
Крилова М. О. Волонтерський загін «Милосердя» як засіб до формування 

національної свідомості та громадянської позиції молоді / М. О. Крилова // 

Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 

2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – 

Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2017. – С. 101–104. 

 

У статті розглянуто спосіб формування національної свідомості та 

громадянської позиції молоді з досвіду волонтерського загону «Милосердя» 

Лисичанського педагогічного коледжу.  

Ключові слова: волонтерство, національна свідомість, громадянська 

позиція, молодь. 

  

Крилова Марина Олександрівна 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка», 

м. Лисичанськ 

 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «МИЛОСЕРДЯ» ЯК ЗАСІБ ДО 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МОЛОДІ 

 

На сьогоднішній день для вирішення першочергових завдань щодо 

соціального захисту людей непрацездатного віку суспільству потрібні 

послуги волонтерів – людей, які добровільно здійснюють неприбуткову 

діяльність, що має суспільно-корисний характер. Особливість 

волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою 

волонтерів є учнівська та студентська молодь. Тому наш навчальний заклад 

не став винятком і теж приєднався до волонтерського руху. Ідея створення 

волонтерського загону «Милосердя» Лисичанського педагогічного коледжу 

була реалізована у 2004 році; на чолі волонтерського загону стала викладач 

психолого-педагогічних дисциплін, Крамаренко Оксана Вікторівна. 

Того ж року, під її керівництвом члени волонтерського загону 

«Милосердя» виявили перші молодіжні ініціативи й розпочали роботу над 

вихованням дітей у міському спортивно-оздоровчому таборі «Рекорд». За 

результатами роботами були нагороджені Почесними грамотами, оголошені 

подяки. А у вересні 2005 року волонтерський загін приєднався до благодійної 

акції «Подаруй книгу дітям», організувавши збір художньої літератури та 

доповнивши Міський бібліотечний фонд. Робота була висвітлена у газеті 

«Новий путь». 

З метою виявлення глибокої поваги ветеранам ІІ світової війни 

волонтери започаткували традиційну акцію «Пам’ятаємо минуле заради 

майбутнього». Під час цих акцій щорічно надається адресна допомога 



ветеранам війни. Поряд з цим, волонтери постійно підтримують у повній 

чистоті і порядку пам’ятники міста. 

Налагодивши у грудні 2005 року зв’язок з керівництвом міського 

притулку для сиріт, волонтери коледжу всебічно підтримували дітей, що 

були позбавлені сімейного щастя. Того ж року волонтерський загін 

розпочинає активну співпрацю з Лисичанським міським Товариством 

червоного Хреста України на чолі з Тетяною Станіславівною Бабич, яка 

триває й до сьогодні. 

З призначенням нового керівника волонтерського руху коледжу 

(викладач психолого-педагогічних дисциплін, Літовка Олена Петрівна) у 

березні 2006 року члени Волонтерського загону налагоджують співпрацю з 

ще однією соціальною службою міста – інвалідним товариством «Джерело», 

для членів якого щорічно проводять благодійні концерти, акції по збору 

одягу, ліків та коштів на лікування, надають індивідуальну допомогу людям з 

обмеженими можливостями. 

У квітні 2006 року волонтери коледжу проводять свою першу 

екологічну акцію «День Землі» спільно із комунальною службою міста. Ця 

ініціатива й досі підтримується коледжанами. У листопаді волонтери 

приєдналися до Всеукраїнського та Міжнародного марафону по формуванню 

двох благодійних грантів тяжкохворим дітям-чорнобильцям, вносивши 

кошти на лікування постраждалих від наслідків вибуху на ЧАЕС. 

Активно беручи участь у добрих справах, девізом загону стало гасло: 

«Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще!» Щоб виправдати та 

підтримати це гасло, волонтери коледжу постійно беруть участь у 

всеукраїнських та місцевих акціях. 

Значна робота реалізована волонтерами в межах підготовки 

благодійного проекту «Відкрийте серце для добра» за принципом «рівний-

рівному» для участі у Третьому Всеукраїнському конкурсі благодійних 

проектів «Добро починається з тебе», де вони посіли почесне ІІ місце. 

