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Ройове гасло:  

Розум, сміливість, гордість і сила. 

Все це для тебе моя Україно! 

 

Ройовий клич – девіз:  

Ще поки сильні духом українці, 

І в грудях боротьби вогонь не згас 

Ми будем боронити рідну землю 

Ставай в козацьке військо проміж нас! 
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ШКІЛЬНА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА 

Вища козацька рада 

(Коші: відродження,олімпієць,турбота,джерело,писар,джура,гармонія) 

ГЕТЬМАН 

Курені (рої): 1-4 класи – козачата (курінні отамани), 

         5-8 класи – джури(курінні отамани), 

                                 9-11 класи – молоді козаки(курінні отамани). 

 

 Склад рою: «Козаки.ua» 

№ 

з/п 
Прізвище, ім.’я 

Рік 

народже

ння 

Клас 
Обов’язки 

(ройова посада) 

Домашня адреса 

моб. телефон 

1 Борисенко Олег 2004 8 Отаман 
Вул.Фестивальна,22

А,0965089912 

2 Бородавка Данило 2005 8 Кіш гармонія 
Вул.Українська,97 

0971660329 

3 Бородавка Данило 2004 8 Кіш джерело 
Вул.Садова,30А 

0975904005 

4 Бородавка Микита 2004 8 Кіш джура 
Вул.Садова,30А 

0683917128 

5 Рассолов Данило 2005 8 Кіш олімпієць 
Вул.Українська,70 

0971886355 

6 
Гамбарнюк 

Анастасія 
2004 8 писар 

Вул.Маяковського,3

4 
0968802236 

7 Пучкова Вікторія 2005 8 
Кіш 

відродження 
Вул.Найдьонова,57 

0960098671 

8 Кошилка Сніжана 2004 8 Кіш турбота 
Вул.Українська,22А 

0974994279 

 

Головна мета шкільного учнівського самоврядування – об’єднання зусиль 

у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та 

демократизації учнівського життя.  Учнівське самоврядування в школі має 

велике значення. Учні набувають передового досвіду самоорганізації та 

співпраці, у них формується життєва позиція та світогляд, основою якого є 

загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і 

точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й 

аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань 

школярі набувають навичок відстоювати власну думку, співпрацювати з 

іншими людьми. Дитяче самоврядування  дає можливість кожному учневі, 



4 
 

показати себе, реалізувати свої ідеї і здібності, готує учнів жити в сучасному 

суспільстві, забезпечує розвиток у підлітків самостійності в ухваленні і 

реалізації рішень для досягнення групових цілей. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх закладів України та з метою формування в учнів навичок 

самопізнання, самовизначення, самореалізації, активної життєвої позиції, 

адекватної оцінки своїх здібностей і можливостей, світогляду, розвитку 

організаторських здібностей і творчої самодіяльності, підвищення рівня 

самоорганізації учнівської молоді, виявлення та підтримки молодих людей з 

активною життєвою позицією, створення умов для реалізації творчого 

потенціалу учнів школи, актуалізації інтересу учнівської молоді до питань 

розвитку демократичної системи, парламентаризму, виборчого права та 

виборчого процесу модель шкільного самоврядування Шкільна Республіка 

«Радужная», зі структурою адміністративного типу, визнано застарілою та 

неефективною.   

Протягом першого семестру 2018-2019 н.р. відбувались процеси ліквідації 

старої системи шкільного самоврядування та вивчалися можливості створення 

нової структури, яка б відповідала сучасним умовам виховання. На основі 

аналізу досвіду різних шкіл нашої країни, вивчення різних типів структур 

самоврядування у школах, розгляду наявної в них документації нами було 

визначено тип, структуру та основні напрями діяльності майбутньої Козацької 

Республіки «КЗ Тимошівська ЗОШ І – ІІІ ступенів».  

Наступним етапом стала розробка відповідного Положення, яке б 

затверджувало діяльність ШКР, основні принципи та завдання, визначало 

структуру управління організацією. Потім вже на основі положення було 

сформульовано статут, в якому чітко представлена розгалужена структура ШКР 

з уже наявними на той момент роями (класними колективами) та кошами. 

