
Життя таке коротке – поспішайте творити добро 

 

Людської треба доброти, 

Щоб цвіт з'явився на калині, 

Щоб ночі в ранок перейшли, 

Щоб соловейко тьохкав нині. 

Природі, звіру і людині 

Людської треба доброти… 

     Волонтерство - це неоплачувана, добровільна діяльність на благо інших. 

Будь-яка людина, яка має природне бажання робити людям добро, яка 

свідомо трудиться без користі для себе, показуючи цим самим суспільству, 

що є ще в житті речі цінніші, ніж отримання матеріальної нагороди.            

Волонтерський загін в ДНЗ «ЧВПУ» – це добровільна організація, створена 

за підтримки Центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді. 

      В своїй діяльності волонтерський загін училища керується чинним 

законодавством України: Законом України від 18.11.2003 року, № 1281-ІV 

«Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки», 

«Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних 

послуг», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1895 

від 10.11.2003 року. 



     Навчання благодійності – це один з найважливіших елементів виховної 

роботи Черкаського вищого професійного училища. Доброта та милосердя 

 

стають частиною особистості людини, якщо виховувати ці якості з 

дитинства. Закладена в юнацькому віці потреба добротворення залишається з 

людиною на все її життя. 

Наші волонтери – це люди, які безкорисливо, добровільно та усвідомлено 

здійснюють діяльність на благо інших. 

Наш волонтерський загін має девіз: «Сонце в долонях, серце у грудях, 

творити добро на радість людям». 

Волонтерські справи нашого начального закладу: 

Екологічне волонтерство 

 

Охорона навколишнього середовища є одним з основних напрямків роботи 

учнів-волонтерів нашого навчального закладу. 



     Неподалік училища знаходиться річка Дніпро - гордість та окраса нашого 

міста. Тож учні групи № 8 разом з класним керівником Грицаченко Тетяною 

Анатоліївною постійно проводять екологічну акцію під гаслом «Збережемо 

наші пляжі чистими!», прибираючи від сміття прилеглу територію біля річки 

Дніпро в районі «Д» міста Черкаси. 

 

Е - волонтерство 

Найголовніший ефект від благодійності та волонтерства – не зібрані 

гроші, а те, що ми вчимося бути відповідальними… 

 



 

     Волонтер повинен знати, як працювати із засобами масової інформації, як 

організувати свій особистий час, щоб бути готовим надати правильну 

інформацію про певну справу. Тому, в рамках волонтерської справи «Ми - 

українці», учнями групи № 5, що навчаються за професією «Оператор 

комп’ютерного набору», під керівництвом класного керівника Юрченко 

Людмили Михайлівни постійно проводиться комп’ютерний всеобуч для 

учнів 9-В класу Черкаської санаторної  школи-інтернат № 14 з метою 

ознайомлення та залучення учнів до доброчинних справ, спрямованих на 

допомогу в обізнаності волонтерської діяльності. 

Освітнє волонтерство 

Скільки в світі волонтерів, стільки і мотивів 

безкоштовної роботи 

 

 



     Людину, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги 

інвалідам, хворим особам та соціальним групам, що опинилися в складній 

життєвій ситуації, називають волонтером. 

Тому учні групи № 7 разом з класним керівником Мірошніченко К. В. 

вирішили допомогти вихованцям Черкаського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Теплий дім»: дітям були передані іграшки, 

книжки, пазли, розмальовки, одяг та смачне печиво, яке  виготовили учні 

групи разом з майстром виробничого навчання Бондаренко Л. А.  у 

кондитерському цеху училища. Маленькі вихованці дуже зраділи 

подарункам і запрошували на килимок погратися з ними. 

 

 

Соціальне волонтерство 

 

Не запитуйте країну, що вона може зробити для вас; 

запитайте, що ви можете зробити для своєї країни… 

Джон Кеннеді 



 

      Останні роки  доля України опинилася під загрозою. Молоде покоління 

українців стало на захист нашої Батьківщини та європейських цінностей. Це 

покоління мислить по-новому, ставить перед собою нову мету: жити у сім’ї 

європейських народів. 

Прилучилися до доброчинної роботи, яка здійснюється заради добробуту 

людей, зокрема тих, хто захищає нашу державу на Сході, і учні групи № 3, 

які навчаються за професією «Пекар. Кондитер». Разом з класним керівником 

Веселовською Л. І. та майстром виробничого навчання Глизь І. М. вони уже 

вдруге відвідали Черкаський обласний госпіталь для інвалідів війни 

Черкаської обласної ради, Центр реабілітації учасників АТО. Зустріч 

відбулася в теплій, дружній атмосфері. Спілкуючись з військовими, молодь 

висловила захисникам щирі слова вдячності за їх героїзм та відвагу. 

Побажали швидкого одужання та повернення додому, підбадьорили, 

поспілкувалися, разом з психологом Центру провели спільні психологічні 

вправи,  а також передали солодкі подарунки: пиріжки та ласуни (зроблені 

власноруч), які будуть покращувати настрій бійцям під час перебування в 

госпіталі. 

 

Волонтером може стати кожен, хто не байдужий до чужих проблем, розуміє 

соціальну значущість своєї діяльності та бажає взяти участь у добрих 

справах, безкоштовно надавати допомогу тим, хто її потребує. Проте 

допомагати людям теж треба вміти, одного бажання іноді буває замало, 

потрібні певні навички та вміння. 



Така корисна благодійна робота сприяє вихованню в кожного таких 

моральних цінностей, як: милосердя, толерантність, працелюбність, 

прагнення до взаємодопомоги, активізує процес згуртування учнівського 

колективу, є прикладом усвідомлення значущості себе, як особистості, 

формує почуття патріотизму та гідності. 

 

 


