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АНОТАЦІЯ 

Проєкт "Діти за мир без війни" передбачає пропаганду ідей миру. 
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Реалізація проєкту складається з декількох етапів: перший етап упродовж 2019 

року, другий етап 2020 року. 

Проєкт складається з дев’яти  підпроєктів: «Молодь за здоровий спосіб життя», 

«Булінг. Як захистити дітей.», «Мужність і відвага крізь покоління», «За мир в усьому 

світі», «Назавжди в наших серцях», «Healthy scools: заради здорових і радісних 

школярів», «Пам’ять героїв небесної сотні…», «Ми єдині», «Афганістан – то біль і 

смуток». 

Учасники підпроєкту «Україна - єдина країна» надіслали свої малюнки та 

стіннівки в зону АТО за допомогою волонтерів. 

У січні 2019 року в Орільському ліцеї пройшов урок патріотизму «Нас було 

триста» про утворення студентського куреня Українських Січових Стрільців. 

14 жовтня були проведені години спілкування «Мужність і відвага крізь 

покоління».  Тематична виставка художньої літератури , історичних документів, 

конкурс малюнків «Ніхто, крім нас!», участь у районній акції «Привітай воїна АТО з 

Днем захисника України», Тематичні уроки історії 5-11 клас «Українські звитяжці. 

Історична подорож в часі. Славетні імена України», Покладання квітів до Меморіальної 

дошки В.Савченку та обеліску загиблим воїнам. 

З нагоди 76-річниці звільнення Харківської області від нацистських загарбників 

(19 вересня) та  Дня партизанської слави ( 22 вересня ) учні закладу освіти взяли участь 

у різних формах виховної діяльності: форум «За мир в усьому світі!», тематичні уроки з 

історії, експрес інформації за темами: «Партизанський рух в Україні», «Рух опору в 

Україні», «Стежки, що опалені війною», «Постать С.А. Ковпака в історії партизанського 

руху», «Місце партизанського руху в процесі звільнення України від фашистських 

загарбників», «Проблеми підпілля та партизанського руху в роки Другої світової 

війни», «Діяльність харківського підпілля в 1941-1943 роках, акція «Голуб 

Миру!», тематична виставка художніх творів, що висвітлюють події часів, за 

темою «Уклін живим, загиблим – слава» 

З нагоди відзначення Дня Соборності України в Орільському 

ліцеї  організовано та проведено ряд заходів: 

 тематична виставка малюнків: «Я-українець»; 

тематичний урок в 1-11 класах «Єднання заради Незалежності»; 
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 перегляд документальної хроніки, відеороликів, відеопрезентацій, які 

відображають історичні події «Свято Злуки, політика пам’яті», «Легіон», «Київ. 

Епоха переворотів», «Непрощені»; 

 тематична виставка художньої літератури, творів мистецтва, фотоматеріалів, 

історичних документів «Ми єдині! 22 січня – День Соборності України»; 

 В Орільському ліцеї  відбулися заходи з нагоди дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та відзначення річниці виведення військ із 

Афганістану: зустріч з учасниками бойових дій «Інтернаціональний обов’язок- 

обов’язок кожного!», години спілкування «Відлуння кривавих гір»  з переглядом 

документальних та художніх фільмів, альманах «Афганістан –то біль і смуток, чиєсь 

обірване життя». 

Учні 1 та 4 класу виготовили  лепбук «Час і досі не загоїв рани». Колективно 

створили панораму « Афганістан: подвиг, біль,  пам’ять…». Взяли участь в 

обласній виставці дитячого малюнка «Мій біль - Афганістан». 

Волонтерство – це поклик душі! Під таким гаслом діє волонтерський загін 

«Добро» Орільського ліцею. Учні, вчителі, працівники навчального закладу, батьки 

відгукнулися на пропозицію надати гуманітарну допомогу для жителів м.Авдіївка. 

З метою виховання патріотизму, шанобливого ставлення до історичної пам'яті 

свого народу, до ветеранів Другої світової війни, традицій своєї країни  05 травня - в 

класних колективах навчального закладу пройшли Уроки Мужності та Пам'яті. 

 

 

СПИСОК РОЮ 

№ 

з/п 
Прізвище, 

ім.’я 

Рік 

народження 
Клас 

Обов’язки 

(ройова 

посада) 

Домашня 

адреса 

(E-mail, моб. 

