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Назва рою: 

«СОКОЛИ» 
   
Ройовий клич: 
Вперед, вперед і тільки  
вперед,На пошук козацької 
слави! 

Ройове гасло:«Сила, істина, честь!» 
Девіз: «Душу-Богу, Життя-Батьківщині, 
Серце-матері, Честь-Україні» 
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Анотація 

Волонтерство сприяє вихованню юних патріотів України на засадах 

національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції. 

Волонтерська діяльність активізувалась у Житомирській загальноосвітній 

спеціалізованій  школі І-ІІІ ступеня №16 у зв’язку з подіями на Сході України. 

Члени рою «Соколи» стали координаторами цієї роботи, вони ініціюють 

проведення акцій на підтримку воїнів-захисників, які відстоюють незалежність і 

цілісність України в зоні військових дій, своїх ровесників, що проживають у зоні 

військового конфлікту. 

Добрі справи, здійснені школярами, прилучають їх до благодійності, 

демонструють їхній патріотизм, милосердя, уміння розуміти проблеми 

оточуючих та бажання безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам заради 

миру і спокою в Україні, заради єдності Батьківщини. «Добре діло» волонтерів 

ЖЗСШ №16 – це систематичні спільні дії учнів, педагогів, батьків, органів 

місцевого самоврядування, та громадських організацій протягом  2017року. 
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Довідкові відомості 

 

Місце проведення: ЖЗСШ №16. 

Адресна спрямованість: підтримка української армії, учасників АТО, жителів 

Сходу України, які проживають у зоні військових дій. 

Час проведення: вересень 2016-вересень 2017року. 

Склад рою «Соколи»:  

№ п/п Прізвище, ім’я учасника рою Рік народження Клас 

1. Герус Ярина 2004 8-В 

2. Гуменюк Дмитро 2004 8-В 

3. Міхеєва Ірина 2004 8-В 

4. Омельчук Олександр 2003 8-В 

5. Примачук Олександр 2004 8-В 

6. Проценко Анна-Марія 2003 8-В 

7. Світальський Ілля 2003 8-В 

8. Шитова Анастасія 2004 8-В 

 

 

Зміст завдань 

 

1. Акція «Діти Житомирщини для дітей Донеччини, Луганщини». 

2. Акція по збору пластикових кришок. 

3. Благодійна акція з виготовлення новорічних прикрас для 100 ялинок, які 

були встановлені на блокпостах в зоні АТО.  

4. Виготовлення привітальних Великодніх листівок для захисників України, 

які    перебувають на сході України. 

5.  Акцію по збору речей та продуктів харчування для військових в зоні АТО. 

6. Зустрічі з учасниками АТО. 
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Фотографії 

 

 

Фото 1. Учасники міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2017 

 

 

Фото 2. Учасники міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2017 
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Фото 3. Учасники міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2017 

 

 

Фото 4. Учасники міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2017 
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Фото 5. Зустріч учнів школи з представниками вибухотехнічної служби 

головного управління Національної поліції в Житомирській області 

 

 

Фото 6. Учасники акції по збереженню історичної та культурної спадщини 

Житомирщини 
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Фото 7. Учасники акції по збереженню історичної та культурної спадщини 

Житомирщини 

 

Фото 8. Участь учнів восьмих класів  ЖЗСШ №16 у заході «Українське 

воїнство: традиції, звичаї, бойове мистецтво, озброєння» 
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Опис доброго діла 

Уже багато років впроваджується у шкільному житті Всеукраїнська дитячо-

юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). Вона стала невід’ємною 

складовою національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Виховна 

система гри «Джура»  включає в себе постійну роботу у школі протягом усього 

навчального року, дає можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів, 

батьків, представників місцевого самоврядування та громадських організацій. 

Виховна система гри «Джура» базується на козацьких і пластових 

традиціях. Така форма виховної роботи з учнівською молоддю є надзвичайно 

ефективною та актуальною, зважуючи на складні військово-політичні умови, що 

нині склалися в Україні. Високий рівень обороноздатності України може бути 

забезпечений не стільки новітніми зразками зброї, але, у першу чергу,високим 

рівнем патріотизму громадян, наявністю в них потрібних умінь та навичок із 

загально-військових дисциплін, вміння зберегти своє життя і здоров’я в умовах 

надзвичайної ситуації та військового конфлікту, надання першої допомоги, а 

головне – їхньої готовності захистити Україну від будь-якого агресора. Народ-

патріот – непереможний. 

Не стоять осторонь важливих cправ заради перемоги у неоголошеній війні і 

учні ЖЗСШ №16. 

Рій «Соколи» Житомирської  загальноосвітньої спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступеня №16 впродовж останніх трьох років був і є організатором та 

координатором волонтерської діяльності школярів. 

Проводячи систематичну роботу на підтримку і допомогу наших воїнів-

захисників, які відстоюють незалежність і цілісність України в зоні АТО, 

громадян, що проживають у зоні військового конфлікту, тих, хто потребує 

турботи, Житомирські волонтери проявляють себе як свідомі українці. 

