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Напрямки роботи 

рою 
 

 виховання в молоді почуття патріотизму, толерантності, 

милосердя, високих моральних якостей;  

 поширення та активізація волонтерської роботи; 

 популяризація національної духовної спадщини; 

 пошукова робота по вивченню історії свого краю; 

  підвищення рівня знань про видатних особистостей 

українського  державотворення та героїв боротьби 

українського народу за незалежність і територіальну 

цілісність України;  

 ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів. 
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Проектна пошукова робота на тему: 
«Як одягались гуцули в селищі Кобилецька  Поляна» 

                  (Виконана з 1 вересня 2018 по 29 травня 2019 року) 
   Український   стародавній  одяг в  селі Кобилецька  Поляна  оздоблений 

надзвичайно різноманітний, а також має свої особливості. Варіанти одягу 

складалися під впливом сусідніх народностей, що формувалися від культури 

поляків, румунів, південних слов’ян та угорців.  

Традиційний  одяг в нашому селі відрізнявся наявністю деяких речей. 

Наприклад, одягали кептар –хутряну, безрукавку та носили лейбик - безрукавку 

із сукна.  

                                          

      Традиційний  жіночий костюм складався із сорочки (вишиванки), спідниці - 

поневи (запаски), безрукавки (лайблика) та національного взуття. На шию 

надягали партки, а на голову - вінок ручної роботи (плетянки). 

    Деякі елементи полянського костюму залишилися майже незмінними ще від 

правослов’янських часів. Так, у спадщину ми дістали найбільш поширений  

жіночий одяг - довгу сорочку, підперезану поясом. Її зазвичай прикрашали 

вишивкою, яка мала магічне значення. Вишиваний орнамент, між іншим, був 

основною оздобою національного костюма. Вишивали переважно чоловічі й 

жіночі сорочки, а також пояси і хустини. За візерунками можна було дізнатися, 

звідки сорочка походить, стать і приблизний вік її власника (наприклад, рукави 

жіночої сорочки були широкими й сходилися на зап’ясті в рясно вишитий 

манжет, а в чоловічій - часто були прямими). Також одяг виготовляли буденним, 

святковим  та весільним. 



 

 

Сорочки мали різну довжину й виконували функції як верхнього, так і спіднього 

одягу. Вони складалися з двох частин, причому нижню (підтічку) шили з 

грубішої матерії (конопляної). А також носили сорочки без коміра. Поділ 

сорочки або підподільницю прикрашали вишивкою, тому що її було видно з-під 

одягу. 

                                          

       Наші предки вірили, що орнамент який прикрашав поділ сорочки, мав 

магічне значення, виступав оберегом від лихого ока. Повитухи приймали 

новонароджену дитину саме в поділ сорочки, а молодята після ритуального 

вмивання витиралися вишитою верхньою частиною сорочки нареченої. 



 

                                          

Поверх сорочки полянські жінки в будні надягали запаски яку підперізували 

вишитим поясом з барвистих ниток із китицями на кінцях. Окрім поясів 

використовували вузькі лляні рушники. Такий пояс був обов’язковим для 

нареченої  під час весілля. Поверх сорочки надягали безрукавку(лейблик) з 

тонкої вовняної матерії. 

        За давнім звичаєм, дівчата до п’ятнадцяти років, а часом навіть до самого 

весілля могли носити тільки підперезану сорочку. Поясний одяг носили заміжні 

жінки. 

        Запаску ткали з тонкої вовни з різними орнаментами. Носили, як правило, 

дві запаски -- позадницю й попередницю. Позадницю надягали на тулуб ззаду, 

попередницею покривалися спереду. 