телефон) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Деряга 

Максим 
2010 4 Ройовий 

Вул. Перемоги 

0950765948 

2. 
Єгоренко 

Ярослав 
2009 4 Джура 

Вул. Миру 6/21 

0967951395  

3. 
Кравченко 

Дмитро 
2009 4 Хорунжий 

Мкр. 2 3/9 

0969735250 

4. Бистрий Влад 2010 3 Джура 
Вул. Ювілейна 8 

0978471362 

5. Стрюк Ілля 2011 3 Джура 
Вул. Ватутіна 
8А 

0960761657 

6. 
Стєпанова 

Валерія 
2011 3 Берегиня 

Вул. Садова 29 

0664948310 



5 

7. 
Світлична 

Анастасія 
2011 3 Берегиня 

Мкр. 1 7/29 

0685445389 

8. 
Світлична 

Марина 
2011 3 Берегиня 

Вул. 

Індустріальна 

11а/25 

0663396229 

9. Шахно Степан 2012 2 Джура 
Вул. Миру 7/2 

0960761558  

10. Нєвєнкін Ілля 2012 2 Джура 
Вул. Миру 8/7 
093775588  

11. 
Подирня 

Ростислав 
2012 2 Джура 

Вул. Заводська 

9/8 

0992645567  

12.  
Кульбачна 

Поліна 
2013 1 Берегиня 

Мкр. 2 4/37 

0988598130 

13. 
Ніколайчук 

Дар’я 
2013 1 Берегиня 

Вул. 

Шовковична 2/4 

0971587289 

14. Сіряк Дмитро 2013 1 Джура 
Мкр. 1 5/17 

0990855908 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про волонтерський рух в Орільському ліцеї 

Лозівської районної ради 

№ Назва 

волонтерс

ької 

організаці
ї 

Місце 

розташування 

(заклад, 

адреса); 
сайт, на якому 

розміщено 

інформацію 

про 

волонтерську 

діяльність 

Короткий опис волонтерської 

діяльності (напрям; основні заходи, 

акції тощо) 

Перспекти

ви на 2020 

рік 

1 Загін 

«Добро» 

Орільський 

ліцей 

Вул..Заводсь

ка -12 
 

https://orilk

ash.ucoz.ua 
 

Планування роботи 

волонтерського загону на 

2019-2020 навч. Рік. 

Продовж

ити 

волонтер

ську 

діяльніст

ь, 

спроекту

вати 

план 

роботи, 

брати 

активну 

участь у 

запланов

аних 

виховних 

http://orilkash.ucoz.ua/
http://orilkash.ucoz.ua/
http://orilkash.ucoz.ua/
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Людина створена природою для миру, а 

не для війни, народжена для радості, а не 

для горя... 

Франсуа Рабле 

 

 

формах 

діяльнос

ті. 

   До Дня людей похилого віку 

волонтерська допомога за 

замовленнями 

 

   Співпраця з селищною радою з 

метою виявлення допомоги 

людям похилого віку, ВВВ, 

одиноким, Савченко О.В., 

матері загиблого воїна АТО 

 

   Операція “Турбота”. Надання 

допомоги людям похилого 

віку, ВВВ, одиноким, матері 

загиблого воїна АТО 

 

   Робота з молодшими 

школярами. Операція “Бути 

другом – творити добро”: 

А) підготовка до святкування 

Захисника України; 

Б) підготовка до святкування 8 

Березня; виготовлення 

сувенірів, вітальних листівок; 

В) підготовка до святкування 

Дня Матері 

 

   Поздоровлення ветеранів ВВВ 

з Днем Перемоги над 

нацизмом, зустрічі, години 

спілкування, зустрічі з воїнами 

АТО,волонтерська підтримка 

воїнів АТО (листи, малюнки, 

браслети, речова допомога 

тощо) 

 

   Операція “Ветеран”. 

Волонтерська допомога за 

замовленнями 

 

   Виступи агітбригади  

волонтерського загону 

 

   Засідання волонтерів. 

Підсумки роботи за ІІ семестр 

2019-2020н.р. 

 

   Екологічна робота. 

Проведення екологічних 

акцій, операцій 
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І. ОПИС ДОБРОГО ДІЛА - ПРОЄКТУ 

 

«Діти за мир  без війни» 

1.1. Визначення проблеми 

Діти за мир без війни! Той, хто сказав, що діти ще малі й знаходяться осторонь подій, 

які відбуваються в Україні, глибоко помиляється! Навіть юні українці й україночки в 

наш час встигли подорослішали та навчитися аналізувати останні події, які тривожать і 

викликають надзвичайну стурбованість. Час навчив кожного! Вони чітко 

усвідомлюють, що нині під загрозою цілісність України. 

Проєкт "Діти за мир без війни" передбачає пропаганду ідей миру, міжнародної 

дружби та міжкультурного діалогу; формування ціннісних орієнтацій, що визначають 

цілеспрямовану життєдіяльність людини та весь спосіб її життя; формування всебічно 

розвинутої особистості з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору 

свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни 
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1.2 Актуальність проєкту 

Формування активної громадянської, життєвої позиції дитини та її світогляду, адже 

навколишній світ відображається не сам по собі, а через призму її інтересів, завдяки 

чому вона стає реальною силою, здатною перетворювати дійсність у бажаному для себе 

напрямі. При світоглядному відображенні особистість не просто споглядає, пояснює 

дійсність у чистому її бутті, а оцінює через призму індивідуального і соціального 

(можливо, навіть історичного) досвіду, з позиції суспільних і особистих потреб та 

інтересів, виражаючи при цьому відповідне ставлення до неї, мотивуючи певним чином 

необхідність її перетворення. 

