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I. Інформація про макропроект 
 

   1.1Назва макропроекту:«Твори добро» 
 

1.2 Виконавці макропроекту(кількість та категорія) 
Учні 1-11 класів (627 учнів)ЗОШ І-ІІІ ступенів№21 

- початкова школа 1-4 кл; 
-  середня школа 5-8 кл; 
-  старша школа 9-11 кл. 
 

1.3 Партнери та спонсори макропроекту: 
- партнери: 
Тернопільський центр зайнятості; 

- спонсори: 
1) Тернопільське видавництво «Богдан» 

2) Тернотех; 

 

1.4  Цільова аудотирія: 
- Тернопільський обласний комунальний спеціалізований Будинок дитини; 
- міський притулок « Вифлеєм»; 
- неповнолітні з місць позбавлення волі; 
- одинокі люди похилого віку; 
- діти, які відчувають насильство в сім’ї; 
- соціально незахищені категорії учнів нашої школи; 
-  діти-інваліди (школа-інтернат для дітей з фізичними потребами); 
 

1.5  Географічна територія на яку поширюється макропроект: 
місто Тернопіль; 

Тернопільська область; 

1.6  Термін реалізації макропроекту: 
 

18 березня 2010р. 14:00-17:00. 
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ІІ. Опис макропроекту.  

2.1 Завдання макропароекту: 

-  реалізація інтересів учнів через компетентнісний підхід щодо вирішення 
соціальних, екологічних, культурологічних проблем, ідей, задумів через проектну 
діяльність; 

- ознайомити учнів із традиціями доброчинності як духовним надбанням 
українського народу; 

- залучаючи громадські структури, популяризувати благодійність, як практичне 
втілення духовних надбань людини, національних і загально-людських цінностей 
(добропорядності, терпеливості, справедливості, людяності, милосердя); 

 - вчити дітей доброті через компенетності, що стосуються діяльності людини і 
проявляються у всіх її типах і формах; 

- надання конкретної допомоги (морально-психологічної, матеріальної): 

 Дітям – сиротам; 

 Дітям з міського притулку “Вифлеєм”; 

 Неповнолітнім з місць позбавлення волі; 

 Дітям – інвалідам; 

 Дітям, які відчувають насильство в сім’ї, іншим соціально незахищеним 
категоріям, учням нашої школи (Борецькій Діані, учениці 2-А кл) ; 

 

- Створення шкільної телепередачі “Канал 3+11Б” та відеофільму                   
“Відверті розмови про Добро”; 

- Практична дія Волонтерського загону “Добро пичинається з мене …”; 

- Виготовлення, пошиття, продаж у шкільній фабриці“Дива дитячими руками”: 

 М’яких іграшок; 

 Пальчикових ляльок для шкільної фітоаптеки; 

 Пошиття мішечків для шкільного театру; 
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- Видання шкільних журналів і газет: “Шкільний дивосвіт”, “Все про все”, “Острів 
добра”, що висвітлюють соціальні, екологічні, культурологічні та інші проблеми 
школи, міста, держави; 

- Розробка і розповсюдження працівниками шкільного банку “Бонус” благодійних 
квитків для дітей – сиріт та благодійного квитка – внеску для хворої учениці 
Борецької Діани; 

 

 

 

- Розвивати пізнавальний інтерес учнів до життя, навколишнього 
середовища, турботливе ставлення до тварин, формувати практичні 
природоохоронні вміння через такі проекти: 

 фітоаптеку; 

 фітомагазин;  

 фітосалон; 

 фітокафе; 

 фотомить; 

 “Квіткове намисто”; 

 фітотерапевт; 

 “Чарівний острівець природи”; 

 “Сто чудес навколо нас”. 

- Формувати екологічні знання, уміння самостійно збирати необхідну інформацію, 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати через випуск різних буклетів, шкільних 
газет і журналів; 

- Знайомство з лікарськими рослинами, їх користю для людини та правилами збору; 
розвивати інтерес до латинської термінології; 

- випуск для учнів школи та гостей пам’ятки “ Не роби цього, будь ласка ”; 
- навчити дітей самостійно здобувати знання та застосовувати їх, стимулювати 

інтерес до проблем екології;  
- формувати бажання захищати тваринний і рослинний світ, формувати екологічну 

культуру майбутнього господаря нашого спільного дому – планети Земля; 
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- створити дизайн клумб (з лікарських рослин) та збільшення чисельності кімнатних 
рослин у домівках; 

- визначення об’єктів природи, які потребують захисту, проведення очних і заочних 
екскурсій; 