                                     



 

 

      Чоловічий національний одяг складається із сорочки, штанів або шароварів, 

безрукавки (кожуха), поясу і калошів. Біла чоловіча сорочка з часом змінила 

свій вигляд: із довгої, до колін, на випуск, вона перетворилася на коротку, з 

вишитим коміром та манжетами на кінцях рукавів, і її почали завжди заправляти 

в штани. Така сорочка має розріз посередині на грудях із петельками для 

ґудзиків, оздобленими шовковим шнурком або стрічкою. На сорочку надягали 

чоловічий кожух, що нагадує жилетку, і підперезувалися поясом. Щодо штанів, 

то з давніх-давен в нашому селі розрізняли  два типи  штанів-вузькі(брички), і 

широкі(шаровари). Вузькі штани зшивали до паска й застібали на ґудзики, а 

шаровари були розраховані на підперезування очкуром. З  вузькими штанами 

носили довгу сорочку на випуск, а до сорочки, яку заправляли в штани, 

надягали шаровари. Неодмінним атрибутом чоловічого одягу був пояс вишитий 

або тканий, прикрашений довгими китицями. Поясами підперезували не тільки 

шаровари ,а й верхній одяг: сорочку, а іноді шаровари. 

    У селі Кобилецька Поляна жіночим ,чоловічим та дитячим взуттям були 

постоли, виготовлені з овечої шкіри. Незважаючи на те, що постоли були 

прикметою бідності. Партки на шиї  доповнювали вбрання, надавали йому 

святковості. 

       Основним взуттям чоловіків і жінок були постоли. Під них одягали вовняні 

носки (капчури). Головним убором у чоловіків  був капелюх (крисаня), у жінок -

хустки (шерінки). Дівчата заплітали одну або дві коси. 



 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Проектна пошукова робота на тему: 
«Збір старожитностей для шкільного музею» 

                ( Виконана з 1 вересня 2019 по 29 травня2020 року) 

 
              Наш рій допитливий і активно вивчає історію звичаїв і традицій нашого 

краю. Тому ми активно долучилися до науково – пошукової роботи, що до 

поповнення експонатами нашого шкільного музею. А зараз поділимося тим, що вас 

може зацікавити в нашому музеї.  



 

Наш музей „Гуцульська оселя‖, cтворений   при Кобилецько-Полянській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у 2009 році. У  музеї зберігаються, зібрані учнями і вчителями, 

старожитності, якими користувалися  жителі  нашого селища.                                         

Перш ніж розповісти про експонати музею, розповімо про задум створення 

самого музею. З відкриттям нової  школи  в 1980 році, вчителями  трудового  

навчання Вайс М.Й., вчителями історії Білинською Н.І. та Лащук Г.Г. було  розпочато 

роботу по збору старожитностей  нашого селища. Спочатку експонатів було  

небагато, але їх кількість збільшувалася під час проведення вечорів-зустрічей з 

старожилами нашого селища. Ця робота пожвавилась завдяки пошуковій роботі, що 

проводилась протягом років в рамках програм: „Люби  і знай свій рідний край‖, „Моя 

земля – земля моїх батьків‖, „Краса і біль України‖, „Історія міст і сіл України‖, 

„Пізнай свою країну‖. Учні під керівництвом вчителів  приносили в школу старі речі, 

які передавали для школи їхні бабусі та дідусі. Спочатку не фіксувалося, хто 

передавав. З часом речі накопичилися, і виникла думка їх систематизувати  і  

створити  невеличкий музейний  куточок. На сьогоднішній день фонд музею 

„Гуцульська оселя‖ нараховує близько 120 експонатів, що систематизовані в чотири 

експозиції. Це: 

1. Предмети побуту. 

2. Народний одяг. 

3. Старовинний посуд. 

4. Література. 

А зараз ми ознайомимо вас із кожною експозицією.  

Оздобленню хати гуцули приділяли особливу увагу. Інтер’єр гуцульського 

житла завжди підкреслював неповторність  та вишуканість декоративно-художніх 

засобів оформлення, багатство кольорових поєднань.  

 



 

Традиційним було розміщення ліжка з жердкою та колискою, над ним, біля 

печі, вздовж тильної стіни хати-мисника, в кутку між сінешною та чільною стінами, а 

лави – попід вікнами. 