Схематично структура виглядає так:  
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1. Гетьман; 

2. Козацька рада (старшокласники); 

3. Рада ройових отаманів; 

4. Ради кошових отаманів ( 7 кошів) 

З огляду на те, що з моменту оголошення виборчої кампанії бажання 

зайняти посаду Гетьмана ШКР виявив лише один учень школи, який відповідав 

затвердженим у Положенні вимогам і осіб, які виступали проти не було 

виявлено серед учнів школи було прийнято рішення затвердити особу 

Гулевського Данила, учня 10 класу на посаду Гетьмана ШКР.  

Всі створені документи новоствореної ШКР (положення, статут), символи 

(герб, гімн), та склад було затверджено  наказом по  школі №314  від 14.12.2018 

«Про організацію роботи шкільної козацької республіки». 

Наприкінці І семестру відбулося засідання ройових отаманів, на якому 

було розповсюджено статут ШКР для ознайомлення у класах. Символи ШКР 

висвітлено на відповідному стенді на І поверсі. Склад ШКР затверджено у 

додатку до наказу. 

Станом на сьогоднішній день з початку ІІ семестру ШКР розпочала свою 

роботу: затверджено графік засідань органів самоврядування, щомісячно 

складаються плани роботи кошів (на основі плану роботу школи),  члени 

органів самоврядування приймають активну участь в організації тематичних 

лінійок (згідно плану),  проведенні рейдів( огляд класних кутків),  оформленні 

документації органів самоврядування (протоколи, плани роботи), організовано 

висвітлення актуальної інформації про проведені заходи на стенді «Шкільні 

вісті» та у соціальних мережах. 

Напрями виховної діяльності дитячого об'єднання  "Козацька республіка" 

 1)«Мій рідний край» (вивчення історії рідного краю); 

2) «Гей ви, хлопці, славні запорожці» (вивчення історії українського козацтва); 

3) вивчення   цінностей українських козаків; 

4) «Козацькому роду нема переводу» (відродження військово-спортивного 

мистецтва козаків); 
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5) «Козацькими стежками» (туристично-краєзнавча робота); 

6) «Слава козацька не вмре, не поляже» (відродження народних мистецьких 

традицій). 

У змісті виховання виокремлюємо орієнтовну програму виховної роботи з 

дівчатками: 

1) «Хата моя, біла хата» (про роль жінки — берегині свого роду); 

2) «Рідна мати моя, ти ночей не доспала» (пісні моєї мами); 

3) «Ой у лузі червона калина» (про рослини — символи України); 

4) «І на тім рушничкові» (навчання жіночої майстерності); 

 5) «До надр народної медицини» (ознайомлення із секретами народної 

медицини). 

6) «Не ріж косу, бо хорошая …» 
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Анотація 

Патріотичний напрямок – один з пріоритетних у виховній роботі 

педагогічного колективу КЗ «Тимошівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів». Формуванню 

національно свідомої, патріотично налаштованої особистості сприяє участь у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). 

У рамках цього проекту в школі організовано  рій «Козаки.ua». 

Волонтерство сприяє вихованню юних патріотів України на засадах 

національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської 

позиції. Волонтерська діяльність активізувалась у КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» у зв’язку з подіями на Сході України. Члени рою «Козаки.ua» стали 

координаторами цієї роботи, вони ініціюють проведення акцій на підтримку 

воїнів-захисників, які відстоюють незалежність і цілісність України в зоні 

військових дій, своїх ровесників, що проживають у зоні військового конфлікту. 

Добрі справи, здійснені школярами, прилучають їх до благодійності, 

демонструють їхній патріотизм, милосердя, уміння розуміти проблеми 

оточуючих та бажання безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам заради 

миру і спокою в Україні, заради єдності Батьківщини. «Добре діло» волонтерів 

нашого закладу – це систематичні спільні дії учнів, педагогів, батьків, органів 

місцевого самоврядування, та громадських організацій протягом  2018- 2019 

навчального року. 
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Зміст, форми та напрями діяльності рою,ефективність роботи.   

             «ЗАВЖДИ ПОСПІШАЙМО НА ДОПОМОГУ»  

Уже дев’ятий рік впроваджується у шкільному житті Всеукраїнська 

дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). Вона стала 

невід’ємною складовою національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді. Виховна система гри «Джура»  включає в себе постійну роботу у школі 

протягом усього навчального року, дає можливість залучити до спільної дії 

учнів, педагогів, батьків, представників місцевого самоврядування та 

громадських організацій. 

