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Ми не можемо творити великі справи — а тільки маленькі справи з 
великою любов'ю  

Матір Тереза (1910-1997), католицька черниця, засновниця Ордену милосердя 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближ-

нього. Осіб, які працювали в цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, 

доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і по-іншому стали називати             

таких людей – волонтери.  

У Шосткинському ВПУ з ініціативи учнівського самоврядування створено волонтерсь-

кий загін «Небайдужі серця».  

Члени загону пропагують здоровий спосіб життя як одну з головних умов формування 

гармонійної особистості. З цією метою проведено акції «Зробимо Україну чистою», «Від 

серця до серця», «Тризуб – це Україна», конференцію «Здорова людина – здорова       

країна», фестиваль «Ми обираємо здоров’я», флешмоб «Ми – за чисту Україну»,  

«Вишиванка – генетичний код українців» та ін. 

В училищі проводиться пошукова та дослідницька робота, збирається цінна інформація 

свідків про життя і подвиги людей нашого міста та району в роки війни. Учні із задово-

ленням відвідують ветеранів та надають їм посильну допомогу. Крім того, в навчально-

му закладі проходять виховні та класні години, різноманітні зустрічі та акції, на яких  

ветерани – почесні гості.  

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та            

моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, допомога родинам, що були вимуше-

ні покинути свої домівки.  

Розпочата робота над проектом «Пам'ять жива». Аби його здійснити, потрібно знайти 

дані про всіх загиблих воїнів Шосткинщини в зоні АТО, зокрема про нашого випускника 

Василя Кондратенка.    

Волонтер – це, передусім, добра, милосердна людина, яка володіє неабиякими комуніка-

тивними навичками і приваблює до себе людей, розуміє проблеми оточуючих та співчу-

ває їм, має бажання безкорисливо допомогти вирішувати проблеми інших людей. Саме 

таку характеристику можна дати і нашому загону «Небайдужі серця», метою якого є 

творити добро і продовжувати свою благородну місію: 

Ти добро лиш твори повсюди. 

Хай тепло твої повнить груди. 

Ти посій і доглянь пшеницю. 

Ти вкопай і почисть криницю. 

Волю дай, погодуй пташину. 

Приласкай і навчи дитину. 

Бо людина в цьому світі 

Лиш добро повинна творити! 

Чечель Тетяна, центр волонтерської роботи  

учнівського самоврядування ДПТНЗ 

«Шосткинське ВПУ»  
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Не будемо хвалитися, але Свеський ПАЛ першим відгукується на заклик допомогти в  

зону АТО, не залишає без уваги педагогів-ветеранів праці, бере участь у всіх заходах,          

організованих селищем, районними доброчинними організаціями.  

У ліцеї діє гурток «Джерело», метою якого є формування морально-етичних якостей             

громадянина України. 

Гуртківці проводять різноманітні заходи національно-патріотичного напрямку, що                

закарбовуються в душах кожного ліцеїста. 

Учнівською молоддю за участю військових, які служать справі зміцнення обороноздатнос-

ті та підвищення безпеки нашої держави, у Свеському ПАЛ було організовано та проведе-

но День Національної Гвардії України «На захисті рідної землі…». 



Пам’ятаємо подвиг Небесної Сотні. Нині ми вшановуємо пам’ять наших Героїв, які          

віддали свої життя за нас, за наше майбутнє. У ліцеї пройшла тематична виховна година 

з запрошенням нашого випускника - воїна АТО. Бібліотекар ліцею провела годину             

спілкування на тему: «День Героїв Небесної Сотні», на якій вшанували пам'ять героїчно 

загиблих в зоні АТО наших земляків Сергія Коворотного, Василя Кондратенка, Івана 

Євдокименка. Маємо бути гідними їхнього подвигу. Герої не вмирають!  

