
Освіта – вища. 

Спеціальність – вчитель 

початкових  класів. 

Стаж роботи – 18 років. 

Стаж роботи в БДТ - 7 років. 

 

Керівник гуртків Борщівського районного 
будинку дитячої творчості 

Керівник клубу юних миротворців “Факел” 

Координатор “Мережі Шкіл Миру” дитячого 
миротворчого руху  



Завдання 
 юних  

миротворців 

Об’єднання  
дітей 

та 
 молоді для 

 відродження та 
 підвищення  

престижу 
 миротворчого 

 і  
волонтерського 

 руху  

Об’єднання 
 учнівських 

 колективів та 
 організацій 
 в сумісній 

 багато- 
профільній 
 діяльності 

Здійснення 
 миротворчої 
 діяльності 

 в сім’ї, 
 на вулиці, 
 в школі,  

на рівні міста  

Допомога  
кожному члену 

 клубу 
 в засвоєнні  
несилових 

 засобів 
вирішення  

конфліктних  
ситуацій 

Сприяння 
 підвищенню 

 рівня 
патріотичного 
 виховання  

дітей  
та молоді 

Поширення 
 і розвиток  

дитячого 
 миротворчого 

руху 



Рамки  
діяльності 

юних 
 миротворців 

Відзначення  
Міжнародних 

днів ООН 
в Україні 

Організація 
добродійних, 
миротворчих, 
екологічних 

акцій 

Допомога  
дитячим 

інтернатам,  
притулкам 

 

Організація  
концертів 

та 
зустрічей 

з 
ветеранами війн, 

учасниками 
миротворчих 

операцій 

Зустрічі з 
членами інших 

дитячих 
миротворчих 
організацій, 

спільні проекти 
 



ВИДИ  ЗАНЯТЬ 

Заняття- лекція 

Заняття-зустріч  

Практичне заняття 

Заняття-конференція 

Комбіноване заняття 

Заняття-засідання ради клубу 

Акції 



Концептуальна модель 

особистості юного 

миротворця 

     Особистість  

         юного     

     миротворця 

Доброчинність 

Співчутливість 

Миротворчість 

Екологічна 
свідомість 

Громадянська 
свідомість 

Національна 
свідомість 

Правова освіта 

Толерантність 

Доброта 

Військова  
підготовка 

 
Духовність 



Сходинки росту юного 

миротворця 
  

 Миротворець  
гвардії 

 
 
 

Миротворець 
 
 

Юний миротворець 
Миротворець- 

волонтер 

 
Юний миротворець- 

інструктор 

Юний  миротворець 



Співпраця із установами та 

громадськими організаціями 

Районна спілка   
воїнів-”афганців” 

 
 

Районна організація 
ветеранів Збройних 

 сил   
 

Школи  міста 
Районна державна  

адміністрація 

Музей  миротворчих  
місій  ООН 

 
 

Районна громадська  
організація інвалідів 

“Зорі  надії” 
 

 
Дитяча громадська  
організація “Клуб  
юних миротворців” 

 

Клуб юних  
миротворців 



Дитячий миротворчий рух за 

культуру миру і ненасилля 

 

    Участь у військово-
спортивній  історико-
патріотичній грі 
“Миротворчий рух дітей та 
молоді Поділля за культуру 
миру і ненасилля в 
інтересах дітей планети” 



Участь у міжнародних 

конкурсах 
 Міжнародний конкурс  

“Миротворець року” у  

рамках проекту “Мережа Шкіл  

Миру” у номінації “Екологічний  

кодекс школяра” 

 Міжнародний  

Молодіжний  конкурс  

волонтерських проектів 

“Служіння заради миру” 

Проект “Хай буде мир на 
всій Землі…” 



Зустрічі із ветеранами війни, 

воїнами-”афганцями”, 

учасниками миротворчих 

операцій  ООН.  

  



Миротворчі та доброчинні акції ,  

організовані юними 

миротворцями 

   Добровільність, 
добродійність, 
миротворчість – 
найважливіші 
ресурси 
цивільного 
виховання дітей 
і підлітків у дусі 
миру і 
миротворчості. 



Екологічні  акції 

  “Турбота про 
глобальне 
середовище існування 
людства -географічну 
оболонку, ресурси 
якої не безмежні, є 
завданням усіх 
народів. Захист Землі, 
її різноманітності й 
краси — священний 
обов'язок кожного.” 



…Взявши собі в 
настанову  батьківські   
слова -це честь і 
порядність ,   це сила 
і правда свята і віру 
нам дали,  надію,      

  а також любов,щоб 
мир берегли, щоб не 
проливалася кров!… 

   За підсумками                           
“Декади добрих справ” 

2011,2012років та участь у 
Міжнародній програмі 
“Мережа Шкіл Миру” 

Борщівський районний 
будинок дитячої творчості 
отримав почесне право на 

звання                         
“Школа Миру” 



Військово-спортивні історико-патріотичні 
підсумкові    

               зльоти юних миротворців СНД 



в Районному будинку 

дитячої творчості 

  Новини і результати роботи    

   клубу юних миротвоців            
   на сайтах: 
 
http://piscipers.ucoz.ua/ 
   
http://291434.edicypages.com/ 
 
http://fakelbdt.edicy.com/ 
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