Кожний з цих елементів – жердка, мисник, побутове начиння, костюми, 

ужиткова тканина – свідчать  про виняткову працездатність людей, їхню любов до 

орнаментації, різноколірних та різнофактурних поєднань. Неповторний декор у хаті 

створювало ліжко, накрите барвистим ліжником чи веретою, в головах — згорнений 

ліжник або верета. Над ліжком різьблена жердка для одягу та ліжників. Між ліжком і 

піччю підвішували колиску, яку також оздоблювали різьбою. У заможних ґаздів в 

хаті була і така необхідна річ для маленької дитини як ходулі. Це перша фантазія 

вмілого тесляра, яка полегшувала роботу молодої мами. Дитина, поміщена в отвір 

дерев’яних ходуль, мала можливість пересуватися в них за допомогою коліщат,  що 

теж були витесані з дерева. Попідвіконню та „образною‖ стіною – масивні лави. На 

них спала  молодь, а в зимові дні працювали  ґазди. У покуті стіл-скриня або стіл на 

перехресних ногах. Над столом – „образник‖ (ряди ікон), весь „учічканий‖, тобто 

прибраний свяченими зіллями та рушниками.  

У такій хаті – наші батьки, дідусі, бабусі народжувалися, хрестили дітей, 

справляли заручини, весілля, похорони. 

Довгими зимовими вечорами збиралися дівчата і хлопці на вечорниці. Вони 

скубли пір’я, вовну, пряли нитки на полотно і джерги. Ця робота спорилася, бо, 

виконуючи її, вони співали веселі пісні, коломийки, фіґлювали.  

 

 
Зверніть увагу на рушники, які висіли над постіллю на жердині -грядці. Вони 

вишиті і ткані. З різними візерунками та орнаментами, підбором ниток і кольорів. 

Вони такі різноманітні, як долі людські. 

 

Висить рушник на клинчику, 

Калина червоніє на столі,  

Мов пустотливі братики малі. 



 

Це все - моя земля, моя Вкраїна,  

Це рук моєї матері тепло.  

 

І цей рушник, яким і дочку, й сина  

Благословляє мати на добро… 

 

Рушник можна порівняти з піснею, витканою чи вишитою на полотні. Без 

рушника, як без пісні, не обходиться народження, одруження, смерть людини, 

ювілейні урочистості. В нашому селі його називають по-різному: рушник, 

„утиранник‖; „рамат‖. Чистий рушник на гвіздочку був ознакою охайності і 

працьовитості господині. В нашому селі, як і по всій Україні, поширений звичай 

накривати рушником хліб на столі. Наші предки накривали рушником корито після 

випікання хліба. А коли жінки місили хліб або паску, підперезувалися  чистим білим 

рушником. 

    Хлібом-сіллю на вишиваному рушнику зустрічає мати молодих, рушником 

перев'язують старосту. Весільний рушник кожна дівчина раніше готувала сама. 

Рушники вишивали, ткали та копкали довгими осінніми і зимовими вечорами на 

вечорницях. У виготовлення кожного рушника вкладалося багато фантазії, дівочих 

мрій про коханого, про одруження, сподівань на щасливе подружнє життя. Зі 

сльозами на очах цілують рушник українські емігранти, для яких Україна – рідна 

земля. Земля їхніх батьків та дідів. І  як найдорожчий подарунок з України – везуть 

рушник. Бо на ньому вишивають до болю знайомі і рідні спомини – шум дібров, 

кетяги калини, довгі коси українських верб, зелень барвінку – все те, чого немає на 

чужині. 

 
Домоткана доріжка  була  необхідністю  в кожній  селянській оселі, нею  

прикривали  стільці, ліжка, а в більш  заможних  оселях  закривали і підлогу. 



 

 Вишиті  серветки  прикрашали  стіни  будинків,  їх  кріпили  біля  столів, 

комодів, ліжок, портретів. Часто можна було зустріти  вишиті серветки і на кухонних 

шафах.  Ці серветки  вишивали різними техніками: гладдю, хрестиком. 