Група 
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Педагогічний та учнівський колектив Шосткинського ПЛ зібрали допомогу для наших 

захисників. Дякуємо всім, хто допомагає і підтримує наших хлопців!!! Бо підтримка з 

тилу для них дуже важлива і потрібна . 
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Учні Шосткинського ВПУ відвідали офіс волонтерського крила громадської організації 

«Шосткинська варта», що займається повним і всебічним забезпеченням хлопців,    

мешканців Шостки і району, які зараз знаходяться на передовій і боронять нас від лиха 

війни. Вразила непоборна сила, самопожертва, цілеспрямованість цих тендітних жінок. 

З якою любов’ю і материнською ніжністю вони розповідають про “своїх” хлопців, зна-

ють найдрібніші подробиці їхнього життя, мрії і потреби.  

Ми повідомили  їм, що мета нашої зустрічі саме вони. Ми захоплювалися їхнім героїз-

мом, вклонялися їхній самовідданій праці, а вони тільки сором’язливо посміхалися і 

казали що ця історія не про них, а справжні герої - їхні хлопчаки, які зараз дуже                

мерзнуть там в окопах і так потребують нашого з вами тепла у всіх його проявах.  

На питання, чому саме вони цим займаються, почули просте і пронизливе: «Ніхто крім 

нас…». І тут ми  зрозуміли, що справжній патріотизм - це не вишиванка, не урочиста  

постава під час виконання гімну, не високоморальні, галасливі слова, а повсякденна,  

важка, неоплатна праця на користь своєї землі, своїх людей, своєї Батьківщини… 

Довго не могли піти, хотілося ще трішки побути біля цих жінок-волонтерок з надзвичай-

ною енергетикою, відчути себе причетним і приєднатися до їхнього такого необхідного і 

самовідданого руху. Обмінялися телефонами і пообіцяли їм, а найголовніше собі, спів-

працювати і допомагати. 

 

Перегляд документального фільму про волонтерський рух в Україні спонукав до     

обговорень та суперечок. Хто такі благодійники і чим вони відрізняються від волонте-

рів?  Чи достатньо кинути в простягнуту руку купюру? Чи благодійність повинна бути 

адресною, відповідальною і контрольованою? Хто ми такі і яке місце займаємо в жит-

ті? Яка від нас користь? І хто допоможе нам у разі потреби? Питань багато, і не на всі 

ми змогли щиро і відверто відповісти. 
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Добра думка і добра справа породжують цілий ряд добрих думок та 
добрих справ 

Анастасія Нових, “АллатРа” 

У рамках благодійної акції «Від серця до серця» до дня Святого Миколая» учні                   

Шосткинського ПЛ збирали іграшки, речі та книжки для дітей, які знаходяться на лікуван-

ні в Шосткинському обласному дитячому протитуберкульозному санаторії. 19 грудня  

привітали дітей зі святом і подарували подарунки. Усі були задоволені та отримали пози-

тивні емоції. Учні ліцею потоваришували з маленькими пацієнтами санаторію й надалі бу-

дуть опікуватися новими друзями. 

Волонтерський загін на чолі з Радою учнівського самоврядування Шосткинського ВПУ у 

день Святого Миколая відвідали Шосткинське міське товариство допомоги дітям-інвалідам 

та інвалідам з дитинства «Турбота». У цьому закладі перебувають діти з порушеннями         

інтелектуального розвитку, які в цей день так чекають на подарунки. Ми не можемо подару-

вати їм здоров’я, але краплинку щастя й радості – це в наших силах. 

Учні підготували невеличку концертну програму «Святий Миколай – дітям з «Турботи» та 

виготовили власними руками солодкі подарунки для дітей – набори тістечок у вигляді        

ялинок та зірочок. Діти з задоволенням прийняли подарунки, а у відповідь продемонструва-

ли свої таланти: співали, читали вірші, розгадували загадки. 
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Уже стало традицією в Шосткинському центрі ПТО проводити благодійні акції                

перукарського напрямку. Так, учні групи 8-П, які нещодавно отримали кваліфікацію 

«Перукар-модельєр» (майстер виробничого навчання Шишова Ірина Іванівна), викона-

ли дитячі стрижки для хлопчиків та дівчаток у Шосткинській загальноосвітній школі-

інтернаті І-ІІІ ступеня. Майбутні випускники показали високий рівень професійності. 

