
 

 

 

  



Стець Оксана 
 

2 
 

Волонтерство необхідне суспільству 

Так склалося, що у світі довкола нас багато нещасть, горя, 

злиднів. Важко полічити тих, хто страждає від голоду, важких 

хвороб, нестачі води, даху над  головою.  Для багатьох  людей є 

недоступними не лише культурні та технічні надбання цивіліза-

ції, а й елементарна грамотність.  

Уряд кожної держави покликаний подбати про свій народ, 

зробити щасливим кожного громадянина. Але за своїми глоба-

льними проблемами держава часто не бачить проблем кожної 

окремої людини, їй бракує грошей на фінансування освіти, охо-

рони здоров’я, культури.  

Звичайно, проблеми суспільства потребують вирішення, 

люди потребують допомоги. Якщо у держави не вистачає кош-

тів, то, можливо, кожен з нас може зробити свій безкоштовний 

внесок у добру справу. 

Існують люди, які добровільно йдуть працювати задарма, 

вони називаються волонтери 

У світі є багато організацій, які згуртовують і спрямовують 

волонтерський рух за різними напрямами діяльності (культура, 

освіта, охорона здоров’я, екологія і т. ін.)  
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Що таке культурне волонтерство? 
Одною з важливих сфер нашого 

життя, що потребує допомоги волон-

терів, є культура. 

Культурні волонтери – це доб-

ровольці, які безкоштовно працюють 

в обраній ними галузі (охорона куль-

турних пам’яток, рекреаційний сек-

тор, робота з дітьми та людьми з 

психологічними розладами, допомо-

га в організації мистецьких заходів) в 

різних країнах світу, включаючи вла-

сну. 

 

Проблеми розвитку української культури 
 

Відсутність чітких державних кроків з відродження україн-

ської культури призвело до помітного занепаду суспільної мора-

лі, втрати моральних цінностей, до безвідповідального спожи-

вання матеріальних благ, посилення соціальної байдужості, апа-

тії та агресії. 

 Ці тенденції яскраво простежуються як у повсякденній ку-

льтурі спілкування більшості громадян, так і низькому рівні по-

літичної культури та свідомості суспільства, неможливості кон-

солідації зусиль для вирішення спільних проблем. Більшість 

українців не бачить перспектив у майбутньому, не вірить у мож-

ливість покращення ситуації в державі, молодь не має мораль-

них авторитетів та достойних прикладів для наслідування. 



Стець Оксана 
 

4 
 

Засоби масової інформації стали пропагандистами жорсто-

кості, бездуховності та насильства. Позитивна інформація майже 

не потрапляє на очі звичайній людині. 
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Що можуть зробити культурні волонтери? 

Перший напрямок діяльності культурних волонтерів – згурту-

вання у волонтерські об’єднання. Другий – пошук коштів на ви-

рішення проблем культури. Третій – практична діяльність, що-

денні кроки в обраному напрямку. 

 

Проект молодіжних волонтерських тру-

дових загонів "У МАЙБУТНЄ ЧЕРЕЗ КУ-

ЛЬТУРУ"  

(Приклад вирішення проблеми збереження пам’яток 

культури у Хмельницькій області) 

З квітня 2012 року на теренах Хмельницької області ре-

алізується проект молодіжних волонтерських трудових заго-

нів "У МАЙБУТНЄ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ". 

 

Хмельницька 

область посідає ІІІ 

МІСЦЕ В УКРАЇНІ 

ЗА КІЛЬКІСТЮ 

АРХІТЕКТУРНИХ 

ПАМ`ЯТОК! 

 

 

Серед визначних 

пам’яток області 

можна відзначити: 

палаци у Самчиках, Ізяславі, Маліївцях; фортеці у Меджибожі та 



Стець Оксана 
 

6 
 

Кам`янці-Подільському, 

давні храми у Сутківцях та 

Зіньківцях тощо. 

 

На жаль, багато з них зна-

ходяться сьогодні у напівз-

руйнованому стані. 

Метою даного моло-

діжного проекту була орга-

нізація у навчальних закла-

дах області молодіжних волонтерських трудових загонів для 

відродження об’єктів культурної спадщини Хмельницької обла-

сті. 

 

 

Проект дав можливість молодим людям відвідати унікальні 

пам’ятки Поділля, згуртуватись навколо ідеї відродження куль-

турної спадщини та самим попрацювати на унікальних 

пам’ятках нашої історії та культури. 