Тепло-коричневі тони побутової саморобної тканини „верет‖, „бесаг‖, 

„покрівців‖ поєднувалися з яскравими жовтогарячими барвами тканин запасок 

(„пілок‖), вишивкою сорочок і рушників та аплікацією шкіряно-хутряних елементів 

гуцульської ноші. 

Вишита сорочка – унікальне явище в мистецькій культурі українського 

народу. До неї, як до життєдайного джерела, звертаються вчені різних профілів, аби 

глибше висвітлити давні традиційні основи матеріально-духовного життя гуцулів. В 

розробці орнаменту гуцульські вишивальниці досягли вершин художнього рівня. Це 

вони створили вишивки, які оцінюються як високомистецькі твори, що здобули 

визнання і всесвітню славу. Важливо, що вишивка Гуцульщини зберегла давні магічні 

мотиви-символи. Вона майже нічого не втрачала із своїх надбань, а поступово 

нагромаджувала орнаментальне багатство.  

 
 Святкова  вишивана сорочка  з білого домотканого полотна. Для пошиву 

відрізали необхідну кількість домотканої тканини, розкроювали стан і рукави. Рукави 

жіночої сорочки оздоблювалися вишивкою. Зверху опшинки.  Вишивалася хрестиком 

різнокольорова смужка, яка оздоблювалася спеціальною зборкою і чіпками. 

Вишиваною повинна була бути й нижня частина рукава – зап’ястники. Це 

вузенька вишита смужка, відділена діркою, і закінчується рукав так званими 

фидришами. 

Святкова сорочка завжди мала бути білою, свіжою і чистою. На грудях теж 

вишивали квітку, обрамлену спеціальним віночком. 

Кожна дівчина мала сама собі вишити сорочку і вишити якнайкраще. 

Сорочка, як чоловіча так і жіноча, оспівана в народних коломийках і 

жартівливих піснях. 

 

Ой біла дівко, біла,  

Білі у тя кліпки, 



 

Сорочина вишивана, 

На подолі чіпка.   

 

                                  Ой Іване, Іваночку, зшию ти сорочку, 

                                  У коморі на яворі висить на клиночку, 

                                  Іван сидів тай і знидів, сорочку не видів. 

 

Сорочина вишивана не буде біленька,  

Тай доки її не випере любка солоденька. 

Сорочина вишивана білими шовками,  

Не беріть ня хлопці  грати, не мастіть руками. 

 
Кожух – верхній одяг, що служив не лише окрасою, а й зігрівав тіло людини. 

Кожух чоловічий і жіночий відрізнялися одне від одного не лише розміром, а й 

оздобою. Чоловічі кожухи вишивалися більш стриманими і темними кольорами. 

Жіночий кожух  шили майстри високого класу. Все робилося ручно, але як 

майстерно! Квіточки вишивалися різними кольорами, але переважав червоний,  

листочки шили зеленим кольором. Всередині квіточок виблискували дзеркальця і 

намистинки-перлинки. Пройми рукавів, бортики і низ обшивалися м’якенькою 

шкірою. Кожух у минулому визначав й соціальну приналежність людини. В 

основному, кожухи носили багатші верстви села; бідніші не могли придбати собі цю 

„розкіш‖.  

Хустки (платки). Наречений мав купити своїй нареченій хустку, в яку на 

весіллі її завивав. Жодне весілля не обходилось без завивання молодої. Від того,  який 

був платок, дорогий чи дешевий, можна було судити і про статки молодого. 

Кожна господиня мала декілька платків, але один був особливий . Він завжди 

був найкращий і завивалась ним ґаздиня тільки тоді, коли йшла у свята та в неділю  

до церкви.  



 

Неабияку увагу приділялось на різноманітність дерев’яного і керамічного 

посуду. Корито, коновка, пивники,  бербениця, танжери були необхідними речами в 

кожній хаті. Найсмачніше коров’яче молоко з пивника, овече – з коновки, вурда і 

бринза – з бербениці. Найкращий хліб вимішений у дерев’яному кориті. 

 

 

 

Танжерами прикрашали стіни кімнати. У кутах висіли вишивані рушники-

покутники. На стінах також висіли образи, які прикрашали вишиваними рушниками-

божниками. 