Проблема органічного поєднання ціннісних орієнтацій на самоцінність світу, на 

зобов'язання людини перед суспільством і самореалізацію зберігає свою актуальність і 

чекає на своїх дослідників. Актуальність її підсилюється ще й тим незаперечним 

фактом, що історія розвитку суспільства підійшла до такої межі, коли проблема 

орієнтації окремого індивіда (соціальної спільності) на загальнолюдські цінності 

починає ставати безальтернативною. 

1.3 Цільова аудиторія 

Учні Орільської ЗОШ I-III ступенів, батьки, педагоги, представники громадських 

організацій. 

 

 

 

 

 

ІІ. Структура проєкту 

 2.1 Мета проєкту 
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Посилення відчуття патріотизму та гордості за свою країну серед молоді, 

спонукання школярів до роздумів щодо майбутнього рідного селища, держави та 

осмислення своєї власної ролі у їх розбудові. 

Формування ціннісного відношення до життя, визначення соціальної установки, 

внутрішньої готовності особистості до дії відповідно до засвоєних знань, які 

перетворюються в переконання людини, стають її життєвими правилами, виступають 

духовною силою життєвої позиції. Виховання особистості, яка має своє соціальне «Я», 

тобто свій світогляд, своє яскраво виражене відношення до життя, усталену (стійку) 

позицію, формує головні орієнтири життєдіяльності — цілі, ідеали, критерії оцінки й 

особистого вибору. 

2.2 Основні завдання: 

• розширити знання учнів про важливість миру на землі; 

• виховувати гуманізм, патріотизм, любов до свого народу та повагу до людей різних 

національностей та віросповідань; 

• виховувати патріотичні почуття до своєї країни; 

• розвивати вміння уважно слухати один одного: встановлення домінуючої 

світоглядної установки на зв'язок особистих і суспільних інтересів; 

• сприяння формуванню суспільного ідеалу, який і є життєвим орієнтиром, 

дороговказом у житті; 

• прищеплення любові до всього живого світу, культури, до людей і самого себе; 

• привернення уваги батьків, громадських організацій до проблем збереження миру. 

2.3  Очікувані результати 

Учні знатимуть: як правильно оцінювати значення соціальних процесів і власних 

вчинків, спрямовувати свою життєдіяльність згідно з тенденціями і закономірностями 

суспільного прогресу. 

Учні вмітимуть: оцінювати навколишню дійсність, формувати своє ціннісне 

відношення до неї; трансформувати свої знання, отримані з різних джерел інформації 

про ту чи іншу проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; співпрацювати 



10 

з різними категоріями громадян для вирішення проблем; проводити заходи та акції для 

популяризації миру на землі; сприймати суспільне життя через призму почуттів, що стає 

можливим лише при суб'єктивному переживанні актуальних подій, при особистій 

зацікавленості в тому, що відбувається. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підпроєкт «Молодь за здоровий спосіб життя» 

Мета - розвиток у школярів спортивного духу. Прославлення спортсменів, 

тренерів, учителів фізичної культури, і всіх, хто просто веде здоровий спосіб життя! 

13 вересня 2019 року на базі Орільського ліцею відбулися урочистості з нагоди 

святкування Дня фізичної культури України,  свята прославлених спортсменів, тренерів, 

учителів фізичної культури, і всіх, хто просто веде здоровий спосіб життя!  

Грамотами та Подяками Лозівської районної державної адміністрації, Лозівської 

районної ради за високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток 

фізичної культури і спорту у Лозівському районі нагороджено кращих вчителів фізичної 

культури та тренерів Лозівської районної дитячо-юнацької спортивної школи 

«Спартанець». 
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Грамотами управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної 

адміністрації за активну участь у спортивному житті школи і району були нагороджені 

кращі спортсменів району. 

Після урочистої частини усі присутні змогли повболівати за юних спортсменів 

Орільського ліцею, Краснопавлівського ліцею, Орільської філії Орільського ліцею, які 

зустрілися у змаганнях з волейболу, міні-футболу, та пляжного волейболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Підпроєкт «Булінг. Як захистити дітей» 

 

Мета - допомогти батькам сформувати базове розуміння понять 

булінгу,  кібербулінгу, пояснити, у яких випадках вважається, що булінг було здійснено в 

закладі освіти. 