- робота музично-дизайнерського кафе “Галичанка”, що відтворює звичаї, обряди, 
традиції нашого народу через пісню, українські страви, виготовлення Великодних 
композицій; 

- робота студії “Чарівний світ писанкарства” з метою відродження писанки як 
символу оновлення та зародження життя; збір легенд, символічних кольорів 
рослинних барвників; створення власного орнаменту розпису; 

- відшукати і презентувати українські обереги- вишивки з використанням рослинних 
орнаментів у шкільному фітосалоні “Оберіг”; 

- підготовка акторів для демонстрації театралізованих дійств у спец- закладах ( 
Будинок дитини, школа-інтернат для дітей з фізичними потребами ); 

- підготувати шкільних екскурсоводів для проведення екскурсій у “Острівці 
природи”, “Сто чудес навколо нас”; 

- розкрити творчий потенціал учнів, викликати задоволення від 
реалізації доброчинних ідей, задумів, проектів. 

2.2 Стислий опис макропроекту “Твори добро” 
“ Багатий не той, хто багато здобув, а той, хто багато віддав.” 

                                                                                              І.Златоуст 

  Ці слова повністю відповідають ідеї та меті нашого макропроекту. Ми не випадково 
обрали цю тему, бо в суспільстві вже давно стало помітно серед дітей і дорослих дефіцит 
добра, терпеливості, милосердя, це відчувається навіть у наших вчинках. 

Тому до презентації заходу учні залучили обласний і міський центри зайнятості, 
банківські структури, засоби масової інформації, вищі навчальні заклади, теле – і 
радіокомпанії, щоб ще раз нагадати про доброчинність і милосердя, які треба творити 
щодня, не чекаючи за це винагороди. 

Системність, глибина, компетентністний підхід до конкретної реалізації інтересів учнів 
сприяли диференціації тематичної спрямованості макропроекту, і має таке графічно 
візуальне зображення(див.дод.№1) 

 Макропроект «Твори добро» складається з 26 проектів, які мають тематичну 
спрямованість: соціальну, екологічну, культурологічну, правову, туристично-оздоровчу, 
профорієнтаційну. Дана проектна діяльність стимулює інтереси учнів не лише до нових 
знань, а й до розв’язання цілої низки проблем, застосування їх у конкретній діяльності та 
досягнення кінцевої мети. Адже учні працювали над актуальними проблемами 
сьогодення, які мають значення для конкретної дитини (Борецької Д.),закладу (дитячого 
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будинку, школи-інтернату) чи інших соціально незахищених категорій;навколишнього 
середовища, звичаїв та традицій нашого народу. 

 Позитивний результат від реалізації макропроекту залежав від рівня зацікавленості, 
кожного учня певною проблемою, об’єктом дослідження. Враховувалась і природна 
схильність учня до нового, малозрозумілого, що викликає нові ідеї, асоціації. Це сприяє 
гармонізації стосунків між дітьми і природою, сім’єю і громадськістю. 

 Хоч проекти і мали різну тематичну спрямованість, але кредом кожного було: 
популяризація благодійності як практичне втілення духовних надбань людини, 
національних та загальнолюдських цінностей. 

 Безпосередньо учні школи надали допомогу: 

- дітям-сиротам; 
- дітям з притулку «Вифлеєм»; 
- неповнолітнім з місць позбавлення волі; 
- учениці 2-А класу Борецькій Діані; 

Школярі опікувалися збереженням природи, історичних та культурних цінностей рідного 
Тернопілля.  

 Завдяки проекту «Добро починається з мене…», волонтерського загону, 
організовується допомога одиноким людям похилого віку, які отримують 
соціальні пакети та радість спілкування, турботу і довіру. Короткочасну 
радість діти – сироти  отримують від подарунків та вистав , солодощів , які 
їм дарують наші діти , бо знають , що у кожного з цих малюків втрачена частинка 
дитинства і разом з тим батьківська любов. Не забувають волонтери і про птахів , яких 
підгодовують  взимку. Займаються і просвітницькою діяльністю , а саме : випускають 
газети  “Острів добра” , в яких популяризують доброчинність , волонтерство та інше 
через такі рубрики : 

-  “Історичні витоки волонтерства“ 

-  “Добро … яке воно?”  