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді на засадах козацької  

педагогіки знайшло відображення у дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл»(«Джура»). Ще з 2013 року рій «Соколи» був
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активним учасником І етапу змагань(фото1-4).  

Участь у грі «Сокіл»(«Джура») сприяє національно-патріотичному та 

військово-спортивному вихованню молоді на основі козацьких традицій. 

Сучасний громадянин України має бути добрим, чуйним, не байдужим до 

чужого горя. З метою формування саме цих якостей в школі проведено: 

благодійну акцію по збору коштів на лікування Божени Гребінь,  учениці ЗОШ 

№28 (4220 грн. передано матері Вознюк Ользі Вікторівні, випускниці ЗОШ № 

16 2003р.),  акцію по збору пластикових кришок, виготовлення привітальних 

Великодніх листівок для захисників України, які    перебувають на сході 

України, акцію «Підтримай нашу 95-у!» (передано 500 грн. на потреби 

02.06.2017р. Білошицькому В.Б.)  

Благодійна акція «Добро жменями» по збору пластикових кришечок 

(протягом року). Акцію по збору солодощів для воїнів АТО (грудень 2016), 

Акцію «Діти Житомирщини для дітей Донеччини, Луганщини» (листопад 

2016). Благодійна акція з виготовлення новорічних прикрас для 100 ялинок, 

які були встановлені на блокпостах в зоні АТО (8 грудня 2016 року передано 

25 іграшок).  Акція по збору солодощів для воїнів АТО (грудень 2016). Акція 

по збору речей та продуктів харчування для військових в зоні АТО (жовтень 

2017р.).  

Багато уваги приділяється безпечній життєдіяльності учнів школи та 

правилам поводження з небезпечними предметами. З цією метою з учнями 

школи проводяться заняття з залученням представників вибухотехнічної 

служби головного управління Національної поліції в Житомирській області 

(фото5). 

Вже четверту весну поспіль учні школи № 16 намагаються зробити наше 

місто чистішим, наблизивши його до Європи. Адже там рівень життя 

визначається, зокрема, станом кладовищ. Тому і ми вже три роки намагаємося 

привести до належного стану історичне для міста Житомира місце поховань 

відомих у ХІХ столітті людей – Лютеранське кладовище. На цьому цвинтарі 

покоїться прах бабусі відомого піаніста Святослава Ріхтера – Єлизавети фон 
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Рейнке (Москальової), залишився склеп відомого колекціонера та мецената 

барона Івана Максиміліановича Шодуара. 

Кожного року, вивчаючи художню культуру рідного краю, учні 9-10 

класів, абсолютно добровільно, приєднуючись до місячника з санітарного 

прибирання та благоустрою, зберігають частинку історії для наших нащадків. 

11 квітня 2017 року відбулася чергова акція по збереженню культурної 

спадщини. (фото 6,7). 

13.10.17р. участь учнів восьмих класів  ЖЗСШ №16 у заході «Українське 

воїнство: традиції, звичаї, бойове мистецтво, озброєння», присвяченому   Дню 

Українського Козацтва та Захисника України на базі обласної дитячої 

бібліотеки для юнацтва (З керівником гуртка «Сокіл» («Джура») Пулинського 

району Володимиром Лисюком) (фото 8). 
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Додатки 
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Висновки 

Виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, 

високої самосвідомості та активної громадянської позиції – основне завдання 

української школи. 

Добрі справи  рою ЖЗСШ №16 «Сколи» привернули увагу широкого 

загалу до проблем допомоги воїнам, що захищають суверенітет України. 

Зважаючи на велику кількість безпосередніх та опосередкованих учасників, 

які залучались до благодійних волонтерських акцій, відбулося поширення 

інформації щодо реальної необхідності допомогти тим, хто перебуває в зоні 

військових дій. Добре діло виконало важливу інформаційну функцію. 

Благодійні акції здійснюють важливі виховні функції, розкриваючи 

перед учнівською молоддю та дорослими одну зі сфер, в яких можна проявити 

найкращі людські якості: милосердя, уміння розуміти проблеми оточуючих та 

бажання безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам, людям, які 

потребують уваги, турботи, піклування. Діти вчаться бути уважними до чужої 

біди, порядними і толерантними, щирими і добросердними. Юне покоління 

українців навчається усвідомлювати відповідальність кожного за долю своєї 

держави, її майбутнє. 

Добрі справи, виконані школярами, стали краплиною в морі 

благодійності волонтерів України. Слова вдячності бійців, дітей, які 

перебувають в зоні військового конфлікту та отримували нашу допомогу, 

заохочують джур до ще більш активної діяльності, демонструють важливість 

щонайменшого внеску і участі кожного у вирішенні великої спільної справи – 

захисті своєї Батьківщини, збереженні її територіальної цілісності, 

налагодженні взаєморозуміння жителів  західних і східних регіонів України, 

до посилення віри в краще майбутнє України, здійсненні найзаповітнішого 

бажання  українців сьогодні – жити під мирним небом єдиної України без 

війни. 

 