Заклад освіти став учасником проєкту DOCU/ТИЖДНЯ проти булінгу. У понеділок, 

21 жовтня, відповідно до плану, відбулися обговорення з батьками «БУЛІНГ. ЯК 

ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ». Мета цієї розмови – допомогти батькам сформувати базове 

розуміння понять булінгу,  кібербулінгу, пояснити, у яких випадках вважається, що 

булінг було здійснено в закладі освіти, і познайомити з обов’язками та порядком 

реагування на нього працівників закладу, дати рекомендації щодо того,  як самостійно 

ідентифікувати проблему, на що варто звернути увагу, як будувати діалог з жертвою та 

кривдником, а також до кого звернутися в разі потреби по правову чи психологічну 

допомогу. 

 

5. Підпроєкт «Мужність і відвага крізь покоління» 
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Мета - виховання учнівської молоді в дусі військових традицій українського 

народу, формування патріотично зрілої особистості, вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і 

звитяг українського роду, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу. 

14 жовтня День захисника України - День Українського козацтва – це свято історії, 

культури, високих моральних цінностей, а також – дружби та об’єднання заради 

втілення у життя цікавих задумів та ідей. Саме тому і ми долучилися до відзначення 

цього свята. У школі проведено багато цікавих заходів, метою яких було виховання 

учнівської молоді в дусі військових традицій українського народу, формування 

патріотично зрілої особистості, вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 

українського роду, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу. 

Години спілкування «Мужність і відвага крізь покоління». Привітання хлопців як 

потенціальних захисників України, тематична виставка художньої літератури , 

історичних документів, конкурс малюнків «Ніхто, крім нас!» , участь у районній акції 

«Привітай воїна АТО з Днем захисника України», Тематичні уроки історії 5-11 клас 

«Українські звитяжці. Історична подорож в часі. Славетні імена України», Покладання 

квітів до Меморіальної дошки В.Савченку та обеліску загиблим воїнам. 

Проведення таких заходів допомагає дітям краще пізнати історію своєї країни, 

адже нашим сучасникам потрібно дбати про культурне і духовне відродження народу, 

потрібно навчитися пишатися тим, що ми – українці. 

6. Підпроєкт «За мир в усьому світі» 

Мета – розширити знання учнів, розповісти про минуле, адже без минулого немає 

майбутнього. Навіяти дух патріотизму та гордісті про свою Батьківшину, про своїх 

предків. 

З нагоди 76-річниці звільнення Харківської області від нацистських загарбників 

(19 вересня) та  Дня партизанської слави ( 22 вересня ) учні закладу освіти взяли участь у 

різних формах виховної діяльності: форум «За мир в усьому світі!», тематичні уроки з 

історії, експрес інформації за темами: «Партизанський рух в Україні», «Рух опору в 

Україні», «Стежки, що опалені війною», «Постать С.А. Ковпака в історії партизанського 

руху», «Місце партизанського руху в процесі звільнення України від фашистських 

загарбників», «Проблеми підпілля та партизанського руху в роки Другої світової війни», 
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«Діяльність харківського підпілля в 1941-1943 роках, акція «Голуб Миру!», тематична 

виставка художніх творів, що висвітлюють події часів, за темою «Уклін живим, загиблим 

– слава» 

 

7. Підпроєкт «Назавжди в наших серцях» 

Мета – надихнути учнів пишатися героями Лозівщини, пам’ятати про  їхні 

подвиги.  

З нагоди визволення Лозівщини від нациських окупантів, 16 вересня 2019 року, 

взяли участь в урочистостях: мітингу біля пам’ятника загиблим воїнам, покладанні 

квітів. З цією пам’ятною датою ми ніколи не забудемо  цю сторінку історії. Завжди 

будемо пишатися подвигом борців за свободу Лозівщини, всіма, хто брав участь у тих 

історичних подіях. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих в бою за 

визволення рідної землі. 

 

8. Підпроєкт «Healthy schools: заради здорових і радісних 

дітей» 

Мета - популяризація здорового способу життя, раціонального харчування серед 

учнів та концепції «здорового дизайну» рекреацій та приміщень, де перебувають і 

харчуються діти. 

«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» – унікальна соціальна 

програма, яка має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних 

активностей та свідомого ставлення до власного здоров’я. 

В рамках програми #Healthy_Schools #Healthy_schools: заради здорових і радісних 

школярів у Орільському ліцеї з 15.03.2020 по 28.03.2020 пройшли такі заходи: 

1. Учні закладу взяли активну участь у сімейному спорт – челенджі. 

2. Учні початкових класів продовжили перегляд мультиплікаційного фільму 

«Спортанія» та мультиплікаційних фільмів за темою корисні підказки: 

• Імунітет 

• Все про бактерії та віруси 

• Сам удома. Електрично фантастично. 