-  “З – поміж усіх людських чеснот найважливіша – бути людиною.“ 

-  “Хвилинка українського фольклору“ 

-  “Красу – бачать , мудрість – чують , доброту - відчувають“ 

-  “Наші пернаті друзі“ 

-  “Ми допомагаємо людям похилого віку“  тощо.  
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 Газета “Шкідливі звички – небезпека нашого часу “ є добрим порадником для тих , 
дітей, які хочуть бути здоровими . Тут є така інформація : 

- Сторінка головного редактора ; 

- Як кинути палити ; 

- Наркоманія – одна  з найстрашніших  проблем серед молоді ; 

- “На останок“. 

 Проект  ШТВ – 21 , канал 3 + 11Б створив  не лише власну шкільну студію з 
працюючим учнівським персоналом , а й презентував свій документальний  фільм :  
“Відверті розмови про Добро “.Учасники цього проекту змогли відчути благотворний 
вплив добрих справ у повсякденному житті. Вони мали можливість порівняти своє 
життя і життя дітей у дитячому будинку. Учні намагались, щоб з перегляду фільму 
глядачі зрозуміли наскільки важливіші добро , увага , тепло сімейного затишку від 
матеріальних благ . Пережите і побачене у дитячому будинку стане для них 
застереженням від необачних вчинків у дорослому житті .  

 Проект  екоцентр  “Фітосвіт“  спрямований на формування екологічного мислення , 
тобто доброго , бережливого  ставлення до природи , тому діти проект 
диференціювали у: 

- Фітоаптеку «Ліки природи», де можна було у фармацевта отримати відомості про 
лікарські рослини і їх чудодійну дію, купивши сировину у мішечку з 
інформаційним буклетом. 

- Фотомагазин «Алоє», який ознайомив учасників, гостей з кімнатними 
лікарськими рослинами, правильним зберіганням, застосуванням, 
висаджуванням. Залучені кошти здали у шкільний банк. 

- Фітокафе «Ключі здоров’я», у якому демонстрували звичаї та традиції 
чаювання(напої з м’яти, шипшини, меліси) та їх чудодійну силу. 

- Фотомить, де під час церемонії чаювання бажаючі мали змогу 
сфотографуватися разом із поважними гостями з України, Англії, 
Німеччини, Франції, на фоні визначних місць різних країн світу. 

- Фітосалон «Оберіг», який намагався привернути увагу гостей, усіх учасників до 
того, що творити добро не можна, не знаючи своїх традицій. Учні зібрали 
матеріал із історії української вишивки Тернопільщини, ознайомились із 
символікою рослинної вишивки. Тільки таким чином можна зберегти нашу 
родовідну пам'ять. 

- Проект «Квіткове намисто», який не лише ознайомив бажаючих з рослинним 
світом, а й розвивав творчі здібності учасників, формував естетичну насолоду. 
Адже людина потребує спілкування з природою. Щоб частіше тішити себе, ми 
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навчилися вирощувати улюблені квіти на клумбах, у кімнатах. Саме у цьому 
проекті можна було отримати консультацію, конкретний дизайн клумби, тераси, 
балкону з використанням лікарських та декоративно-листяних рослин. 

-  Проект «Фітотерапевти» презентували обдаровані діти – Бабчишин Н.,Леськів К., 
які є презерами олімпіад з біології. Вони, використовуючи латинь, знайомили 
бажаючих з лікарськими рослинами та захворюваннями, які лікуються відварами, 
настоями, сушінню трав. На згадку гостям залишилися буклети «Лікарські 
рослини» 

 Проект «Літературна світлиця», учні якого видали збірку «Рідний оберіг» 
Яцинишин Н.Л, учителя нашої школи. Школярі зробили добру справу презентували 
добірку творів поетеси. 

 Проект музично-дизайнерського кафе «Галичанка» заохочував бажаючих не лише 
чарівним українським співом наших дітей, а й смачними українськими стравами, 
фольклором та Великодними композиціями, що підтверджує збереження і шанобливе 
ставлення до звичаїв та обрядів нашого народу. 

  Проект «Казкарія» вабив не лише своїм дивовижним сюжетом, а й сценічною 
боротьбою добра і зла. Скільки радості в дитячих очах, коли перемагає мудрий, 
кмітливий та добрий герой! Казка навчає всіх бути чуйними, добрими, милосердними, 
дружними, вміти допомагати тому, хто цього потребує. 

 Проект спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» заохочував усіх бажаючих до 
різних спортивних розваг. Кошти, виручені від реалізації квитків, були спрямовані на 
благодійність. 