Кожного року 1 грудня в рамках Міжнародного дня боротьби зі 

СНІДом, волонтерами коледжу проводяться традиційні інформаційно-

просвітницькі години, присвячені цій проблемі. Активну роботу відзначають 

голова міської організації Товариства «Червоний хрест» Т. С. Бабич та 

Ларченко Т. В. – директор міського притулку сиріт, голова інвалідного 

товариства «Джерело» міста Лисичанська. 

За підсумками конкурсу волонтерських об’єднань «З добрим серцем», 

який відбувся 12 лютого 2013 р. у Луганському національному університеті 

ім. Тараса Шевченка, волонтерський загін Лисичанського педагогічного 

коледжу «Милосердя» виборов І місце! У період з 7 квітня по 27 квітня 2014 

року волонтери коледжу, беручи участь у ІХ Всеукраїнській благодійній 

акції ВБФ «Серце до серця», збирали кошти на придбання медичного 

обладнання для лікарень України. 

У 2014 році, у період страшних випробувань для українців, волонтери 

коледжу стали активно допомагати людям, постраждалим в результаті 

проведення військових дій на Донбасі. Але особливою повагою й турботою 



вони оточили наших захисників-бійців АТО, привітаючи їх творчими 

виступами. І ця дружба з військовослужбовцями Збройних Сил України 

триває й нині. І підтвердженням цього став зворотний візит воїнів до 

коледжу з подарунками, привітаннями і щирими побажаннями на адресу 

студентів та викладачів коледжу. 

У 2015 році волонтери Лисичанського педагогічного коледжу взяли 

участь у міських заходах в рамках Міжнародного Дня Миру під гаслом 

«Молодь виступає за мир!». Також біля БК ім. Сосюри було організовано 

флешмоб, під час якого повідували всьому світові, що діти України 

виступають за мир. 

Робота у Волонтерському загоні проводиться систематично. 

Пріоритетним завданням для загону є удосконалення структури та 

розширення напрямків нашої діяльності. 

І тому у 2016 р. волонтерський рух у коледжі вийшов на новий етап 

розвитку на чолі з новим керівником Криловою Мариною Олександрівною. 

Розпочалась робота над створенням Центру волонтерської діяльності 

«Єдність», який не тільки продовжує добрі традиції волонтерського 

об’єднання коледжу, але й розширює свою діяльність у зв’язку з скрутним 

становищем в країні та проведенням АТО. 

Створюються нові напрямки роботи: сектор зв’язків з 

правоохоронними структурами з метою своєчасного реагування, 

попередження та припинення загроз державним інтересам та її громадян; 

сектор зав’язків з юридичними організаціями, які здійснюють безкоштовний 

прийом громадян; сектор зав’язків з громадськістю (прес-центр), метою 

якого є висвітлення подій та популяризація волонтерської діяльності (газета 

«Новый путь», міський інтернет-портал, інтернет-портал «Всеукраїнський 

центр волонтерів»), громадський сектор та сектор зав’язків із соціальними 

службами і благодійними організаціями міста, області, регіону (допомога 

ветеранам війни та праці, підтримка учасників АТО, догляд за пам’ятниками 

міста, допомога тимчасово переміщеним особам, патронаж інвалідів, сиріт, 

одиноких літніх людей, збереження екології міста); дослідницький сектор 

(дослідження історії розвитку волонтерського руху й благодійництва в 

Україні та світі, дослідження малої батьківщини, вивчення досвіду 

зарубіжних країн щодо патронажу соціально незахищених категорій 

населення (ветеранів війни, праці, інвалідів, сиріт та ін.), сектор розвитку 

руху «Тварини-волонтери» (собаки-поводирі, собаки-пошуковці, собаки-

сапери, іпотерапевтичні рухи міста та області, психологічна терапія за 

допомогою тварин). 

Налагоджено зв’язок з Норвезькою радою у справах біженців та 

агентством «Право на захист», що надають безкоштовну юридичну допомогу 

переселенцям. Допомогу можуть отримати як наші студенти, так і звичайні 

громадяни. 