3. Крім того учні з радістю долучилися до виконання проектів «Краса і здоров’я» 

https://www.facebook.com/hashtag/healthy_schools?source=feed_text&epa=HASHTAG
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4. Учні 4 класу через Google сервіс Classroom ділилися своїм виконанням комплексу 

вправ дихальної гімнастики Стрельнікової та кінезіологічних вправ 

9. Підпроєкт «Пам’яті героїв небесної сотні…» 

Мета - вшановуємо мужніх патріотів, які незламно стояли на захисті прав наших 

громадян і національних інтересів України. 

В новій історії України 21 листопада День Гідності та Свободи – державне свято, 

яке має дуже важливе значення. Цього дня ми вшановуємо мужніх патріотів, які 

незламно стояли на захисті прав наших громадян і національних інтересів України. 

Заходи з відзначення цього дня для закладів загальної середньої освіти Лозівського 

району є пріоритетними. Так, цікавими для учнів стали високо змістовні години 

спілкування «Хто вони герої Небесної Сотні?», фотовиставки за темами: «Україна в 

боротьбі за державність», «В єдності сила народу», «Герої не вмирають», 

Інформаційний вісник «Причини початку Революції Гідності в Україні», перегляд на 

перервах нового кліпу ТНМК «Історія України за 5 хвилин», Участь у заходах до Дня 

Гідності «GlobalDignityDay:Ukraine», фото-флешмоб «Україна – територія гідності та 

свободи». 

10. Підпроєкт « Ми єдині» 

Мета - виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любовi до Батькiвщини, 

нацiональної свiдомостi, людської гiдностi, формування національної свідомості 

школярів, виховання у них почуття патріотизму. 

День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності 

українських земель. 

З метою виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любовi до 

Батькiвщини, нацiональної свiдомостi, людської гiдностi, формування національної 

свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня 

Соборності України в Орільському ліцеї  організовано та проведено ряд заходів: 

 тематична виставка малюнків: «Я-українець»; 

 тематичний урок в 1-11 класах «Єднання заради Незалежності»; 

 перегляд документальної хроніки, відеороликів, відеопрезентацій, які 

відображають історичні події «Свято Злуки, політика пам’яті», «Легіон», «Київ. 

Епоха переворотів», «Непрощені»; 
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 тематична виставка художньої літератури, творів мистецтва, фотоматеріалів, 

історичних документів «Ми єдині! 22 січня – День Соборності України»; 

 лінійка пам’яті «Соборність в душах, єдність у серцях». 

11.Підпроєкт «Афганістан – то біль і смуток» 

  З метою вшанування мужності і звитяги військовослужбовців та забезпечення 

збереження пам'яті про героїв, які загинули у Афганістані в Орільському 

ліцеї  відбулися заходи з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та відзначення річниці виведення військ із Афганістану: зустріч з 

учасниками бойових дій «Інтернаціональний обов’язок- обов’язок кожного!», години 

спілкування «Відлуння кривавих гір»  з переглядом документальних та художніх 

фільмів, альманах «Афганістан –то біль і смуток, чиєсь обірване життя». 

Учні 1 та 4 класу виготовили  лепбук «Час і досі не загоїв рани». Колективно створили 

панораму « Афганістан: подвиг, біль,  пам’ять…». Взяли участь в обласній виставці 

дитячого малюнка «Мій біль - Афганістан». 

12. Підпроєкт «Волонтерство –це поклик душі!» 

Мета - формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, 

подальшого розвитку славетних традицій та духовності українського народу; 

формування у молодіжному середовищі шанобливо ставлення і поваги до ветеранів 

війни та нинішніх захисників Вітчизни. 

Друга світова війна торкнулася практично кожної української родини. Боротьба з 

нацизмом забрала мільйони життів. 8 травня - День пам'яті та примирення, коли ми 

згадаємо кожну жертву війни. 9 травня - День перемоги над нацизмом, коли ми 

вшануємо ветеранів, які 72 роки тому страшною ціною заплатили за перемогу. 

Пам'ятаємо минуле. Перемагаємо зараз. 

З метою формування ціннісного ставлення до держави та суспільства, 

ціннісного ставлення до людей, виховання патріотизму, шанобливого 

ставлення до історичної пам'яті свого народу, до ветеранів Другої світової війни, у 

навчальному закладі діє волонтерський загін «Добро» 

     Волонтер – це доброволець. Людину здавна ще характеризувало бажання 

творити добро. Але це бажання змінювалось протягом соціального, економічного та 

культурного розвитку суспільства. І якщо розглянути питання волонтерства сьогодні, то 

приємно констатувати факт, що волонтеріат все – таки проник в українську реальність. 
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    Так учні навчальних закладів часто  відчувають себе потрібними іншим, 

виконуючи громадянський обов`язок,  вони відчувають  задоволення, допомагаючи 

комусь, та гордість за виконану добру справу. Тому в Орільській ЗОШ I-III ступенів 