Виховна система гри «Джура» базується на козацьких і пластових 

традиціях. Така форма виховної роботи з учнівською молоддю є надзвичайно 

ефективною та актуальною, зважуючи на складні військово-політичні умови, 

що нині склалися в Україні. Високий рівень обороноздатності України може 

бути забезпечений не стільки новітніми зразками зброї, але, у першу чергу, 

високим рівнем патріотизму громадян, наявністю в них потрібних умінь та 

навичок із загально-військових дисциплін, вміння зберегти своє життя і 

здоров’я в умовах надзвичайної ситуації та військового конфлікту, надання 

першої допомоги, а головне – їхньої готовності захистити Україну від будь-

якого агресора. Народ-патріот – непереможний. 

Не стоять осторонь важливих cправ заради перемоги у неоголошеній 

війні і тимошівські  учні. 

Милосердя - це слово, до якого ми останнім часом звертаємося все 

частіше. Чому? Тому, що наше суспільство втомилося вже від грубощів, 

несправедливості, черствості душ людських, жорстокості. 

Рій «Козаки.ua» впродовж останніх трьох років був і є організатором 

волонтерської діяльності школярів. 

Проводячи систематичну роботу на підтримку і допомогу наших воїнів-

захисників, які відстоюють незалежність і цілісність України в зоні АТО, 

громадян, що проживають у зоні військового конфлікту, тих, хто потребує 

турботи, тимошівські  волонтери проявляють себе як свідомі українці. 
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Традиційними стали у школі уроки мужності, присвячені Героям Крут, 

учасникам революції Гідності, Небесній Сотні, волонтерам, воїнам-

односельчанам – учасникам бойових дій на Сході України, подіям, що змінили 

хід історії України. 

Аби вшанувати подвиг героїв, які за покликом серця виступили на захист  

суверенітету і територіальної цілісності Батьківщини, пройшли пекло 

найтяжчих бойових операцій, сприяти зміцненню патріотичного духу в 

суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих 

формувань, прийнята Постанова Верховної Ради України від 17.01.2017 року 

№1822-VIII «Про встановлення Дня українського добровольця».  З цієї нагоди 

щорічно традиційно проводиться тематична лінійка із запрошенням воїнів АТО 

– односельців,що стали добровольцями.  

         Наша школа – це велика і дружна сім’я. І завжди хочеться, щоб у нашій 

сім’ї панували добро і взаємоповага. На рахунку учасників проекту: 

«Милосердя і доброта - людства два крила» дуже велика кількість реалізованих 

благодійних акцій. 

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають 

самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю 

соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, 

критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, 

відповідальності за свої дії та вчинки: участь у щорічних благодійних акціях 

«Діти  – воїнам АТО», «Ліки замість квітів», «Назустріч мрії», «Подарунки для 

воїнів АТО від Миколая», «Великодній кошик для воїнів АТО»,акції «Від серця 

до серця»,обласній благодійній патріотичній акції «Подаруй прапор 

Українському солдату», присвяченій Дню захисника України; акція 

«Подарунок  для солдата» до новорічних свят;  гуманітарна допомога 

вимушеним переселенцям із східних областей України тощо. 

В рамках реалізації проекту «Якщо не ми, то хто»» відбувалися різноманітні 

заходи: 

• флеш - моб «Ми за мир в Україні»; 
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• збір одягу, продуктів  харчування, медикаментів; 

• передача зібраного одягу до Товариства Червоного Хреста; 

• моніторинг діяльності волонтерів у класах . 

         За 2018-19 навчальний рік  реалізовано ряд проектів, здійснено різні 

акції. Серед них: 

• Акція «Зв'язок поколінь».  Проведення заходів до Міжнародного дня 

людей похилого віку – проект «Поспішайте творити добро»: 

• конкурс вітальних листівок «Найдорожчій у світі людині!»; 

• привітання бабусь і дідусів зі святом – операція «Сердечні вітання»; 

• Візити до самотніх стареньких людей. 

• Привітання учителів-пенсіонерів з Днем працівника освіти – операція 

«Низький уклін тобі, учителю рідний!» 

• Акція «Чиста школа – чисте село». Волонтери  прибирають територію 

школи, облаштовують на ній клумби, прибирали парк, прибирання біля 

пам’ятників загиблим воїнам, жертвам голодомору. 

• Акція «Знай, люби і поважай закон». Волонтери працюють за проектом 

«Рівний – рівному», спілкуючись із ровесниками щодо попередження 

шкідливих звичок та соціально-небезпечних дій. Було проведено усний журнал 

для учнів 5-8 класів  «Твоє  здоров'я у твоїх руках», тематичну конференцію 

«Злочин і покарання» для учнів 9-11 класів. З учнями 1-4 класів пройшла 

відверта розмова «Що означає «мати друга»».  

