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Соціальний  проект 

«Хай рясним буде суцвіття в тім саду, що ви садили» 

 
1.Пояснювальна записка – автор, назва та мета проекту, завдання, очікувані результати, місце 

проекту в системі діяльності НЗ; спрямованість (цільова аудиторія), актуальність. 

Автор проекту : заступник директора школи з виховної роботи Білицької  

 ЗОШ І-ІІІ ст. № 8  Добропільської міської ради  

Тетяна Миколаївна Безверхня. 

Назва проекту : «Хай рясним буде суцвіття в тім саду, що ви садили.» 

Мета проекту:  

- залучення вчителів - пенсіонерів до суспільного життя   школи, міста ,  

привернення уваги громадськості до їх проблемта створення у школі експозиції 

 «Хай святиться ім’я твоє, вчитель!» ; 

-набуття школярами навичок активної участі в громадському житті через  

практичний досвід співпраці з дорослими  і однолітками шляхом виявлення  

милосердя. 

Завдання проекту : 

- створити  інформаційний банк даних про вчителів – пенсіонерів;  

- надавати шефську допомогу   пенсіонерам, які її потребують; 

- організувати та проводити творчі вечори – портрети ветеранів педагогічної праці: 

- організовувати  вечори відпочинку для ветеранів , загальношкільні заходи;  

- оформити   зібрані  матеріали  у історії школи; 

- створити у школі експозицію «Хай святиться ім’я твоє, вчитель!» ; 

Очікувані результати: 

      Пенсіонери  зможуть відволікатись від  особистих проблем , передавати свій життєвий 

досвід  молоді, відчувати себе комфортніше.  А діти та підлітки зрозуміють, що вони теж 

можуть бути комусь потрібними  та зможуть одержати практичний досвід здійснення 

доброчинності шляхом включення у волонтерську роботу. 

Цільова аудиторія: вчителі - пенсіонери, учні 5–11-х класів ,вчителі Білицької  ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 8  Добропільської міської ради, батьки учнів школи. 

Актуальність: 

Великою соціальною групою сьогодні є пенсіонери, чисельність групи   

становить близько 30% населення. Практично всі країни світу, крім слаборозвинених, де до 

похилого віку дуже складно дожити, перетворюються  

на «держави старих». Загальна проблема всіх країн не оминула й Україну: осіб похилого віку 

рік у рік прибуває.  

       Припинивши роботу  літній чоловік стикається з новим до себе ставленням 

 із боку звичного кола людей, наприклад, дітей, друзів чи колишніх колег.  

Найважче пережити такий стан людям соціально активним, серед яких знаходяться вчителі.  

Досить часто в цей період з’являється почуття самотності, відірваності від життя, яке 

раніше вирувало й було наповнене безліччю подій. Запобігти подібному явищу покликаний 

наш проект. Проект – соціальний, практично орієнтований. Він спрямований на 

удосконалення роботи волонтерського загону, який є ланцюжком, що з’єднує педагогічний і 

учнівський колективи з учителями - пенсіонерами, і має на меті запобігти відчуженню тих, 

хто вийшов на пенсію. 

 

 

 



2.Аплікаційна форма до проекту: 

2.1. Назва проекту   «Хай рясним буде суцвіття в тім саду, що ви садили.» 

2.2. Менеджер проекту:  

І  Ім’я, прізвище 
Освітній заклад/ організація, 

місто/район/громада, посада 

Адреса електронної 

пошти 

Тетяна 

Безверхня  

Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 8  Добропільської міської 

ради ,заступник директора школи з виховної 

роботи  

bezverhnyaya3@gmail.com 

 

2.3.Мета проекту : 

- залучення вчителів - пенсіонерів до суспільного життя   школи, міста , привернення уваги 

громадськості до їх проблемта створення у школі експозиції  

«Хай святиться ім’я твоє, вчитель!» ; 

-набуття школярами навичок активної участі в громадському житті через практичний досвід 

співпраці з дорослими  і однолітками шляхом виявлення  

милосердя. 

2.4. Хто єорганізаторами і партнерамипроекту? Чітко зазначте   

                                     запропоновануроль кожного партнера. 

