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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО 

ПОКОЛІННЯ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

У статті описано роль волонтерського руху в умовах 

антитерористичної операції на Сході України. Волонтерська діяльність 

студентів Лисичанського педагогічного коледжу та його тісна співпраця з 

Національним Корпусом. 

У моральному плані волонтерство, під час проведення 

антитерористичної операції, є проявом дієвого патріотизму.   
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патріот, права людини. 

 

Революція Гідності та спричинені нею подальші події в Україні 

призвели до суттєвих змін в політичному та соціокультурному середовищах 

українського суспільства. Водночас, внаслідок цілої низки чинників, 

передусім зовнішньої агресії Російської Федерації проти України, проявилася 

кричуща неготовність державних структур ефективно реагувати на виклики 

та діяти в екстремальних умовах суспільного конфлікту, територіальної 

анексії та окупації частини української території. За такого перебігу подій 

вітчизняне громадянське суспільство продемонструвало вражаючу здатність 

до консолідації і мобілізації, зумівши створити дієву мережу громадських 

ініціатив та об’єднань, які взяли на себе вирішення найбільш гострих та 



невідкладних проблем, з якими українська спільнота не стикалася від часів 

здобуття державної незалежності.  

Взагалі, світове співтовариство визнає волонтерський рух способом 

збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав і 

обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення 

людського потенціалу. У Всесвітній Декларації Волонтерства відзначається, 

що волонтерська діяльність становить фундамент громадянського 

суспільства, привносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, безпеці та 

справедливості. Важливого значення, особливо в кризові періоди суспільного 

буття, набуває волонтерська діяльність, спрямована на зняття соціальної 

наруги шляхом підтримки найбільш знедолених категорій населення; 

забезпечення гідного існування громадян, які в силу об’єктивних обставин не 

здатні піклуватися про себе самостійно; «заповнення» недоліків державної 

соціальної політики, насамперед за рахунок оперативного реагування та 

надання ефективної адресної соціальної допомоги, що відповідає потребам і 

запитам конкретної людини; поширення гуманістичних та альтруїстичних 

ідей та настроїв в суспільстві тощо.  

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

гідності, обставини, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на 

сході України, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого 

покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для вихованців осередком 

становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, 

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її 

національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 

встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен 

Майдану - промовистого свідчення жертовності заради безумовного 



дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання 

загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради 

досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних 

заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій 

історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення 

базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного 

режиму в країні. 

Волонтерська діяльність у Лисичанському педагогічному коледжі 

завжди була представлена на високому рівні, але критична ситуація на сході 

країни вивела волонтерський рух на якісно новий рівень результативності. 

Завдяки плідній праці завідувача навчальних майстерень, викладача 

загальнотехнічних дисциплін Осіпова І.В. та представників національного 

корпусу ,,Луганщина", студентська молодь коледжу була залучена до 

активної роботи з плетіння маскувальних сіток для службовців АТО, що 

знаходяться на передовій. Жителі Лисичанська були свідками запеклих боїв в 

липні 2014 року, тому усвідомлюють, якою ціною здобувається перемога. 

Студенти 1-3-х курсів різних спеціальностей систематично займаються 

виготовленням засобів захисту для наших захисників.  

Активісти студентського самоврядування постійно виносять це 

питання на засіданнях інформаційно-аналітичного майданчика Центру 

молодіжних ініціатив коледжу, із залученням представників навчальних 

закладів міста. 

У моральному плані волонтерство, під час проведення 

антитерористичної операції, є проявом дієвого патріотизму. Волонтери – є 

елітою громадянського суспільства, є проявом появи нових мас, з високою 

громадянською свідомістю, що формуються в період Революції Гідності та 

реалізації її завдань. 
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