 

 

Протягом 2012 року (квітень-вересень) в роботі взяли 

участь більше 250 студентів з Хмельницького національного 

університету, Хмельницького університету управління та права, 

Хмельницького університету МАУП, Хмельницької гуманітар-

но-педагогічної академії та ряду громадських організацій (зок-

рема, Подільського культурно-просвітницького центру ім. 

М.К.Реріха та Подільського молодіжного об'єднання "У майбут-

нє через Культуру"). 
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Станом на 1 жовтня 2012 року було здійснено 7 виїздів до 

м.Меджибіж на роботи у Меджибізькій фортеці та 2 виїзди до м. 

Ізяслава (задля підтримки ініціативи щодо створення державно-

го заповідника «Ізяслав»). 

 

Проект “Культурний прорив” 

П’ять причин, щоб стати волонтером проекту: 

1. Прагнення популяризувати українську мову, історію, 

мистецтво. 

2. Дружні взаємини у команді. 

3. Спілкування з однодумцями. 

4. Налагодження цікавих знайомств.   

5. Розвиток прихованих талантів. 

Критерії відбору:  

- відповідальність, пунктуальність; 

- активність, креативність, ініціативність; 

- комунікабельність та вміння працювати в команді; 

- бажання отримати досвід у роботі з дітьми і молоддю; 

- захоплення мистецтвом; 

- бажання навчатися; 

- проживання у Тернополі у час функціонування проекту; 
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- знання історії України та міста Тернополя; 

- загальна грамотність;   

- навички швидкого пошуку необхідної інформації. 

Мета проекту:  

1. Заохочення молодих людей до пропаганди націо-

нальної культури українського народу, сімейних цінностей. 

2. Утвердження гуманістичної моралі та формування 

поваги до таких цінностей як свобода, рівність, справедливість, 

чесність, відповідальність. 

3. Утвердження толерантного світогляду, сприйнят-

ливості до культурного плюралізму, шанобливого ставлення до 

інших культур і традицій. 

4. Формування громадянської ідентичності, відчуття 

належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності 

поколінь та спільності культурної спадщини; утвердження по-

чуття патріотизму. 

5. Підвищення рівня знань дітей і молоді Тернополя 

про пам’ятки культурної та природної спадщини Тернопільщини 

та країн світу та способи їх збереження і захисту. 

6. Привернення уваги громадськості та органів дер-

жавної влади до проблем 

захисту та збереження 

пам’яток культурної та при-

родної спадщини. 

7. Виявлення 

творчих здібностей молоді 

та залучення молодих талан-

тів до активної участі у мис-
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тецькому та культурному житті. 

8. Розвиток у молодих людях навичок, необхідних 

для самостійного життя. 

Етапи реалізації проекту: 

1. Промоакція. 

2. Відбір волонтерів.   

3. Ознайомлення з метою і планами. 

4. Організація у групи за напрямками. 

5. Постановка конкретних завдань.  

6. Реалізація заходів. 

7. Підсумок і оцінка результатів. 

8. Заохочення учасників.   

 

Форми реалізації проекту: 

- Соціальна реклама. 
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- Тренінги і лекції (з патріотичного, духовного виховання). 

- Квест (інтелектуальна гра). 

- Екскурсії у краєзнавчий і художній музеї. 

- Вікторина “Пам’ятки Тернопільщини”. 

- Проведення фестивалю українського фольклору. 

- Майстер-класи з народної творчості: з виготовлення ля-

льки-мотанки, живопису, писанкарства, вишивки. 

- Благодійний ярмарок. 

- Перегляд історично-документальних фільмів. 

- Похід у театр. 

- Приєднання до проекту «Вільний книгообмін (буккро-

синг) у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 

- Подорож Тернопільщиною. 

- Святкування Дня Незалежності, Дня Міста.  

 



Стань волонтером – зроби світ кращим! 
 

11 
 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня громадянської свідомості, відчуття на-

лежності до рідної землі, народу;  

- визнання духовної єдності поколінь та спільності культу-

рної спадщини, утвердження почуття патріотизму; 

- розширення культурного світогляду, сприйняття загаль-

нолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших куль-

тур і традицій; 

- привернення уваги громадськості та органів державної 

влади до проблем захисту та збереження пам’яток культурної та 

природної спадщини; 

- популяризація внутрішнього туризму (у Тернопільській 

області); 

- подолання байдужості молоді до збереження культурних і 

духовних надбань предків. 
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