створена «Школа волонтера». Активно діє тут волонтерський загін «Добро», до складу 

якого входять представники від класних колективів 5-11 класів. Загін тісно працює з 

Міністерством «Милосердя»(шкільне учнівське самоврядування), завданням якого є 

формування свідомості особистості. Постійно діюча акція – «Турбота».  Волонтери за 

замовленнями надають допомогу людям похилого віку, ветеранам Другої світової  

війни, молодшим школярам. Організовуємо операції «Вчитель не повинен бути 

самотнім», «Бути другом – творити добро», «Ветеран» та інші. Постійно проводяться 

зустрічі та години спілкування з учасниками бойових дій і тилу, дітьми війни, 

солдатськими вдовами. 

     Не забуваємо і про наших шефів – спонсорів. Традиційно вітаємо їх із 

Новорічними та Різдвяними святами, готуючи невеликі дитячі виступи. Нещодавно 

привітали  з Днем працівників агропромислового комплексу виготовленими дитячими  

руками сувенірами – оберегами.  Ніколи ми не забуваємо і про дітей -  інвалідів, 

обов`язково вітаємо новорічними подарунками , за бажанням батьків, і маленьких 

мешканців нашого селища. Агітбригада волонтерського загону постійно бере активну 

участь у районних конкурсах агітбригад, у позакласній роботі ліцею, проводить 

агітаційно- роз`яснювальну роботу екологічного напрямку, трудові десанти на території 

селища. 

   Слід зазначити, що ми активно включаємось до щорічної акції «Серце до серця».  

Зібрали і відправили  кошти на допомогу у придбанні медичного обладнання дітям з 

вадами зору, слуху, росту.  

      З метою об`єднання  українського суспільства проти такого ганебного явища як 

насильство волонтери нашого закладу із задоволенням приєдналися до інформаційної 

акції «Я проти насильства». Провели виступи, тримаючи браслети малинового кольору, 

як символ акції, та плакати «Стоп насильству!», організували виставку малюнків, 

випустили і розповсюдили листівки на дану тематику. 

    Для нас волонтерство – це поклик  сердець, для майбутнього –спосіб життя, для 

служіння Вітчизні – взірець! Ми несемо віру, надію, любов у серця кожного з Вас! 
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ФОТОМАТЕРІАЛИ 

 

 

 

«Молодь за здоровий спосіб 
життя» 

 

 

 

 «Булінг. Як захистити дітей» 
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«День захисту України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«За мир в усьому світі» 
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«Пам'ять героїв небесної сотні…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вшанування пам’яті загиблого воїна АТО Савченка В.І 
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 «Ми єдині» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Афганістан – то біль і смуток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТКИ 

Матеріали підпроєкту «Волонтерство – це поклик душі!» 

Військово – патріотична акція  

«Слобожанські дзвони Перемоги» 

Напрям: “Стежки, обпалені війною” 

«… Ніхто не забутий і ніщо не забуто» 

 

Виконав: Козак  Ростислав 

Вікторович, учень11 класу 

 

Герої нашого краю 

Упав солдат в бою нерівнім 

На трав настелені мости... 

Та поклялися друзі вірні 

До Перемоги з ним прийти. 

Й таки прийшли. О тій годині, 

Коли настав кінець війни, 

Він розписався у Берліні 

Своїм багнетом на стіні. 

 Довгий О. 

І. Друга світова війна, в якій узяла участь 61 країна –– понад 80% 

населення земної кулі, серед них і Українська республіка, що входила до 

складу Радянського Союзу, належить до числа тих подій, що визначили 

маршрут світової історії в другій половині XX ст. 

Подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні не знає рівних в 

історії. Майже чотири роки велася жорстока, кровопролитна битва і всі 

1418 днів безсмертного подвигу радянського народу були наповнені 

масовим героїзмом як на фронті так і в тилу, як в містах так і в селах. 

Любов до Батьківщини, до свого народу, безстрашність і героїзм – це 

основні риси характеру кожного хто пройшов горнило війни. Масовим 

героїзмом являється той факт, що за роки війни було нагороджено 13 млн. 

чоловік бойовими нагородами, а біля 12 тис. чоловік стали Героями 



 

Радянського Союзу. З героїзмом радянських воїнів пов‘язаний героїзм 

партизан і підпільників. Це були люди із чистою совістю, сильні духом, 

завдяки їм частково окупована земля стала для фашистів караючою 

землею. За масовий героїзм і відвагу, в боротьбі проти фашизму, були 

нагороджені орденами і медалями більше 184 тис. партизан і підпільників, 

в тому числі 96 Героїв Радянського Союзу.  