 Проект «Чарівний острівець природи» - це не лише екскурсія гіда про цікавий 
рослинний і тваринний світ, це частинка природи, створена батьками, вчителями, 
дітьми, яка свідчить про дбайливе ставлення до природи. А театралізовані дійства між 
екскурсіями говорили про «берізку без сліз», про гуманне ставлення до природи, 
поведінку людини в навколишньому середовищі, застерігаючи глядачів 
пам’яткою «Не роби цього, будь ласка» та «Книгою скарг  Природи». 
Виручені кошти з реалізації квитків направлені у шкільний банк. 

 Проект “Фабрика Дива дитячими руками” – це унікальна творча і 
різноманітна діяльність учнів, майстерність яких відображається у роботі різних цехів: 
вироби з тканини, різного квітково-декоративного матеріалу. 

- Проект цех І – «Пошиття мішечків у фітоаптеку». Оригінальний дизайн торбинок  
сподобався усім. Учні намагалися  кожній лікарській рослині відповідно до 
кольору пелюсток, підібрати тканину і оздобу. Виручені кошти були направлені 
на благодійність. 

- Проект цех ІІ – «М’яка іграшка» працював над пошиттям ляльок для 
пальчикового театру дітям школи з фізичними потребами, сподіваючись, що 
пошиті персонажі стануть хорошою згадкою про наших учнів та стимулом для 
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створення сюжетів добрих казок. Частина м’яких іграшок  з сукна, заповненими 
крупами, подаровані дітям-сиротам в знак чуйності і добра. 

- Проект   ЦЕХ  III - “Великодні  композиції“ приваблював глядачів своєю 
оригінальністю і новизною підбору Великодних атрибутів : кошиків , квітів , 
мережива , писанок , ниток , бісеру та ін. Виручені кошти пішли у шкільний банк. 

 Проект “Чарівний світ писанкарства “ заохочував своєю унікальністю ; порадами 
як розписати писанку , зробити мотанку, шкрябанку. І весь технологічний процес 
можна було спостерігати  на місці . Ще бажаючі  мали змогу ознайомитися із 
вишитими Великодними рушниками , із рослинним орнаментом , легендами. На згадку 
отримали буклет. 

 Проекти журнал ”Дивосвіт” та газета ”Все про все ”  звертали увагу читачів на 
різні рубрики , метою яких є висвітлення проблеми добра , милосердя , доброчинності 
. Сторінки розповідали про добрі вчинки однолітків , про любов до природи, традицій, 
обрядів нашого народу. Кошти від розпродажу були спрямовані на благодійність. 

 Проект  служба захисту прав дітей ”Феміда”  ознайомлював із конфліктними 
ситуаціями, які часто виникають між батьками і дітьми та можливості їх вирішення. 
Як уникнути насильства з боку дорослих , куди і за якими контактними телефонами  
можна звертатися  за допомогою. Розповсюджували пам’ятку – абетку для школярів , в 
якій є необхідна інформація про допомогу. 

 Проект  шкільний центр зайнятості “Школа мого успіху ”  допомагав  учням 
знайти  себе у різних сферах діяльності завдяки творчим здібностям. Це була своєрідна 
допрофесійна підготовка  , знайомство з майбутньою професією. А спеціалісти центру 
зайнятості продіагностували бажаючих у виборі вузу і фаху, а це стане початком 
успіху в майбутньому. 

 Проект ” Сто чудес навколо нас”. Спонукав вивчинню учнів до безмежних і 
неповторних краєвидів нашого краю, учні зуміли скласти екскурсійні карти , 
маршрути цікавих очних і заочних  екскурсій  із відео та фото матеріалами , та 
цікавими буклетами , привертаючи цим увагу до визначних місць рідного 
краю.   

 Проект шкільний банк «Бонус» - розкрив не лише творчий потенціал 
учнів, а й став справжньою школою життя. Діти познайомилися із 
банківською справою, навчились працювати з діловими партнерами, налагодили 
зв’язки з банками нашого міста, а головне – допомогти своїм ровесникам, тим, хто 
потребує фінансової та моральної допомоги, творим добро власними руками і серцем. 
За допомогою випущених і розповсюджених благодійних квитків та коштів з інших 
проектів, було зібрано 10040 грн. усій згаданій цільовій аудиторії. 