У 2016–2017 н. р. активісти Центру волонтерської діяльності «Єдність» 

включились у проведення благодійних акцій. На знак глибокої пошани, 

вдячності ветеранам війни та з нагоди святкування Міжнародного дня людей 



похилого віку волонтери коледжу взяли активну участь в організації та 

проведенні благодійних акцій «Від серця до серця крокуй, милосердя» та «Не 

будь байдужим». 

14 жовтня в межах відзначення Дня захисника України студентами та 

викладачами Лисичанського педагогічного коледжу реалізовані заходи під 

гаслом «Шануємо, пам’ятаємо, плекаємо». Уже вкотре, підходячи до справи 

відповідально, студенти несуть зерна добра, душевного спокою, зігрівають 

теплими словами милосердя, духом патріотичної єдності захисників України. 

Волонтери коледжу допомогли учасникам АТО засобами особистої безпеки, 

виготовили талісмани для наших захисників, разом зі студентами 

Брянківського коледжу надали воїнам АТО перукарські послуги, поклали 

квіти до пам’ятників загиблих героїв АТО, меморіальної дошки Бійця 53 

механізованої бригади Літовка Миколи Валентиновича. 

Волонтерська діяльність у Лисичанському педагогічному коледжі 

вийшла на якісно новий рівень результативності завдяки плідній праці 

завідувача навчальних майстерень, викладача загальнотехнічних дисциплін 

Осіпова І. В., який організував студентську молодь коледжу до активної 

роботи з плетіння маскувальних сіток для службовців АТО, що знаходяться 

на передовій. Систематичним виготовленням засобів захисту для наших 

захисників постійно займаються студенти 1–3-х курсів різних 

спеціальностей. 

22–24 грудня 2016 року координатор волонтерського центру «Єдність» 

Крилова М. О. та актив волонтерів (Каверіна К., Матушкіна О. та Жолтинюк 

В.) взяли участь у п’ятому етапі соціального проекту «Школа Волонтерів», 

який реалізується Всеукраїнською громадською організацією «ПОРУЧ» за 

підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка діє за дорученням Уряду 

Німеччини у м. Сєвєродонецьку. 

Члени волонтерського загону коледжу постійно беруть участь в 

організації та проведенні благодійних акцій «Подаруй книгу дітям» та «Діти 

– це наше майбутнє», у межах яких забезпечують дітей книгами, 

подарованими студентами, викладачами коледжу та небайдужими людьми, а 

також канцелярським приладдям. А в цьому році спільно з Всеукраїнською 

громадською організацією «Поруч» провели акцію «Україна читає». 

5 лютого 2017 р. у м. Рубіжне відбулося відкриття платформи ініціатив 

«Громадський дім», в якому взяли участь викладачі та волонтери коледжу. 

Діяльність платформи спрямована на вирішення проблеми дозвілля 

громадян, адже в умовах конфлікту на Донбасу увага до культури та 

просвітництва надзвичайно важлива. 

Проект, запущений завдяки допомозі «Львівської освітньої фундації», 

виявився настільки успішним, що подібні платформи незабаром з’являється в 

ряді міст Донецької області. 

До Луганщини даний тренд дійшов тільки зараз. В результаті, за гроші 

USAID і під кураторством тієї ж фундації, подібні простори з’явилися в 

Рубіжному («Громадський дім») та Сєвєродонецьку («ХочуБуду»). 



А вже 9 лютого 2017 р. студенти Лисичанського педагогічного коледжу 

на чолі з заступником директора з соціально-гуманітарної роботи 

Літовкою О. П. взяли участь у загальноміських зборах, на яких розглядалось 

питання створення Молодіжної ради міста. 

Отже, волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом 

набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку 

солідарності в країні, реалізувати себе у служінні суспільству. Молодий 

волонтер завдяки соціальній діяльності набуває практичних життєвих 

орієнтирів, досвіду, оволодіває мистецтвом життєтворчості та саморозвитку 

особистості. Лави волонтерського руху в Лисичанському педагогічному 

коледжі постійно поповнюються, докладаються максимальні зусилля для 

реалізації поставлених завдань. 
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