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АНОТАЦІЯ 

Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, 

але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо. 

Василь Сухомлинський 

 

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є 

формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Перш за все необхідно 

згадати тих людей, які захищають свою Батьківщину. 

Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення 

шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто 

загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів — захисників кордонів 

Батьківщини.  

Неоголошена війна на сході не пройшла безслідно для всіх жителів 

України. У боротьбі за свою волю і незалежність багато людей згуртувалися. 

Ми не бачили війни, ми знаємо про неї лише з новин, книг та фільмів. А 

побачити на власні очі жахи воєнних подій – це зовсім інше. Не всі готові до 

таких змін, тому учасникам бойових дій/АТО необхідна як матеріальна так і 

моральна підтримка. 

У народі кажуть: добрий приклад — кращий за сто слів. Тому колектив 

учнів, вчителів та вихованців Ситняківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

дитячий садок» працював над проектом «Воїни АТО наша гордість і сила». 
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ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОБРЕ ДІЛО 

Місце та адресна спрямованість: Ситняківське НВО, Ситняківська сільська 

рада, с. Ситняки, Національний військово-медичний клінічний центр 

«Головний військовий клінічний госпіталь» в м.Київ, Інститут медицини 

праці НАМН України м.Київ. 

Час та тривалість: вересень 2017 р. – травень 2018 р. 

Етапи реалізації 

Організаційний етап (01-15.09.2017 р.). 

Практичний етап (вересень 2017 р. – травень 2018 р.) 

Підсумковий етап (травень 2018 р.) 

Особливі умови проведення: спільна громадська справа педагогічного, 

учнівського та батьківського колективів, спрямована на формування 

громадянської компетентності та виховання національно-патріотичних 

почуттів учнів. 

Список рою «Січ» 

1. Чорна Анна, Ситняківське НВО, 7 клас 

2. Семенченко Віктор, Ситняківське НВО, 8 клас 

3. Ральчук Артем, Ситняківське НВО, 9 клас 

4. Хохлов Роман, Ситняківське НВО, 9 клас (ройовий) 

5. Чорний Антоній, Ситняківське НВО, 9 клас 

6. Шайблер Анастасія, Ситняківське НВО, 9 клас 

7. Амангельдієва Влада, Ситняківське НВО, 8 клас 

8. Дмитренко Аліна, Ситняківське НВО, 8 клас 

9. Семенченко Діана, Ситняківське НВО, 8 клас 

Завдання, яке виконував рій: 

- організація громадянсько-патріотичних заходів: акція «Допоможи 

пораненому солдату», зустрічі з випускниками школи – героями АТО, 

виготовлення та вручення сувенірів воїнам АТО «Дякуємо за все»; 

http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/11/nstitut-meditsini-prats-namn-ukra-ni/
http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/11/nstitut-meditsini-prats-namn-ukra-ni/
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- організація військово-патріотичного заходу: відвідування Національного 

військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний 

госпіталь» м.Київ, Інституту медицини праці НАМН України м.Київ.; 

- організація і збір продуктів харчування, готових страв української кухні для 

поранених учасників АТО; 

- поповнення новими фотографіями стенду «Воїни АТО наша гордість і 

сила». 

http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/11/nstitut-meditsini-prats-namn-ukra-ni/
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ОПИС ДОБРОГО ДІЛА 

Військово-патріотичний напрямок – один з пріоритетних у виховній 

роботі школи. Формуванню національно свідомої, патріотично налаштованої 

особистості сприяє участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). У рамках цього проекту в школі 

організовано козацький рій «Січ», який діє під гаслом: «Воля, честь і слава». 

Козачата стали рушійною силою Доброго діла «Воїни АТО наша гордість і 

сила», розпочатого за ініціативою учнівської ради. Започатковане у важкі 

часи для українського суспільства, воно згуртувало на засадах співдії та 

співпраці весь колектив навчального закладу. Учнівська рада, команда рою 

«Січ», колектив учнів, батьків, педагогів, громада села. Сьогодні кожна мати 

каже сину: «Я молюсь за Україну. І я вірю: Матір Божа Україні допоможе! 

Ця країна – чарівна і єдина в нас вона! Протягом останніх років за 

незалежність України віддали своє життя кращі її сини, справжні патріоти… 

За небесною сотнею полинули у вічність самі мужні захисники вітчизни.  

