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АНОТАЦІЯ 

Доброта – це чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити 

добро. Вона пов’язана з іншими позитивними якостями: людяністю і 

шляхетністю, ввічливістю і вихованістю, турботою та співчуттям, 

доброзичливістю і уважністю, чуйністю і терпінням.  

Доброта – це не просто вміння ділитися і підтримувати. Вона вимагає 

мужності, адже іноді це необхідно робити всупереч своїм бажанням.  

Люди народжуються з різним ступенем доброти. Хтось виявляє її 

більше, хтось менше. Проте змалечку усі люди добрі. Не завжди за поганого 

ставлення до дитини вона стає злою та черствою. Принаймні це відбувається 

поступово, а отже, це можна контролювати.  

Одним з основних завдань Ситняківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий 

садок» є формування у дітей  загальнолюдських  духовних цінностей та 

орієнтирів. Серед них - доброта, любов і повага до ближніх, етичні норми, 

прийняті суспільством. Такі якості слід прищеплювати часом, прикладами, 

вчинками і допомогою. Працюючи над проектом «Кроки дитині до доброти», 

педагоги разом з батьками намагалися допомогти дітям зрозуміти, що таке 

доброта та як важливо бути добрим щодо оточуючих.  
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КОРОТКА ДОВІДКА ПРО РІЙ 

Назва рою «Січ» 

Девіз  

 «Наш приятель - сміливий вітер, 

 Відвага це наш заповіт, 

 Ми - роду козацького діти, 

 Землі Української цвіт!» 

 

Ройова символіка  (емблема) 

 



5 

 

ПАСПОРТ   РОЮ  

Рою «Січ» 

1. Регіон Київська область 

2. Район Макарівський 

3. Назва населеного пункту село Ситняки 

4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій 

Ситняківське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Макарівського району Київської області  

5. Поштова адреса  вул.Шкільна, 2, с.Ситняки, Макарівський район, Київська 

область, 08040 

6. Контактні телефони (04578)33440, 0978803600 

7. E-mail: sytschool2015@i.ua 

8. Сайт sytschool.at.ua 

9. Контакт у соцмережах https://www.facebook.com/sytschool.at.ua/?ref=bookmarks 

10. Ройовий Войтенко Анастасія  

11. Педагог-виховник Скліпіс Анна Анатоліївна, 0978803600, 

sklipis@gmail.com 

12. СКЛАД  РОЮ 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я 

Рік 

народження 
Клас  

Обов’язки 

(ройова 

посада) 

Домашня адреса  

(E-mail, 

моб.телефон) 

1 
Войтенко Анастасія 2009 

4 ройовий 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

2 
Житніцька Валерія 2010 

4 козача 
с.Ситняки 

(04578)33440 

3 
Загурська Евеліна  2010 

4 козача 
с.Ситняки 

(04578)33440 

4 
Захарченко Марія 2010 

4 козача 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

mailto:sytschool2015@i.ua
https://www.facebook.com/sytschool.at.ua/?ref=bookmarks
mailto:sklipis@gmail.com
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5 
Король Олександра 2009 

4 козача 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

6 
Новікова Катерина 2010 

4 козача 
с.Небелиця 

(04578)33440 

7 

Соломенко 

Вероніка 

2010 

4 козача 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

8 
Степанська Софія 2010 

4 козача 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

9 
Ющенко Ярослав 2010 

4 козача 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

10 
Бульдович Аніта 2014 

1 новачок 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

11 
Вдовенко Ростислав 2013 

1 новачок 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

12 
Войтушенко Артем  2013 

1 новачок 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

13 
Джура Анна 2013 

1 новачок 
с.Ситняки 

 (04578)33440 

 

   Список склав _________________/_А.А.Скліпіс_/ 

 

Дата заповнення паспорту «24» квітня 2020 р.   

 

М.П.               Директор НВО  _____________ /_П.Ф.Барановський_/ 
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РОЮ 

Виховний проект «Кроки дитині до доброти» проходив як 

короткострокові  акції, що об’єднувалися спільною метою: 

1. Акції милосердя: «Допоможіть хворій дитині», «Діти, допоможіть 

дітям». 

Мета: збір коштів на лікування хворого хлопчика з села Наливайківка 

Макарівського району; надання допомоги, дітям з неблагонадійних та 

малозабезпечених сімей в селі Ситняки. 

Прогнозовані результати: 

- формування активної життєвої позиції; 

- сформованість у школярів основ загальнолюдської моралі (почуття 

совісті, порядності, толерантності, співчуття, гуманності, доброчинності). 

 2. Акції «Збережи та нагодуй птахів»,  «Посади дерево». 

Мета: формування екологічної культури учнів, покращення стану 

довкілля, підгодовування птахів у зимовий період; прагнення привернути 

увагу до проблем екології та охорони довкілля. 

Прогнозовані результати: 

- виготовлені годівниці для птахів, систематично підгодовування птахів 

в шкільному саду, посаджені кущі, дерева, квіти.  