 Презентація на широку громадськість вище згаданих(26 проектів) створили єдину 
модель розвитку добра, в результаті чого учні навчились: 

- популяризувати благодійність через різну тематичну спрямованість; 
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- залучати громадскість до співпраці; 
- бути толерантними; 
- приймати рішення; 
- аргументувати думки;  
- планувати свою роботу, передбачаючи реальний результат; 
- користуватися різноманітними джерелами інформації; 
- допомагати та вибачати один одному; 
- бути чуйними і милосердними до ближнього; 
- обирати діяльність відповідно до власних уподобань і самостійно реалізувати 

свою ідею, задум; 
- створювати ситуацію успіху і підтримки; 
- презентувати свої ідеї перед аудиторією; 
- бути особисто причетними до відродження, збереження природи та популяризації 

культури, мови, традицій, обрядів; 
- видавати шкільні журнали, газети, буклети, що містять цікаву і необхідну 

інформацію для читача – однолітка; 
- робити шкільні телепередачі, документальні фільми, де висвітлюється повніша 

інформація з даної проблеми. 
До реалізації макропроекту долучилися всі учні школи 1-11 класи, вчителі, батьки, 
яким не байдуже милосердя, доброта, чуйність, співпереживання, підтримати у 
важку хвилину, бо це найкращі риси українських людей. Бо ми – українці! 

Найбільша цінність макропроекту полягала у тому, що очі дітей випромінювали 
величезну любов, а серця іх переповнювала радість. Радість від того, що вони багато 
чому навчились, створили дива своїми руками, але найголовніше – поділились з усіма 
тими, хто цього потребує, частинкою своєї душі і серця. Бо уваги і тепла не буває 
забагато. 

 

ІІІ. Опис діяльності ( з 15.12.09 р.- по 10.04.10 р.) 

3.1. Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації 
макропроекту в період з 15.12.09 р. – 10.04.10 р.         

 ( див. додаток №3) 

 

IV. Результати реалізації макропроекту. 
 4.1. Основні результати реалізації макропроекту. 

- популяризували благодійність, завдяки різній тематичній спрямованості і творчій 
діяльності учнів, залучивши громадськість області. 
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- вузлики добра на згадку 
          ( див. додаток №2) 

- завдяки екологічним проектам стимулювався інтерес до екологічної культури, 
бажання захищати тваринний і рослинний світ; учні складали і випускали шкільні 
журнали, газети, буклети, пам’ятки з висвітленням критичного ставлення до 
екологічної інформації та способів вирішення окремих проблем; 

- культурологічні проекти є відтворенням, збереженням учнями мови, пісні, традиції 
та обрядів нашого народу; 

- профорієнтаційний проект стимулював дітей до вибору майбутнього фаху, що 
стане орієнтиром у розв’язані соціальних проблем; 

‐ правовий проект зумів забезпечити однолітків вкрай необхідною інформацією про 
захист від насильства , попередження бродяжничиства неповнолітніх ; 

‐ створено і переглянуто документальний фільм «Відверті розмови про добро» , як 
застереження від необдуманих вчинків у дорослому житті та благотворний вплив 
добрих справ у повсякденному житті ; 

‐ створення сприятливих умов для залучення всіх учнів школи незалежно від віку, 
але об’єднаних добром і милосердям , до доброчинності. 

 

4.2. Вплив макропроекту на місцеву громаду Тернопільської області 

          Успішна презентація і реалізація благодійного макропроекту принесла користь 
нашим дітям і частково : 

‐ дітям-сиротам; 

‐ Борецькій Діані; 

‐ дітям з міського притулку «Вифлеєм»; 

‐ неповнолітнім з місць позбавлення волі ; 

‐ одиноким людям похилого віку 

        Під час практичної реалізації благодійності , наш макропроект зумів 
привернути увагу великої частини громадськості області, яка співпрацювала 
з дітьми і внесла власні кошти, цим і підтвердили, що доброта, милосердя, 
чуйність їм не байдужа. 

4.3 Проблеми, що виникли під час реалізації макропроекту: 

- відсутність будь-якого виду фінансування; 
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- недостатнє комп’ютерне обладнання.  

 

4.4 Перспективи розвитку макропроекту: 

- розширити і урізноманітнити тематичну спрямованість класних, індивідуальних 
проектів, мініпроектів, які вирішуватимуть не лише проблеми сьогодення, а й 
прюватимуть на перспективу; 

- популяризувати благодійність і надалі залучати громадськість області, державні 
структури для придбання електронної, комп’ютерної техніки будинку «Малятко», 
притулку, іншим обласним школам-інтернатам для дітей з фізичними потребами; 

- створити шкільну благодійну книгу з переліком тернопільських меценатів; 

- розробити шкільне положення конкурсу-марафону «Красу бачать, мудрість чують, 
доброту відчувають» з метою популяризації доброчинності спільно з громадськістю; 

- створення банку ідейних проектів обдарованих дітей, молоді та пошук фінансів для їх 
преміювання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