Роль Контактна особа + контактні дані Роль у проекті 

Організатор  Тетяна Безверхня, заступник директора школи з виховної 

роботи Білицької  ЗОШ І-ІІІ ст. № 8  Добропільської 

міської ради,+380-66-9340360 

Організація взаємодії 

між структурними 

підрозділами проекту 

 Атанова  Людмила Іванівна, вчитель-ветеран, +380-95-

3618382 

Іванова Тетяна Віталіївна , секретар Білицької міської 

ради   ,(06277) 6-31-20, 

Павленко Ірина Іванівна , голова Добропільської організації  

Товариства Червоного Хреста України, +380-50-8694723                                   

Степанова Ганна Омелянівна, голова профспілки ЗОШ № 

8,     +380-95-5460323 

Допомога у реалізації 

проекту 

Допомога у реалізації 

проекту 

Співпраця,   

співфінансування 

 

Співпраця,   

співфінансування 

 

 

2.5. Хто є залученими сторонами і цільовою аудиторією проекту?  

Учасники проекту: учні 5–11-х класів та вчителі Білицької  ЗОШ І-ІІІ ст. № 8  

Добропільської міської ради, вчителі - пенсіонери, випускники усіх років, батьки учнів 

школи. 

Партнери проекту: вчителі-ветерани ЗОШ № 8, Білицька міська рада,міська рада ветеранів, 

організація Товариства Червоного Хреста м.  Добропілля 

Цільова аудиторія проекту: вчителі - пенсіонери, учні 5–11-х класів , вчителі Білицької  ЗОШ І-

ІІІ ст. № 8  Добропільської міської ради, батьки учнів школи. 

До проекту також залучено й молодших школярів, які беруть участь у благодійних акціях та 

операція 

Загальна інформація 

2.6. Опишіть поточну ситуацію у галузі, на яку спрямовано даний проект. Які існують 

проблеми, шляхи вирішення? Які інші ініціативи або проекти запроваджуються у цій 

галузі? 

      У   житті кожної людини настає момент, коли вона закінчує свій трудовий шлях і виходить 

на заслужений відпочинок. Досить часто в цей період з’являється почуття самотності, 

відірваності від життя, яке раніше вирувало й було наповнене безліччю подій. Запобігти 

подібному явищу покликаний наш проект «Хай рясним буде суцвіття в тім саду, що ви садили.» 

Проект вирішуєще  йпроблему благодійності, яка є  дуже актуальною  в усі часи. Робити добро 

– це органічна потреба для кожної людини, однак, як і будь якій справі, благодійності треба 

навчатися. Благодійна діяльність формує в дітей такі риси, як доброта, милосердя, 

толерантність, вміння співчувати. Отже, милосердя – це діяльне добро, тобто таке, яке 

виявляється у наших вчинках. Тому виховання гуманної особистості – основне завдання школи. 

mailto:bezverhnyaya3@gmail.com
mailto:bezverhnyaya3@gmail.com
https://www.06277.com.ua/catalog/index/103343


2.7. Яким чином даний проект змінить цю поточну ситуацію, і чого він досягне на 

локальному та глобальному рівнях? 

  Проект має багатоетапний характер, який включає конкретні шляхи реалізації: створення 

інформаційного банку даних про вчителів - пенсіонерів, проведення творчих вечорів -портретів, 

надання шефської допомоги, організація вечорів відпочинку,загальношкільних заходів, 

оформлення   зібраних матеріалів у історії школи. 

Учасники проекту зрозуміють, що творити добро – це не лише проявляти милосердя. 

Найголовніше – не співчуття, а вчинки, діяльність. 

 

Очікувані результати проекту 

2.8. Чітко і конкретно опишіть результати проекту на локальному та глобальному рівнях. 

      Пенсіонери  зможуть відволікатись від  особистих проблем , передавати свій життєвий 

досвід  молоді, відчувати себе комфортніше.  А діти та підлітки зрозуміють, що вони теж 

можуть бути комусь потрібними  та зможуть одержати практичний досвід здійснення 

доброчинності шляхом включення у волонтерську роботу. 