 
 

 

Четверта експозиція  стосується  літератури, яка  була  випущена у період з 

1820 р.  до 1940 р.  Серед  зібраних  матеріалів  в музеї  є : 

Календарі „Просвіта‖ – 1932 р.,1934 р.,1935 р.,1936 р. 

Церковні календарі – 1922 р.,1926 р.,1938 р. 



 

Церковні книги: „Псалтир‖ датований 1820 р., написаний  старослов’янською 

мовою; „Псалтир‖ – 1903 р.;  „Початки православного  християнського   навчання‖ – 

1931 р.; „Біблія‖ – 1850 р.  

 

 
У календарях  „Просвіта‖  друкувалися  матеріали, які  знайомили  краян  з 

діяльністю  товариства „Просвіта‖ у Прикарпатській Русі, із видатними  діячами  

нашого краю, а також  можна було черпати  пізнавальний матеріал господарського 

змісту.  Досить часто  у журналах  зустрічалися  різні помітки, які  робили  ґазди і   

стосувалися вони ведення власного господарства. Для прикладу в журналах  нашого 

музею є помітки про прихід та видатки грошей на місяць; догляд за худобою; 

посівний календар; коли пиляти дрова для будівництва хати; кому і від кого що 

позичали.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Проектна пошукова робота на тему: 
«Моє село Кобилецька Поляна (спогади та сучасність)» 

     (Виконана з 1 вересня 2020 по 30 травня 2021року) 



 

 

Серед мальовничих гір Карпат, у підніжжі гори Кобила, розкинулося наше 

рідне селище  Кобилецька Поляна.  

  

 

 

 

Воно приваблює нас своєю неповторною красою, чистим гірським повітрям, 

холодною джерельною водою, високими горами, що оточують це село і 

прекрасними людьми, які вносять свій вклад у розвиток і процвітання нашого 

рідного краю. Кобилецька Поляна(угор.Gyertyanliget, слов.Polana Kobilska) –

вперше згадується у 1672 році як Кабола Поляна. У 1910р. була частиною 

Угорського королівства і мала 1832 мешканців – русинів, угорців і німців. 



 

Селище міського типу в Рахівському районі, що лежить у підніжжі гори 

Кобила. 

 

     За переказами старожилів, назва селища саме й походить від назви гори. А 

назвали її так тому, що нібито колись один із перших мешканців випасав на горі 

коней і одна кобила пропала. Скільки чоловік не шукав її так і не знайшов. На 

другий рік він знайшов її з лошам. Гору назвали Кобила, а село Кобилецькою 

Поляною. 

Перші поселенці з’явились тут із Великого Бичкова. Зокрема це пастухи, які 

часто випасали у цій місцині худобу. Село Кобилецька Поляна виникло в 

середині 15 століття. Про це свідчать спогади жителів села, які пам’ятали 

турецьке панування на Закарпатті. В книзі «Мараморська пам’ятка-книга» ще в 

1902 році писалося, що дворянин Жігмунд у 1406 році визначив кордони села 

Кобилецька Поляна.  

 На території селища є також історичні місця, які підтверджують перебування в 

ньому турків. Так, одну із старих запущених штолень, де добували залізну руду, 

називають турецькою. В центрі Кобилецької Поляни був кам’яний міст. За 

переказами, він  теж збудований за часів турецького панування.  

Тут нібито вони мили золото. Місцевість довкола називають Штампом, бо 

турки, мовляв «штампували», там добуте золото.  

          Найбільшою цінністю села була дерев’яна церква (стародавня), яка була 

збудована в 1512 році і дерев’яна дзвіниця коло неї. 



 

  

   Церква Вознесіння Господнього була зруйнована (спалена) у 1992 році. 

    На місці зруйнованої церкви у 1994 році був побудований православний храм 

Жінок - Мироносиць.  

 

 

 

Селище мало 1832 мешканців - русинів, угорців і німців (у 1910 році, будучи 

частиною Угорського королівства). 