Діти та вихователі залишилися дуже задоволені та були вдячні нашим молодим майст-

рам-перукарям, які подарували малюкам стильні зачіски та гарний настрій! 

Безкоштовні перукарські послуги й надалі надаватимуться вихованцям школи-

інтернату, які потребують допомоги, адже це діти з малозабезпечених та багатодітних 

сімей. 

У багатьох країнах світу 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідні-

стю. Це одна з найбільш уразливих категорій населення. Це не просто категорія  лю-

дей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. 

Проведення заходів цього дня  спрямовано на те, щоб привернути увагу до проблеми 

цих людей, захисту їх гідності, прав та благополуччя. 

У цей день учні Шосткинського центру ПТО завітали до Шосткинського міського 

центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів з теплими словами та подарунками. 

 

Зустріч учнів Шосткинського ВПУ  із засновниками БО «Щастя в долонях», що 

займається допомогою дітям, які потрапили в біду і потребують негайної допомо-

ги, змінила наше життя. Ми познайомилися зі своїми однолітками, такими ж хло-

пцями і дівчатами, як і ми. Наймолодшому засновнику - 16, а найстаршому - 23. 

Ці хлопці розповіли про те, як їм прийшла думка заснувати благодійну організа-

цію, показали своїх підопічних і повідали їхні сумні історії. У цю мить усі наші 

проблеми набули мікроскопічних розмірів, стало соромно, що в той час, як ми пе-

реймаємося дрібницями, хтось поряд помирає, а хтось намагається їх врятувати, 

ціною власного часу, власних зусиль, власних коштів.  

Благодійники розповіли, як свого часу жили звичайним, не дуже «правильним» 

життям сучасного підлітка: вживали алкоголь, курили і дарма проживали життя,   

та що їх спонукало змінитися, зайнятися освітою, спортом, активним громадським 

життям. Їхні вчинки і досягнення вразили, а активна соціальна позиція не залиши-

ла байдужими.  

Ми зрозуміли – ми теж так можемо, ми здатні,  

ми ні чим не гірші!!! 
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Років через двадцять Ви більше будете шкодувати про те, що не зробили, ніж 
про те, що зробили. Тому піднімайте якір і пливіть з тихої гавані. Ловіть попут-
ний вітер у свої вітрила. Шукайте. Мрійте. Робіть відкриття!  

Марк Твен (1835-1910), американський письменник  

Життя в Свеському ПАЛ, немов ріка, летить з шаленою швидкістю.  

Молодь ХХІ століття руйнує стереотипи людей похилого віку, бо сьогодні молоде поко-

ління – це вже не байдужість і розпуста, а нестримне бажання бути  креативним, успіш-

ним і самореалізованим. 

За час навчання в ліцеї учням необхідно не лише одержати знання, професійні навички, 

але й засвоїти нові соціальні ролі, моральні норми та цінності, осягнути найвище мисте-

цтво – мистецтво жити. Саме учнівське самоврядування й вчить проектувати власне 

життя, керувати, вирішувати. На позиціях рівності, самостійності та довіри проходять в 

ліцеї засідання старостату, де вирішуються питання дозвілля, участі в різних напрямках 

діяльності ліцею. 

Починаючи з вересня, усі заплановані заходи гідно пройшли в нашому закладі: 

- урочиста лінійка “День знань”; 

- день самоврядування “Учитель спокою не знав, учитель завжди у тривозі”; 

- улюблена вечірка “Like Party” біля ялинки. 
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У бібліотеці Шосткинського ВПУ згадували Андрія Кузьменка, українського співака, 

незабутнього лідера гурту «Скрябін». Кузьма був дійсно народним артистом, його    

пісні легко знаходили шлях до сердець мільйонів людей, вони зрозумілі та близькі   

багатьом. Співак мав активну життєву позицію, доводячи словом і ділом, що йому  

небайдужа доля України та її громадян. Кузьму дуже любили та поважали, тому його 

загибель у автокатастрофі 2 лютого 2015 року сколихнула все суспільство.  