Україна як ніхто інший з республік СРСР зазнала руйнувань під час 

війни. Лише прямі збитки і пограбування оцінювалися в 679 млрд. крб., а з 

урахуванням воєнних видатків і витрат від припинення промислового і 

сільськогосподарського виробництва в районах, що перебували під 

нацистською окупацією досягли 2 трлн. 569 млрд. крб. протягом 1941-1944 

рр. Смертоносна хвиля воєнних дій двічі прокотилась по території 

України, де загинуло 3,9 млн. мирних жителів, 2,2 млн. було вивезено до 

Німеччини. Було зруйновано 716 міст і селищ, та понад 28 тис. сіл 

України. 

ІІ. Український народ зробив надзвичайно великий внесок у досягнення 

перемоги над фашизмом і заплатив за це чи не найвищу ціну в Європі. 

Сотні тисяч українців віддали своє життя у боях за визволення Румунії, 

Польщі, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Югославії, Австрії. Серед  

589 нагороджених однією з найвищих відзнак того часу - медаллю «Золота 

Зірка», було нагороджено 100 - українці. 

Серед них чи не мало героїв нашого краю. Багато наших односельчан 

взяли участь в цій війні. Кожен допомагав по-різному: хто вкладав гроші 

на допомогу державі (одними з таких були П.З. Теслюк з Петропілля, який 

зробив внесок 50 тис. карбованців , та А.П. Голик з Катеринівки, який вніс 

100 тис. карбованців), хто проливав свою кров на полі бою, а хто працював 

на заводах.  

«….7 листопада 1941р. ескадрилья, в якій командиром одного з екіпажів 

служив син лозівського робітника Іван Григорович Федоров, одержала 



 

наказ: знищити німецькі ешелони, що скупчилися на станції Лозова. Разом 

з іншими льотчиками І. Г. Федоров підняв свою машину і ліг на курс свого 

рідного міста….». Нищівні  поразки завдавав німцям наш співвітчизник. 

Багато разів І. Г. Федоров бомбив ворогів, поки на весь світ не пролунали 

слова: «Фашистська Німеччина капітулювала! Перемога!»…Він зробив 

великий внесок у перемогу над загарбником. На його рахунку 274 бойових 

вильотів, у тому числі 236 – нічних.  

ІІІ. Наслідки війни в Орільці. 10 жовтня 1941р. гітлерівці захопили 

Орільку. Вони грабували населення, розстріляли активістів села Д. С. 

Тимофієва, П. М. Семака, М. С. Лазуренка та інших. Тридцять юнаків та 

дівчати угнали на каторгу в Німеччину. Перший раз село визволено від 

окупантів 29 січня 1942р., але вже 15 лютого його знову захопили 

фашисти. Рік безчинствували гітлерівці в Орільці.  17 лютого 1943р. вони 

були вибиті із села, та 26 лютого окупанти знову увірвалися в Орільку. 

Остаточно вона була звільнена 16 вересня 1943р. Окупанти заподіяли селу 

великих втрат – знищили багато будівель, колгоспний інвентар, 

приміщення залізничної станції та ін. 400 жителів Орільки зі зброєю в 

руках стали на захист свободи і незалежності Батьківщини, 200 з них пали 

смертю хоробрих, 133 – нагороджені бойовими орденами і медалями. 

За бойові заслуги у Великій Вітчизняній війні жителю селищу М.І. 

Бережному присвоєно Героя Радянського союзу. 

Бережний Микола Іванович народився у 1909 році на 

хуторі Корпинському Лозівського району в сім’ї 

селянина. Член Комуністичної партії з 1948р. Учасник 

Великої Вітчизняної війни з липня 1941р. Командир 

гармати 398-го артилерійського полку, 118-ї дивізії, 1-го 

Українського фронту. Старшина М.І. Бережний в 



 

жорстоких боях з німецько-фашистськими загарбниками разом з обслугою 

своєї гармати знищив 4 танки, 7 автомашин, 12 кулеметів, майже роту 

німецьких солдатів.  

Особливо відзначився М.І. Бережний 13 серпня 1944р. На 

Сандомирському плацдармі на річці Вісла (Польща). Відбиваючи атаку 

противника, обслуга його гармати підбила танк біля селища Власновище ( 

18 кілометрів на південний схід від міста Бусько-Здруй). Але незабаром усі 

його бойові друзі вийшли зі строю. Залишившись один, він підбив ще два 

танки. Незважаючи на поренення, Микола Іванович продовжував битися з 

гітлерівцями й вийшов переможцем. За стійкість і мужність у боях з 

фашистами Президія Верховної Ради СРСР своїм Указом від 23 вересня 

1944р. Присвоїла старшині Бережному Миколі Івановичу звання Героя 

Радянського Союзу. Він нагороджений також орденами Леніна, Червоної 

зірки, медалями.  