   Середня протяжність селища: довжина - 4км, ширина - 2,5 км. Загальна площа 

10км.  



 

 

   Основні вулиці: Шевченка (Гандал), Бокшая (Долу звором, колгоспна), 

Павлюка (Леніна),  Богдана Хмельницького (Береги), Лесі Українки (Подорей, 

Завої), Вишнева (Лазок, радянська), Перемоги (Заводська) ,Історична (Перекуп),  

Туристична  (Буркут), Добровольців (Царський  звур), Спортивна  (Царина), 

Сухий (Штрика), Гагаріна (Гуцький), Горького (Штампи), Кулявчука 

(Купельня). 

    Лісові масиви, та урочища: Бринзин, Глазкул, Перениз, Джамер, Попітник, 

Станішора, Прим, Росолово, Репосул, Криничний, Шантин, Скала, Довгий, 

Сухий, Широкий Луг, Вапнярка, Прочерть, Юрочково, Цигларня, Сигла, 

Кобилина, Грунь, Грабники, Боркут, Свинарки, Стайки, Божений, Федорів Звур, 

Перинський, Лазок, Толока, Млачин, Бані, Сочет, Козьмин. 

     В околицях Кобилецької Поляни є 5 мінеральних джерел, які 

використовують для лікування органів травлення. Крім того ця вода виводить з 

організму радіонукліди та інші токсичні речовини. Є одне мінеральне джерело 

(єдине в Україні), в якому є вода, що рекомендується при захворюваннях 

органів кровотворення. Саме ковток джерельної води певно повертає сюди у 

гори тих, хто хоч раз тут побував. 

   Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів розміщена  в типовому приміщенні, яке 

збудоване в 1980 році. Є три діючі садочки, лікарня, аптека, ощадна каса, 

відділення зв’язку, перукарня та промислові і продовольчі магазини. 



 

 

 



 

 

                  Дошкільний    навчальний заклад   №1 

 

 

                    Дошкільний  навчальний заклад №2 



 

 

                  Дошкільний навчальний  заклад  « Карітас» 

 

                                  Будинок  культури 



 

 

 

                    Пам’ятник 32 загиблим односельчанам  у 1944 році 



 

 

                       Кобилецько - Полянська міська лікарня 

 

                     Лісництво  імені Томащука  ( Єременка ) 



 

 

                            Кобилецько- Полянське лісництво 

 

                    Кобилецько - Полянська селищна рада 

 

 

                                   

 



 

 

 

 

                                       ІІ частина 

«НАШІ ЗДОБУТКИ» 
 

 

 

 

 

 

 



 

           ОПИС ДОБРОГО ДІЛА 
Патріотизм - це відчуття гордості за свою Вітчизну, її історію, звершення. 

Це прагнення зробити свою країну красивішою, багатшою, міцнішою, 

щасливішою - в цьому національна гордість і гідність народу, згуртованого 

патріотичними відчуттями як суспільним цементом.  

Виборовши незалежність, український народ творить державність. Це 

зумовлює нові підходи до вирішення завдань виховання підростаючого 

покоління. Сьогодні стало реально можливим виховувати молодь на основі 

всебічного врахування особливостей способу життя, традицій, звичаїв, 

історичного шляху розвитку народу. Процес культурно-освітнього відродження 

України, учасниками якого ми є, покладає на нас нові завдання: формувати у 

молоді громадянську свідомість і самосвідомість, високу духовність і 

моральність, почуття патріотизму і гордості за свою Батьківщину.  

Одним із пріоритетних напрямків виховання у сучасній державі є 

патріотичне, орієнтоване на підготовку молодої людини до того, щоб стати 

відповідальним громадянином своєї держави. Сьогодні в українській державі  

створюються реальні можливості для духовного відродження і розвитку 

особистості. І нам потрібно відроджувати, розвивати кращі риси українського 

народу, які складалися віками і допомагали народу вижити у важкі часи. 

Безумовно, патріотичне виховання підростаючого покоління - основа 

стабільного розвитку країни в майбутньому. Тому принципи патріотичного 

виховання у нашій школі реалізовуються через діяльність учнівських 

організацій. 

