
Волонтерська діяльність у КУСЗОШ №18 

 

Зміни, що відбулися в Україні, зумовили необхідність вирішення 

проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів Батьківщини, 

формування особистості з активною громадянською позицією. Адже 

патріотизм – це одне із людських почуттів, що поєднує в собі любов до 

рідної держави, країни, народу, готовність до її захисту. Тому сьогодні в 

комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 

Сумської міської ради громадянсько-патріотичне виховання школярів є 

домінуючим.  Виховний процес в освітньому закладі, спрямований на 

виховання громадянина-патріота, здатного в майбутньому розбудувати 

суверенну Україну, творити себе й своє життя, відповідати за власні дії та 

вчинки й цим самим впливати на долю суспільства. 

Педагогічний колектив освітнього закладу намагається виховувати у 

здобувачів знань 1-11класів  уміння об’єктивно оцінювати життєві події та 

явища, працює над формуванням у дітей та учнівської молоді сучасної 

національної гідності. Для цього у виховній роботі з учнями 

використовуються інноваційні форми та методи виховання. А так, як 

принципи загальнолюдської моралі, правди, справедливості, доброти й 

милосердя наявні в учнів закладу, педагогічний колектив стверджує їх у 

своїх вихованцях шляхом залучення до активної участі у волонтерських 

загонах. 

В освітньому закладі діють чотири волонтерських загони, до складу 

яких входять учні 7-10 класів. 

Напрями діяльності волонтерських загонів: 

1. Допомога людям похилого віку, ветеранам війни та праці. 

2. Проведення благодійних патріотичних акцій. 

3. Популяризація волонтерського руху. 

4. Надання практичної допомоги учасникам антитерористичних 

операцій та членам їх сімей. Організація зустрічей з учасниками бойових дій 



на Сході України, волонтерами. Оформлення пошукових матеріалів про 

воїнів ООС. 

5. Просвітницька та профілактична діяльність у молодіжному 

середовищі. 

6. Організація та участь у виховних заходах відповідно до напрямку 

діяльності. 

7. Увіковічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України. 

8. Надання допомоги людям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

9. Спільна діяльність з ветеранськими та волонтерськими громадськими 

організаціями. 

10. Співпраця волонтерських загонів з військовими частинами 

 

Військові події на Сході нашої країни об’єднали весь український народ, 

розбудили в кожного українця, а також і в учнів нашої школи почуття 

щирого й глибокого патріотизму, дали змогу проявити себе безкорисливими, 

щедрими,  готовими на все заради незалежності України та мирного її 

майбутнього. Школярі-волонтери всіх чотирьох волонтерських загонів 

освітнього закладу спрямували  свої зусилля на допомогу нашим воїнам-

патріотам, які змушені постійно перебувати в зоні АТО, воюючи у важких 

бойових умовах, відстоюючи незалежність, а також   честь України, їхнім 

сім’ям.  

У закладі часто волонтери-учні разом з учителями організовують та 

проводять теплі зустрічі, уроки мужності за участю батьків школярів, 

учасників ООС. На заходах патріотичного спрямування побували батьки 

Сапицький М.І.,  Євлаш О.М., Бойко Р.В., Біда А.А., Овчаренко Л.І., 

Дружченко А.І., Майдан Д.. Колісніченко О. Вони діляться з дітьми 

спогадами про суворі бойові будні на сході України, подарували на спогад 

учням свої речі. А школярі побажали бійцям доброго здоров’я, мирного неба, 

якнайшвидшого повернення до рідних домівок і вручили сувеніри-обереги на 

згадку 



26 лютого 2017 року загинув на сході України під час виконання 

бойового завдання  випускник школи Абрамітов Артур. 10 років тому він 

закінчив школу, був під час навчання активістом шкільного громадського 

життя, членом учнівського самоврядування. Волонтери загону «Разом ми – 

сила» зустрілися  з матір’ю Артура Абрамітовою А.І. Вона передала на 

зберігання в музей деякі речі сина, його фотографії. 1 березня 2019 року 

відбулося відкриття пам’ятної експозиції «Вічна Слава Героям!» на честь 

героя-випускника. В урочистих заходах узяли участь батьки Артура, його 

бойові побратими та однокласники (додаток 19). Учні школи відвідують 

поховання воїнів на Алеї Слави, покладають квіти, запалюють свічки пам’яті. 

Адже головна мета волонтерської діяльності в ЗОШ №18 – зберегти пам’ять 

про кожного солдата, про кожного учасника АТО, які загинули, захищаючи 

Україну та їхнє мирне навчання та відпочинок. Вони пішли на війну заради 

кожного з нас. Вічна пам’ять Героям! 

Уже стало доброю традицією в роботі волонтерських загонів школи 

проводити благодійні патріотичні акції на підтримку учасників ООС та 

членів їх сімей. Волонтерськими загонами ЗОШ №18 протягом 2018-2019 

року було проведено 26 таких заходів: 

- «Смаколики захисникам України» (до дня Святого Миколая); 

- «Зігрій своїм теплом солдата»,  «Різдвяний подарунок в зону ООС» 

(до новорічних та різдвяних свят); 

- «Допоможемо бійцям на передовій» (до дня захисника України); 

- «Оберіг воїну ООС» (до дня Збройних сил України); 

- «Великодня писанка та паска бійцям в зону ООС» (до світлого дня 

Христового Воскресіння) (додаток 20-22). 

- Волонтерські загони освітнього закладу №18 тісно співпрацюють із 

волонтером, учасником ООС керівиком громадської організації 

«Таланти Сумщини» О.Литвиненком та йог бойовими побратимами. 

Він у листопаді-грудні 2018року організував проведення екскурсій в 

музей історії АТО. Експонати музею переглянули всі учні 1-11 класів. 



Волонтер Литвиненко О.В. разом із бойовим Красновим О.Д. провели 

уроки Мужності «Збройним Силам України присвячується..» до Дня 

Збройних Сил України для школярів. 

- У зону ООС для українських воїнів учнями школи під керівництвом 

волонтерів неодноразово був зібраний теплий одяг, продукти 

харчування, солодощі, предмети гігієни, які   передані через 

волонтерські громадські організації «Омофор», «Автомайдан», 

«Громадський фонд Суми».  

Волонтерські загони освітнього закладу в міру своїх можливостей з 

великим бажанням намагаються надавати не тільки матеріальну, але й 

моральну підтримку тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Приклад 

доброчинної діяльності волонтерів – це їхня участь у різноманітних 

благодійних та патріотичних акціях по виготовленню малюнків та листів 

бійцям ООС: 

- «Напиши листа солдату»; 

- «Вітальна новорічна листівка на передову»; 

- «Великоднє послання в зону ООС»; 

- «Різдвяна святкова листівка для військових» 

- «З днем Захисника Вітчизни вітаємо!» 

«Мужнім бійцям, що боронять Україну» 

Учасники бойових дій на сході України були бажаними гостями на 

загальношкільних та класних заходах: 

- «Збройним силам України слава нині і вовік!» (до дня Збройних сил 

України); 

- «Захисники України – сила і слава нашої країни» (до Дня Захисника 

України); 

- «Салют героям Перемоги!»; 

- «Пам’яті Небесної сотні присвячується»; 

- «Свято гідності і свободи»; 

«Україна – єдина країна» 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