“Я там, де сонце на стінах...” - це рядок з пісні «Танець пінгвіна», що став написом на 

могилі Андрія Кузьменка. І саме так було названо наш вечір пам’яті. Розповідь про     

неймовірно яскраве та насичене життя Андрія Кузьменка супроводжувалася                     

презентацією і переглядом знаменитих відеокліпів «Скрябіна»: «Танець пінгві-

на» (1998), «Люди, як кораблі» (2005), «Кинули» (2009), 

«Маршрутка» (2011),  «Мам» (2012),  «Руїна» (2013). 

Пісні Кузьми продовжують жити, їх співають його друзі, вони звучать по-новому у           

виконанні талановитої молоді. Так, гурт «Антитіла» зробив чудовий, емоційний, дуже 

сильний кавер на пісню «Люди, як кораблі», який нікого з присутніх на вечорі не зали-

шив байдужим. Зараз дуже відомими стали слова Кузьми, які часто цитуються: 

«Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете». Це звер-

нення до всіх нас, бо саме ми повинні робити світ кращім.  

У Глухівському ВПУ проведено гучне спортивне змагання «Козацька наснага», що 

об'єднало в нелегкій боротьбі 3 команди сильних та спритних учнів. Учасники          

випробовували власні сили у 9 конкурсах, серед яких були естафети, підтягування, 

перетягування канату, бій на поясах та ін.  

Колосальний заряд позитиву залишив  конкурс «Жіноча наснага». Це був не           

традиційний конкурс краси, до якого ми звикли, а справжнє спортивне дійство, 

створене завдяки талантам жіночих команд нашого навчального закладу.  

У витонченому жіночому дербі зійшлися 4 команди дівчат. Програма була насиче-

ною: армреслінг, перетягування канату, віджимання, велика естафета та справжнє 

випробування … чищення картоплі на швидкість. 



Група 

Шосткинське ВПУ, Шосткинський центр ПТО, Глухівське ВПУ,  

Свеський ПАЛ, Зноб-Новгородський ПАЛ,  Шосткинський ПЛ  
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Притулюся  щокою   

до  щоки  вересневого  сонця  —   

і  згадаю  матір  свою.   
                                                                 Гуцало Євген "Притулюся щокою..." 

ЛИСТ ДО МАТЕРІ 

 
Привіт, мамо! 
Ніколи не говорила, що дуже вдячна тобі. Знаю, могла б подзвонити, але слова 

застряють у горлі. Вирішила, що напишу листа. 
Ти для мене завжди була прикладом, і як мама, і як жінка. Іноді спочатку я 

буваю з тобою не згодна, але потім розумію, що саме це  і є правильним рішенням. Ти 
завжди для мене є затишком і опорою. Я знаю, що перша твоя реакція є бурхливою, але 
тільки разом ми знаходимо правильні рішення. 

Знаю – ти мене любиш, це відчувається в турботі, якою ти мене огортаєш, у 
переживаннях, коли я хворію. І хоч слова "я люблю тебе" звучать не кожного дня,             
відчуття це завжди зі мною.  

Ти говориш мені завжди правду, хочу я того чи ні. Адже саме ти знаєш мене 
найкраще, іноді краще ніж я сама себе. Ти немов би знаєш, що буде наперед, іноді це 
вражає. Зв'язок між нами дуже міцний і він назавжди. Я можу звернутись до тебе у 
будь-яку мить з будь-чим, чи з радістю, і тоді ми разом сміємось, чи з бідою, і ми        
разом горюємо і шукаємо правильний вихід. Це відчуття, твоя підтримка мене             
береже і окриляє. Знати, що за спиною є той, хто за мене стоятиме стіною в будь-
якому випадку, є для мене дуже важливим. Дякую тобі за це! 

З самого мого дитинства ти мій найбільший фанат і критик в одній особі. Усі 
мої роботи пройшли через твій розум і серце. Ти мене окриляєш на вчинки і зупиняєш 
у потрібний момент.  

І найважливіше, хочу тобі сказати, що ти – мій найкращий і найвірніший друг. 
Без твоєї допомоги я не стала б такою, якою є зараз. Я найщасливіша дитина у світі, 
тому що в мене є така МАМА, як ТИ. І сподіваюсь, що коли-небудь я стану хоча б 
наполовину такою, як ти.   