Демобілізувавшись у 1945р, Бережний жив і працював в селищі Орілька 

Лозівського району. Помер 2 липня 1977р.  

Тисячі воїнів – земляків вкрили себе невмирущою славою на фронтах 

війни. Бойовими орденами і медалями нагороджено понад чотири тисячі. 

Близько 9000 лозівчан не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної 

війни, полягли смертю хоробрих на великих просторах рідної землі та за її 

межами. Тому, пам’ятаємо про наших героїв та славімо їх.  

 

Пам’ятаємо! Наші сучасники! 

Савченко Василь  Іванович   народився 28  вересня 

1982 в смтОрількаЛозівського району Харківської області.  Веселим ,  

лагідним малюком ходив до Орільського дитячого садочка. В 6 років 

пішов до 1 класу Орільської загальноосвітньої школи №1. В школі мав 

багато друзів,так як був справедливим, добрим,вмів підтримати в часи 



 

негараздів, ніколи не зраджував своїх друзів . Про нього говорили «душа 

компанії». В 1996 році закінчив 9 клас Орільської загальноосвітньої школи 

№1. В цьому ж році вступив до професійного училища 

№36м.ЛозовоїХарківської області, яке закінчив 28 червня 2000 року 

здобувши кваліфікацію верстатника широкого профілю. З листопада 2000 

року півтора року перебував на дійсній військовій службі в Збройних 

Силах України у в/ч 89520.Після служби в армії змінив декілька 

професій:працював на будівництві,був експедитором продовольчих 

товарів. В останні роки працював на ВАТ (ІНТЕРПАЙП  НТЗ)в 

колесопрокатному цеху токарем. В 2014 році був звільнений в зв’язку з 

скороченням штатних одиниць. З травня 2014 року працювавв ГУМВС  

України в Дніпропетровській області в якості  співробітника на посаді 

міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого 

призначення «Дніпро-1» ГУМВС. 

Відповідно до наказу ГУМВС  України в Дніпропетровській області від 

12.06.2014 №175о/с дск рядовий міліції Савченко Василь Іванович був 

відряджений до м.Бердянськ Запорізької області для охорони 

громадського порядку в районі проведення АТО. Після направлення 

особового складу БПСМОП «Дніпро-1» ГУМВС до м.Бердянськ 

Запорізької області від командування штабу АТО  надійшов наказ  про 

передислокацію батальйону «Дніпро-1» до м. Іловайська  Донецької 

області  для проведення контррозвідувальних дій. 

До ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про 

загибель 26.08.2014 року у м. Іловайськ  Донецької  області рядового 

міліції Савченко Василя Івановича. 

Відповідно до пояснення міліціонера БПСМОП «Дніпро-1» ГУМВС 

України в Дніпропетровській області прапорщика міліції Алещенко С.В. 

стало відомо, що 26.08.2014 в період  часу з 06.00 до 07.00 під час 

мінометного обстрілу середньої школи №14 у м. Іловайськ  Донецької  



 

області був смертельно поранений рядовий міліції Савченко В.І.,коли 

поряд з ним та іншими працівниками спецпідрозділу розірвалась міна. 

Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть від 28.08.2014 №1554,наданим  

«Дніпропетровським  обласним бюро судово- медичних експертиз» смерть 

рядового Савченко В.І. настала від ушкоджень внаслідок військових дій 

від інших вибухів та осколків 

Був одружений. Залишився син Дмитро 2012року народження та мама. 

 


	2.2 Основні завдання                                                                                         - 10
	2.3  Очікувані результати                                                                               - 10
	І. ОПИС ДОБРОГО ДІЛА - ПРОЄКТУ
	«Діти за мир  без війни»
	1.1. Визначення проблеми
	1.2 Актуальність проєкту
	1.3 Цільова аудиторія
	2.3  Очікувані результати
	6. Підпроєкт «За мир в усьому світі»
	Мета – розширити знання учнів, розповісти про минуле, адже без минулого немає майбутнього. Навіяти дух патріотизму та гордісті про свою Батьківшину, про своїх предків.
	11.Підпроєкт «Афганістан – то біль і смуток»
	12. Підпроєкт «Волонтерство –це поклик душі!»
	Мета - формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, подальшого розвитку славетних традицій та духовності українського народу; формування у молодіжному середовищі шанобливо ставлення і поваги до ветеранів війни та нинішніх захисників Ві...
	Друга світова війна торкнулася практично кожної української родини. Боротьба з нацизмом забрала мільйони життів. 8 травня - День пам'яті та примирення, коли ми згадаємо кожну жертву війни. 9 травня - День перемоги над нацизмом, коли ми вшануємо ветера...
	ФОТОМАТЕРІАЛИ
	ДОДАТКИ
	Матеріали підпроєкту «Волонтерство – це поклик душі!»
	Пам’ятаємо! Наші сучасники!