• Акція «Ми пам’ятаємо і знаємо» 

Оформлено   в Залі Бойової Слави постійнодіючі стенди, що відображають 

події збройної боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої 

країни : «Загиблі герої АТО  Запорізької області»; «Героям Небесної Сотні 

присвячується…»,«Герої не вмирають» ; «Наші земляки – учасники АТО»; 

«Вони служать за контрактом», «Герої України»,стіну пам’яті «Ніхто не 

забутий,ніщо не забуто». 

• Проведення заходів до Дня волонтера – проект «Волонтер! Це звучить 

гордо!» 
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•  Акція «Разом - за   здоровий спосіб життя». 

Виступ агітбригади «Шлях до здоров’я». Профілактика ВІЛ та формування 

здорового способу життя серед учнів. Випуск листків здоров’я. 

•   Акція «Ветеран». До   Дня   Перемоги   відбувся «Тиждень пам'яті  та  

слави». Учні школи,представники  громадськості прибирають територію села. 

У школу запрошуємо  учасників   АТО. А безпосередньо в День Перемоги 

проходить мітинг за активної участі учнів. 

• Екологічні проекти «Нагодуй птахів» та «Шпакжитлобуд». 

• Проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС – акція «Пам’ятаймо!» 

         У цьому навчальному році в межах акції надано адресну допомогу 6 

дітям із родин, що перебувають у складних життєвих обставинах(збір речей та 

продуктів харчування). 

         До Всесвітнього дня волонтера члени гуртка підготували експрес-

інформацію та презентували приклади своєї благодійної роботи. 

У нашому мікрорайоні розташована лише наша школа ( всього навчається 

180 учнів) ми знаємо кожну родину, тому і заходи були сплановані із 

залученням батьківських комітетів школи та класів. 

Учні  написали листи солдатам та виготовили патріотичні браслети, які 

вклали в кожен лист. 

Волонтери рою «Козаки.ua» ведуть активну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед учнівської молоді з різних питань превентивного, екологічного, 

громадянського виховання.  

Члени рою  пропагують здоровий спосіб життя як одну з головних умов 

формування гармонійної особистості. З цією метою проведено бесіди «Зробимо 

чистим шкільне подвір’я»,  брейн - ринг «Буду я природі другом»,екологічна 

конференція «Проблеми рідного села» та конкурс костюмів із природного 

матеріалу «Мистецькій утилізації підлягає практично все…»,конференція 

«Шкідливий вплив тютюнопаління та алкоголю на організм дитини», гра-
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експрес «У здоровому тілі-здоровий дух»,виступи шкільних агітбригад «За 

здоровий спосіб життя». 

Важливою ланкою волонтерської роботи є допомога одиноким людям 

похилого віку. Ці люди як ніхто потребують уваги, турботи. За кожним класом 

закріплені одинокі люди: учні школи відвідують їх, виконують посильну 

роботу по господарству,на свята приносять продуктові пакети, є цікавими 

співрозмовниками для пристарілих людей.  

Рій «Козаки.ua» є одним з ініціаторів проведення Днів учнівського 

самоврядування. Це робиться з метою виявлення і розвитку організаторських, 

творчих, професійних здібностей учнів. 

  Опікуємось ми пам’ятниками  загиблих воїнів ( їх 5) та Меморіалом Слави, 

які розташовані на території села Тимошівка. Староста  Сільської ради Петров 

А.В. за кожним пам’ятником закріпив фермерське господарство,члени яких 

проводять ремонт, а учні школи прибирають прилеглі території біля 

пам’ятників та Меморіалу Слави. В цьому році 08.05 відбудеться  

перезахоронення останків радянських воїнів,які знайдені при проведенні 

комунікацій до котельні. 

Щорічно у школі проходить акція «Милосердя» та акція «Від серця до 

серця», в якій бере участь вся школа.  

Волонтерський рух потрібний у кожній школі тому, що учні вчаться 

розуміти проблеми самотньої людини, у них виховується почуття доброти , 

милосердя, толерантності.   

Районна ветеранська організація в цьому році нагородила найактивніших 

волонтерів грамотами та солодкими призами. 

Благодійні акції волонтерів школи. 