Метою патріотичного  виховання в нашій школі є формування 

патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання 

громадського та конституційного обов’язку щодо захисту національних 

інтересів України. Формування патріотичних почуттів означає вироблення 

високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного 

подвигу в ім’я процвітання української держави. Воно покликано формувати 

громадянина-патріота, сприяти  глибокому розумінню громадянського 

обов’язку, оволодівати військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного 

вдосконалення, а також вивчати  бойові традиції та героїчні сторінки історії 

українського народу, його Збройних Сил. В рамках Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Джура» в школі займається суспільною 

роботою рій «Чумацький шлях». Прийом до складу учасників рою здійснюється 

за козацьким звичаєм на загальному зібранні після проходження виховного 

просвітницького курсу підготовки, де відбуваються знайомство з заповідями, 

правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії 

України, літературно-пісенної творчості про народних героїв тощо.  

 



 

Основними завданнями рою «Чумацький шлях» є  

 виховання почуття патріотизму, толерантності, милосердя, високих 

моральних якостей;  

 поширення та активізація волонтерської роботи;  

 популяризація національної духовної спадщини;  

 підвищення рівня знань про визначні події та видатних особистостей 

українського державотворення та героїв боротьби українського народу за 

незалежність і територіальну цілісність України;  

 ушанування пам'яті жертв окупаційних режимів. 

Діяльність членів рою відбувається протягом всього навчального року і 

умовно поділяється на напрями:  

 історично-державницький; 

 туристсько-краєзнавчий; 

 народознавчий; 

 спортивний; 

 суспільно-корисний. 

 Історично-державницький напрямок 

Згідно програми національно-патріотичного виховання протягом 

навчального року ми приймаємо  участь та організовуємо такі  заходи:  

 уроки «Мужності»; 

 тематичні лінійки до визначних дат в історії нашої країни; 

 відзначення знаменитих дат. 

Дотримуючись напрямків виховної роботи школи, вересень був присвячений 

національно-патріотичному вихованню, ми долучилися до проведення 

шкільного флешмобу «Голуб миру». 

    Протягом року брали участь у  акціях  пам’яті: до Дня пам’яті героїв Крут, до 

Дня вшанування учасників бойових дій в Афганістані, до Дня Чорнобильської 

трагедії, до Дня партизанської слави, до Дня Гідності та Свободи, до Дня 

пам’яті жертв голодомору 



 

Щорічно 14 жовтня, з нагоди Дня Українського козацтва та Дня Захисника 

України проходить козацьке свято та відкриття гри «Джура». Вже  стало 

тадицією проведення святкувань Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, 

 

Туристсько-краєзнавчий напрямок 

Традиційними є походи до Всесвітнього дня туризму та походи під час 

відпочинкової компанії, ми вивчаємо природу та історію краю, проводяться 

конкурси і змагання,   долаємо смугу перешкод,  розвиваємо  навички 

таборування. 

Кращі туристи-краєзнавці представляють школу на районних змаганнях.  

Важливими заходами туристко-краєзнавчого напрямку є навчальні 

екскурсії. Це поїздка в музеї нашої області, де побували в музеї  «Старе  село», 

Ужгородському  замку, Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН». 

 

 Народознавчий   

Щорічно в нашій школі проводиться в кінці січня фестиваль колядок 

«Гуцульська коляда», де ми колядуємо колядки зібрані від старожилів нашого 

селища. В грудні  відбулось свято «Андріївські вечорниці», це свято спогадів 

традицій та культури рідного селища 

 

 Спортивний напрямок 

Важливим напрямком гри «Джура» є спортивний напрямок. Він включає 

в себе низку спортивних етапів, змагань та ігор. Це «Смуга перешкод», до якої 

входять  «маятник», «подолання  ділянки за допомогою жердин або по 

купинах», та інші. Це силові види змагань: перетягування линви,  гра «лава на 

лаву». 