 

2.9. Як заплановані заходи / компоненти проекту приведуть до досягнення результатів 

проекту? 

- завдяки  залученню особистих коштів  та коштів спонсорів, буде реалізовано створення у 

школі експозиції «Хай святиться ім’я твоє, вчитель!»; 

- завдяки  спільним святам  та заходам  шкільна сім’я поповниться новими членами  –вчителями 

-  пенсіонерам 

Структура проекту 

2.10. Опишіть всі заплановані заходи / компоненти проекту.  

Для кожного з заходів / компонентів проекту, визначте: а) його цілі, б) орієнтовні дати (місяці) 

запровадження, в) кількість учасників та їх категорії (напр. 100 учнів X, 5 представників 

обласної адміністрації Y), г) місце (місця) проведення 

 

№  

з/п 

компонент проекту цілі компонента орієнтовні дати 

запровадження 

кількість та 

категорії 

учасників 

місце 

проведення 

 Діагностико - концептуальнийетап:  

1 

 

 

 

Вивчення даної 

проблеми та проведення 

моніторингу 

учнівського та 

педагогічного 

середовища з даної 

проблеми 

- опрацювати літературу з 

цієї проблеми: 

- проаналізувати  

умови для реалізації проекту. 

Травень 2017 

р. 

 

 

60 учнів,  

12 вчителів,  

9ветеранівпе

д.праці 

ЗОШ № 8, 

мікрорайон 

школи 

 Підготовчо- організаційний етап:  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з однодумцями, 

адміністрацією школи. 

- обґрунтувати доцільність 

створення проекту;  

- провести організаційну 

роботу щодо підготовки до 

реалізації проекту; 

 - створити ініціативну групу; 

- розподілити доручення між 

учасниками проекту. 

- налагодити співпрацю з 

міською Радою ветеранів, 

профспілкою  школи, 

організацією Товариства 

Червоного Хреста та 

обговорення умов і взаємодії 

для виконання спільного 

проекту. 

Червень 2017р,  

1 тиждень 

3 члени 

адміністрації 

школи,  

4 ветерани, 

голова 

профспілки 

6 педагогів. 

ЗОШ № 8 

2 Збір інформаційного вивчити  соціально - побутові Вересень 2017 30 учнів, ЗОШ № 8, 



 

 

 

 

банку даних про вчителів 

- ветеранів школи та 

мікрорайону школи. 

умови та надати посильну 

допомогу; 

- - зібрати матеріал (спогади, 

фото, документи тощо). 

р. 4 педагоги, 

3 пенсіонери, 

адміністра-ція  

мікрора-

йон школи 

3 Засідання оргкомітету. спланувати  

компоненти проекту 

Червень 2017р,  

3 тиждень 

5 членів 

ініціативної 

групи 

ЗОШ № 8 

 Практичний етап:  

1 Створення банку даних 

вчителів - ветеранів 

зібрати дані про вчителів-

ветеранів ,  систематизувати та 

оформити отриманий матеріал. 

вересень 2017 

р. 

30 членів 

загону 

«Турбота» 

ДЮО «Грані 

добра»,  

4 вчителів, 

3 пенсіонерів. 

м. 

Білицьке, 

м. 

Добропілля 

2 Оформлення  експозиції 

«Хай святиться ім’я 

твоє, вчитель!» 

виховувати почуття пошани до 

вчителів-пенсіонерів. 

вересень  

2017 р. 

12 членів 

гуртка «Юні 

журналісти» 

14 членів 

загону 

«Юнкор» 

ЗОШ № 8 

3 Операція ««Допоможи 

тому, хто потребує 

допомоги. » 

виховувати почуття доброти,  

милосердя, співпереживання, 

надавати  допомогу тим, хто її 

потребує. 

Вересень 2017 -  

травень 2018 

р.р. 

30 членів 

загону 

«Турбота»  

7 вчителів. 

м. Білицьке 

4 Операція «Радість 

людям» 

підготувати  поздоровлення та 

продовольчі пакети до Дня 

людини похилого віку. 

Жовтень  

2017 р. 

