людьми. 

 

      На протязі року члени волонтерського загону контролюють проведення 

акції «Чисте подвір′я», «Парк», під час якої учні проводять прибирання 

шкільної території. Волонтерами загону «Милосердя»  навесні  була 

проведена екологічна акція «Зробимо країну квітучою». В рамках якої учні 

виготовили екологічні листівки з закликами «Збережемо природу!», «Друзі, 

квіти бережіть і ніколи їх не рвіть!». В кожну листівку були вкладені пакети з 

насінням квітів, це спонукає  жителів села висіяти квіти, роблячи  наш край 

квітучим. 
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      Волонтерський загін взяв шефство над дитячим садочком. Волонтери 

підготували подорож до Країни казок з переглядом народної казки 

«Рукавичка» та театралізовану постанову «Ходить гарбуз по городу», а також 

святкове дійство до Дня Святого Миколая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна акція «Зробимо країну 

квітучою». 

Свято в дитячому садку „Любий, отче 
Миколаю,Ти до нас прийди із раю” 
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         Велику увагу добровольці приділяють учням  початкових класів. Вони 

організовують дозвілля на перервах: грають в ігри, проводять вікторини, 

карооке.  Не проходить жодного свята в початковій ланці без допомоги 

волонтерів. Діти допомагають у підготовці, прикрашуванні залу, проведенні 

свята. Власноруч виготовляють прикраси на Новий рік. В минулому році 

ними були виготовлені екібани  та валентинки з природного матеріалу, які 

прикрашають столи в шкільній бібліотеці. Волонтери були ініціаторами 

флешмобу «Ми – українці» до Дня визволення села Ліпляве. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Не забувають учні і про учителів- пенсіонерів, ветеранів ВВв. Їх вітають зі 

святами,  запрошують на шкільні концерти,виховні години, а також надають 

посильну допомогу по господарству.  

 

 

 

 
Флешмоб «Ми – українці» 
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       Особливе місце в волонтерській роботі займають акції в підтримку бійцям 

АТО. Уся наша робота, всі заходи цього напрямку, проходять  під гаслом:  

  « В єдності ми сила».    Однією з перших була  проведена акція «В єдності 

ми сила»,  під час якої готувалися  продуктові  набори та збиралися кошти  на 

придбання біноклів для бійців АТО.   

 
Акція „В єдності ми сила” 

 

Зустріч з ветераном  ІІ Світової війни 