Школа пишається своїми випускниками-воїнами АТО, серед яких: 

Приходько Олександр, Приходько Роман, Приходько Микола, Туранський 

Сергій, Йовенко Віктор, Йовенко Віктор, Копил Віктор, Помагайбо Віктор, 

Копил Олександр, Скліпіс Володимир, Яковенко Василь, Довнич Анатолій, 

Довнич Олег, Бобок Андрій, Єфіменко Роман, Копил Євген, Пожога Григорій, 

Павленко Сергій, Журавель Олександр, Очеретяний Юрій,  Мельник Віталій, 

Петренко Віктор та інші завзяті хлопці. 

 Важкі часи настали зараз в Україні: війна, розруха, тисячі жертв. Та 

наші герої не здаються і продовжують тримати більшу частину Донецької та 

Луганської області під контролем, не даючи агресору можливості перемогти. 

У наші дні, як ніколи, українці пройнялися духом єдності, усвідомленням 

себе як нації. Однак страшною ціною за цей справжній патріотизм стали 

сотні загиблих та тисячі поранених наших співвітчизників. Ситняківське 

НВО активно допомагає тим, хто служить в АТО, хто ризикує кожен день 
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своїм життям заради миру і спокою в Україні, заради єдності Батьківщини. З 

цією метою й було започатковане Добре діло «Допоможи пораненому воїну 

АТО». 

Учні разом з батьками, вчителями та громадою села Ситняки 

збирають продукти харчування, домашні смаколики, пишуть листи, малюють 

малюнки, готують сувеніри з побажаннями, листуються з воїнами-земляками, 

які перебувають в зоні бойових дій, відвідують поранених воїнів у госпіталях 

м.Києва, знайомляться з життям бійців 95-ї бригади за книгою Віктора 

Залевського «Под флагом 95-ки». 

В школі постійно діє акція по збору пластикових кришечок, гроші з 

продажу яких Благодійний фонд ОВЕС передає на протези учасникам АТО. 

Учасники АТО є постійними гостями шкільних національно-

патріотичних заходів. В січні учні школи підготували і провели 

Всеукраїнську акцію «Різдвяна колядка – захисникам України». 

Громада села і шкільний колектив залучалися до плетіння 

маскувальних сіток, приготування готових супових наборів. 
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ПІДСУМКИ, ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

За козацьких часів українському народові були приманні високий рівень 

шляхетності, моральності, духовності, доблесті, звитяги, знання, бездоганне 

дотримання православних традицій і звичаїв. Ці якості потрібні українському 

народові й сьогодні. У підростаючого покоління необхідно виховувати 

глибокі почуття патріотизму та національної гідності, справжніх якостей 

захисника Вітчизни, високий рівень загальної культури та народознавства, 

народної етики, моралі, культури. Виконанню цих завдань сприяє дитячо-

юнацька, військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У 

Ситняківському НВО добре діло «Допоможи пораненому воїну АТО», 

проведене у рамках даної гри, об’єднало підлітків, допризовну молодь та 

педагогів: керівників військово-патріотичних гуртків, керівників художньо-

естетичних колективів, класних керівників, учителів-предметників, 

професійних військових, представників козацьких організацій. Учні завдяки 

Доброму ділу прилучилися до волонтерського руху: організовували збір 

теплих речей, продуктів, предметів першої необхідності для воїнів АТО, 

допомагали переселенцям із зони бойових дій. Було здійснено поїздки до 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь» м.Київ, Інституту медицини праці НАМН 

України м.Київ. 

Проведені громадсько-патріотичні заходи: «Осінній ярмарок єдності й 

солідарності», патріотичний флешмоб «Разом – і до кінця!», зустрічі з 

випускниками-героями АТО. Спільна діяльність на військово-патріотичному 

напрямку допоможе юним громадянам духовно і морально піднятися до 

рівня української національної ідеї і забезпечити її життєдайність. 

http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/11/nstitut-meditsini-prats-namn-ukra-ni/
http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/11/nstitut-meditsini-prats-namn-ukra-ni/
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ДОДАТКИ 

Додатки, що демонструють суспільну значимість Доброго діла. 

Фотографії 
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Висвітлення у ЗМІ 

Звіти про проведену роботу постійно висвітлюють на сайті школи та в 

соціальних мережах. 
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