  

Суспільно-корисний напрямок 

Одним із головних напрямків «Джури» є добре діло. Ми робимо добрі 

справи, знаємо, як багато залежить від уміння людини бути милосердним, 

толерантним, і це сприяє самореалізації самого волонтера. Протягом  року 

джура рою ―Чумацький шлях‖, взяли участь в таких  громадських та трудових 

акціях: 



 

1. «Годівничка для синички» Зима – це час коли людина повинна 

захищати та оберігати природу. Ми всі турбуємось про те, що їдять пташки 

взимку, тож щороку  долучаємось до шкільної  акції «Допоможіть зимуючим 

птахам».  В зв′язку з карантином, на якому ми перебували в зимовий період, 

цього навчального року в школі проходив челенж  «Годівничка для синички» .  

Ця акція порадувала не тільки пташок, а й учнів школи. Вони були дуже 

задоволені тим, що їхні старання так радо прийняли зимові пташки. 

2. Благоустрій пам’ятників “Загиблим в роки Другої Світової 

війни”  

Без минулого немає і майбутнього. І ми розуміємо, що наш обов’язок 

зберегти та передати історичні пам’ятки майбутнім поколінням. Тож як тільки 

пригріли перші промінчики сонця, всі взялися  за благоустрій біля селищного 

Обеліска Слави 

3. Допомога одиноким пенсіонерам 

Наше село пережило чимало складних часів. Та наперекір всій історії не 

тільки вистояло, а й продовжує процвітати та розвиватися. Тож, як можна 

забувати за людей, які з покоління в покоління сприяли цьому. Ми  не лише про 

це пам’ятаємо, а й показуємо нашим пенсіонерам, як молодь вдячна їм за їхню 

плідну працю. Зараз ми повинні довести всі, що село залишається в добрих 

руках. Допомога людям похилого віку для нас є пріоритетним завданням. 

Своєю працею та турботою ми кажемо їм ―Дякуємо‖.   

4. Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» 



 

Учні нашого рою взяли участь у посадці  лісу в урочищі «Федорово» у  

рамках акції  « Майбутнє лісу у твоїх руках».  Разом з працівниками 

лісової охорони було висаджено 3600 саджанців  бука, дуба, каштана, 

ялини. У квітні долучилися до  місячника  екологічного виховання 

«Природа наш дім» в ході якого висаджували квіти на шкільних 

клумбах. Маленькими кроками та все ж ми йдемо в перед, щоб в 

майбутньому наша мала Батьківщина була озеленено красива. 

5. Акція «Чисте довкілля» та «Толока»  

Ще одна невід’ємна складова світу – чисте довкілля. Де є чисто - є життя, 

бо це його еліксир здоров’я. Проблема забруднення навколишнього середовища 

знов і знов постає перед людством. 

Врятувавши від бруду , пластику, скла можна врятувати сотні життів. Тож 

ми залюбки долучились до акції ―Чисте довкілля‖, «Толока».  Їх Метою є 

природоохоронна робота, спрямована на охорону і поліпшення стану водойм 

села. Допомагати нашому рою долучилися й інші рої, тож спільними зусиллями 

нам вдалося врятувати від забруднення краєвиди нашого села.    
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Участь рою «Чумацький шлях» 
у військово - патріотичній грі «Сокіл»(«Джура») 

ІІІ місце в шкільному етапі гри 

    

 
 

 



 

Всеукраїнська акція «Толока» 
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Проектна робота 

«Від екології душі до екології 

планети» 



 

 

 

 

 

 

Участь рою «Чумацький шлях» у 
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Участь у флешмобі до Дня миру  
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Участь у челенджі  
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Акція «Гуманне ставлення до тварин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Акція «Ні – курінню!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акція «Чисте довкілля» 
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Проектна робота «Україна вишивана» 
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Висновки 

Виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, 

високої самосвідомості та активної громадянської позиції – основне завдання 

української школи. 

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. Ми вчимося 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 нами, стали краплиною в морі благодійності 

волонтерів України. Слова вдячності  заохочують джури 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. 

 

 

 