160 чол. : 

учні,батьки, 

вчителі; 

волонтери 

ЗОШ № 8 

5 Цикл заходів «Учитель, 

перед іменем твоїм…». 

( творчі вечори – 

портрети ветеранів  ) 

вивчати історію 

школи,міста,України на 

прикладі долі окремої людини.  

1 раз в квартал 

( листопад 2017 

- травень 2018 

р.) 

100 чол. : 

пенсіонери, 

учні,батьки, 

вчителі. 

ЗОШ № 8 

6 Зустріч людей різних 

поколінь «Передаємо 

добро у спадок». 

передавати свій життєвий 

досвід  молоді,залучити 

вчителів - пенсіонерів до 

суспільного життя   школи 

2 рази на рік 

(2017-18 р.р.) 

50 чол.( на 1 

захід): 

пенсіонери, 

учні, батьки, 

вчителі. 

ЗОШ № 8 

7 Висвітлення матеріалів 

проекту у шкільній 

газеті «Восьмий 

елемент» на шкільному 

сайті. 

висвітлення ходу виконання 

даного проекту. 

постійно 5 чол.: 

редактори 

шкільної 

газети та 

сайту 

ЗОШ № 8 

 Аналітико-підсумковий етап:  

1 Загальношкільне свято 

«Хай рясним буде 

суцвіття в тім саду, що 

ви садили.» 

Визначити результативність 

проекту. 

 

Жовтень  

2017 р.  

200 чол.: 

пенсіонери, 

учні,батьки, 

вчителі. 

ЗОШ № 8 

2 Засідання ініціативної 

групи. 

спланувати  

роботу на перспективу.  

Листопад  

2017 р. 

5 чол.,члени 

ініціативної 

групи, 

адміністрація 

ЗОШ № 8 

Просування (promotion), моніторинг, оцінка і звітність проекту  

2.13. Як ви будете просувати проект (наприклад, через партнерів, веб - сайти, засоби 

масової інформації та ін.)    

   Насамперед через шкільну газету, шкільний та міський сайти. 



 Інформація буде розповсюджуватися на шкільній батьківській конференції, батьківських та 

шкільних зборах. 

2.14. Як буде відстежуватись проведення проекту? Опишіть систему моніторингу 

проекту, звітності по проекту, оцінки роботи проекту та його результатів. 

      Хід виконання даного проекту буде проходити прозоро з висвітленням насайті школи, веб 

– сайті міської ради. 

Бюджет проекту та фінансування з інших ресурсів  

2.15. Визначте детальний бюджет проекту, включаючи грошові та не-грошові внески від 

всіх партнерів (у гривнях для кожної категорії) 

 

Назва категорії 
Вартість 

одиниці, грн. 

Кількість 

одиниць  

Фінансування від партнерів 

(визначити, яких з посиланням на 

пропозиції) 

Всього, грн. 

фотопапір 170 1 Спонсорська допомога 
170 грн. 

 

фото послуги 400  Спонсорська допомога 
400 грн. 

 

Продуктові набори 150 8 
За рахунок особистих витрат та 

організації Червоний Хрест 
1200 грн. 

Квіти,  листівки 50.00 24 За рахунок особистих витрат 
1200 грн. 

 

Сувеніри 25 30 За рахунок особистих витрат 
750 грн. 

 

Загалом     3720 грн. 

 

3.Висновки – значущість наданого матеріалу та перспективи розвитку 

обраного проектного напряму для вашого НЗ. 

Проект «Хай рясним буде суцвіття в тім саду, що ви садили.»є перспективним. Спілкування з 

«тими, хто вчив наших батьків» є для дітей повчальним та цікавим. Робота над такими 

проектами є корисною і для дітей, і для педагогічного колективу, і для громадськості. Тому й 

надалі організовуватимемо роботу над благодійними проектами, оскільки вважаємо, що 

милосердя, доброта виховуються перш за все в школі. 

     У  рамках таких проектів будемо і надалі оточувати турботою ветеранів, дітей з 

особливими потребами, людей похилого віку тощо – всіх тих, хто живе поруч і потребує 

нашої допомоги.Адже  не дарма  наша ДЮО  

називається  «Грані добра»! 

 
 



 