1. «Шановні наші вчителі» 

Привітання вчителів-ветеранів зі святом до Дня учителя, 

святковий концерт. Запрошення вчителів-ветеранів на загальношкільні 

заходи. 

Очікувані результати 
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Шанобливе ставлення до вчительської праці, повага до людей похилого 

віку. 

2. «Добра справа добрим словом відгукнеться» 

Надання допомоги людям похилого віку,одиноким людям. 

Очікувані результати 

Залучення учнівської молоді до надання шефської допомоги людям 

похилого віку. 

3. «Доброго ранку, ветеране!» 

Привітання ветеранів  учасників АТО і членів їх сімей зі святом, зустрічі 

школярів із учасниками АТО та членами їх родин. 

Очікувані результати 

Виховання гордості  і поваги до ветеранів та воїнів – захисників України. 

4. «Ордени   і медалі   у твоєму домі» 

Пошукова діяльність: збір   фотографій  та документів про учасників ІІ 

світової війни, участь в акції «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто»,оформлення стіни пошани. 

Очікувані результати 

Залучення учнів  до історичної пам’яті,  виховання гордості за своїх 

рідних,односельців. 

5. «Подаруй іграшку другу» 

Виготовлення іграшок для вихованців д/с «Василек», запрошення 

вихованців на загальношкільні заходи. 

Очікувані результати 

Піклування про дітей молодшого віку. 

6. «Милосердя» 

Збирання дитячих речей, шкільного приладдя учням школи із 

малозабезпечених сімей та дітям – переселенцям зі сходу. 

Очікувані результати 

Турбота про дітей з особливими потребами. 

7. «За здоровий спосіб життя» 
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Виховні заходи  ,що пропагують здоровий спосіб життя, 

надання інформації  щодо профілактики  ВІЛ, СНІДу, туберкульозу, 

грипу. 

Очікувані результати 

Практична допомога з питань захворювань. 

9. «Смітникам на природі—годі» 

Благоустрій шкільної території   та території села. 

Участь у Всеукраїнському суботнику «Зробимо Україну чистою»  

Допомагаючи іншим людям, волонтери не чекають винагороди, а просто 

роблять свою справу, те, що підказує серце. Творити добро, не бути байдужими 

до чужого горя – загальнолюдські цінності, які виховує школа. Маємо надію, 

що вогник милосердя, доброти , який загорівся у їх серцях горітиме протягом 

усього їхнього життя. 
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Підсумки, висновки, рекомендації 

Добрі справи не вимагають матеріальних затрат, адже доброта в основі 

своїй безкорислива, а милосердя – безкінечне. 

Добрі справи  нашого рою «Козаки.ua» привернули увагу широкого загалу 

до проблем допомоги воїнам, що захищають суверенітет України. Зважаючи на 

велику кількість безпосередніх учасників, які залучались до благодійних 

волонтерських акцій, відбулося поширення інформації щодо реальної 

необхідності допомогти тим, хто перебуває в зоні військових дій. Добре діло 

виконало важливу інформаційну функцію. 

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. Діти вчаться бути уважними до чужої 

біди, порядними і толерантними, щирими і добросердними. Юне покоління 

українців навчається усвідомлювати відповідальність кожного за долю своєї 

держави, її майбутнє. 

 Реалізація добрих справ сприяла прояву серед дітей і дорослих найкращих 

людських рис: доброзичливості, співчуття, турботи, прагнення допомогти. 

     Отже, результати реалізації добрих справ стали поштовхом до: гуманізації 

стосунків між вчителями та дітьми, практичного засвоєння вихованцями 

моральних і духовних цінностей, формування навичок практичної допомоги 

іншим людям, формування стратегії життєвої поведінки у суспільстві, 

розширення зони контактів вихованців з позашкіллям, створення умов для 

самореалізації особистості у різних видах діяльності. Учні вчаться бути 

компетентними та відповідальними громадянами своєї держави, 

переповнюються оптимістичними почуттями за долю України, усвідомлюючи, 

що кожен з них і всі разом можуть зробити реальний внесок у розбудову своєї 

рідної Батьківщини. 



17 
 

Зараз можна побачити навкруги багато горя і біди, але ми повинні жити і 

сіяти добро в людських душах, бути милосердними вже сьогодні. Тож нехай 

оживає істина стара: «Людина починається з добра!»   

 Тож, до нових цікавих ідей, нових пошуків, до нових відкриттів! 

Всі наші добрі справи підтверджені фотографіями в фільмі.  