3. Акція «Солдату на добру згадку». 

Мета: допомога і підтримка учасників антитерористичної операції 

(ООС) на сході України та їхнім сім’ям.  

Прогнозовані результати: 

- написання листів (малюнки) солдатам, учасникам бойових дій, 

виготовлення сувенірів та оберегів; 

- організація адресної допомоги учасникам АТО (речі першої 

необхідності, грошова допомога). 

В реалізації акцій брали участь адміністрація школи, вчителі, учні 

школи, жителі сіл Ситняки, Завалівка, Небелиця, Рожів, батьки, 

представники сільської ради села Ситняки. 
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ОПИС ДОБРОГО ДІЛА 

Люди в усі часи творили добро – добро для кожного, добро для всіх, 

добро для  народу. Усі ми знайомі з твердження про те, що людина повинна 

завжди залишатися людиною.  «Стався до інших так, як хочеш, щоб вони 

ставилися до тебе» – саме під таким девізом ми працювали над проектом 

«Кроки дитини до доброти».  

Учні працювали по трьом основним напрямкам: патріотичному, 

благодійному, екологічному. А це організація та участь в різноманітних 

благодійних акціях та заходах.  

Спільно з працівниками сільської ради в селі Ситняки учні з батьками 

та вчителі допомагали у зборі речей, шкільного приладдя, продуктів 

харчування для багатодітної малозабезпеченої сім’ї (6 дітей), яка опинилися 

в складних життєвих обставинах. 

У жовтні 2019 року учні, батьки та працівники школи долучилися до 

благодійної акції «Допоможіть хворій дитині». В Ситняківському НВО було 

ретельно сплановано і проведено 25 жовтня благодійний ярмарок.  Учні 

разом з батьками продавали домашню випічку, різні смаколики  та фрукти. 

Зібрані кошти у сумі 6525 гривень 50 копійок були передані 29 жовтня на 

лікування хворого хлопчика Данилка родині з села Наливайківка 

Макарівського району. Данилко з багатодітної сім’ї має тяжкий недуг, 

перебуває на апараті штучного дихання, паралізований і прикутий до 

ліжка. Його сім’я є тимчасово переміщеною з окупованих територій. 

Учні школи не тільки турбуються про те, щоб не знищувався екосвіт 

нашої місцевості, а й дбають про його примноження. Діти з радістю 

відгукуються на пропозицію забезпечити шкільну квіткову клумбу і клумбу 

біля обеліска посадковим матеріалом, допомагають висадити квіти та 

доглядають за ними протягом літніх канікул. Неодноразово учні проводили 

акцію «Посади дерево», в якій брали участь вчителі, діти та жителі села. 

Постійно оновлюються, ремонтуються та розширюються дитячі майданчики 

біля школи, дитячого садка та будинку культури.  
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Взимку щорічно проводяться акції «Збережи та нагодуй птахів», учні з 

батьками оновлюють та виготовляють нові годівниці, годують птахів. 

Весною майструють шпаківні. 

Надскладна ситуація в Україні торкнулася серця та розуму кожної 

молодої людини. Не можна залишатися байдужими до подій, що формують 

наше сьогодення та творять майбутнє! Тому у нас щороку проходить акція 

«Солдату на добру згадку». Діти пишуть листи та вірші на передову, 

малюють малюнки, виготовляють сувеніри, влаштовують святкові концерти 

до визначних дат, спільно з бійцями плетуть маскувальні сітки. 



10 

 

ПІДСУМКИ, ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Дитинство – це великий період життя, коли відбувається закладка 

основи моралі людини. Важко не погодитися з цим твердженням, тому що 

саме в дитинстві закладаються основи громадянськості та патріотизму, 

поваги до своєї історії, до людей. 

Кропітка, багаторічна робота учнів, батьків та педагогів 

Ситняківського НВО, проведені заходи, свята, акції сприяли громадянському 

змужнінню школярів, допомогли учням зростати свідомими громадянами 

України. За цей час були створені дійсно дієві системи роботи щодо 

патріотичного і громадянського виховання підростаючого покоління. 

Отже, організовуючи, на перший погляд, невеликі, але реальні справи у 

своїй школі, учні вчяться бути добрими, справедливими, компетентними та 

відповідальними громадянами своєї держави, переповнюються 

оптимістичними почуттями за долю України, усвідомлюючи, що кожен з них 

і всі разом можуть зробити реальний внесок у розбудову своєї рідної 

Батьківщини допомагаючи ближнім. 
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ФОТОГРАФІЇ 

Акції милосердя: «Допоможіть хворій дитині» 
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Акція «Збережи та нагодуй птахів» 
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Акція «Солдату на добру згадку» 
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ДОДАТКИ 

Висвітлення у ЗМІ 

Звіти про проведену роботу постійно висвітлюють на сайті школи та в 

соціальних мережах. 
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