Люблю тебе! 
 

Воробйова Людмила, учениця Шосткинського ВПУ 
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ДО МАМИ… 

 

Мамочко, моя рідненька нене, 

Чому так швидко йдуть твої роки? 

Мамочко моя, лечу до тебе. 

І згадую усі твої казки. 

Ти знов не спиш, моя рідненька мама, 

Чекаєш на мене, а в серці біль. 

Я чую цей зв'язок лише між нами. 

І я вже бачу найгарнішу ціль. 

Мамочко, ти пам'ятаєш пісню, 

Яку співали ввечері удвох? 

Ти пам'ятаєш голос ніжно слізний 

Бринів мій. Він в небагатьох. 

Мамочко, моя рідненька нене, 

Чому так швидко йдуть твої роки... 

Третяк Вікторія, учениця ДНЗ “Глухівське ВПУ” 

Гуцуляк Аніта, 

Свеський ПАЛ 

Бєлокопитова Марина, 

Глухівське ВПУ 
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Про нас 

У Глухівському ВПУ серед великої чоловічої сили є і тендітні дівчата, які 

прикрашають наш учнівський колектив. Сьогодні мова піде про лідера             

учнівського самоврядування – активну та артистичну Оксану Гринь. 

Прийшовши у 2015 році на навчання вона внесла в життя училища іскру, яка 

запалила не тільки учнів, а й викладачів та адміністрацію. Уже на першому 

курсі її обрали головою ради учнівського самоврядування, і з того часу її 

життя наповнилось не тільки навчанням, а ще й обов'язком захисту та підт-

римки учнів. Для багатьох Оксана стала не лише товаришем, а й гарантом 

їхніх прав. Завжди оптимістична та впевнена, вона є визнаним молодіжним 

лідером. І це підтверджує сама молодь Глухова, обравши Оксану членом Молодіжної ради міс-

та та постійним учасником «Школи молодіжних ініціатив». 

 У минулому 2016 році дівчина гідно представила рідне училище на фестивалі робітничих 

професій «My profession is the best». Восени вона дебютувала у складі  Глухівської команди 

КВК «Dream team та Валєра», довівши, що дівчата теж вміють вправно жартувати. Вона смач-

но готує, грає на сцені учнівського театру та вишиває хрестиком картини.  

Лідерами не народжуються, лідерами стають у процесі кропіткої роботи над собою, саме 

тому Оксана із представниками учнівського самоврядування завжди приймає активну участь у 

тренінгах для молоді. 

«Євгеній – життєрадісний, комунікабельний і наполегливий хлопець. 

Він хороший товариш і вірний друг. З ним легко знайти спільну мову. В 

нього є чому повчитися…» - так характеризують його одногрупники. 

Скромний, привітний, усміхнений Женя завжди відгукнеться на допо-

могу і одногрупникам і викладачам. Він з перших днів навчання в учи-

лищі став душею групи. 

Євгеній веде здоровий спосіб життя, займається воркаутом і є солістом 

хореографічного ансамблю «Смайл» Шосткинського ВПУ, чим подає 

гарний приклад своїм товаришам. 

Євгеній любить професію, якій  навчається. Мріє стати гарним слюсарем з ремонту авто-

мобілів і в майбутньому відкрити своє власне СТО. Учень знає, що тільки завдяки наполег-

ливій праці і цілеспрямованості можна досягти своєї мети. 

Дуже болить душа Євгенія  за майбутнє власної країни, неодноразово брав участь у воло-

нтерській роботі  щодо підтримки наших воїнів  в АТО. 

«Я патріот своєї країни, 

Вільної, сильної і неподільної. 

Ні перед ким не впаду на коліна! 

Бо вірю в майбутнє твоє, Україно!» - цитував Женя власний вірш … 

Євгеній впевнений, що тільки віра в себе  і у власні сили допоможе нам пережити всі ви-

пробування і збудувати нову, щасливу і справедливу країну. 

Отож, побажаємо Євгенію ще багато нових звершень і перемог! 


