
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДАРУВАТИ ДОБРО! 

День спонтанного прояву доброти – це досить молоде свято, але з кожним роком воно стає все більш 

популярним. Його запровадили 1995 року в американському місті Денвер, що в штаті Колорадо. 2004 

року воно було вперше відсвятковане в Океанії, а саме в Новій Зеландії. На міжнародному рівні День 

доброти почали відзначати 1998 року в Токіо. В Україні свято прижилось в останні 10 років. 

Куратор АЛ12 групи Олеся ЛОМАЧИНСЬКА провела виховний захід для 

студентів ІІ, ІІІ, IV курсів до Дня спонтанного прояву доброти, в режимі 

онлайн. «Сьогодні ДОБРОТА для нас - це ВОЛОНТЕРСТВО», зазначили 

студенти АЛ12 групи, проаналізувавши роботу академічної групи за період 

від початку російської агресії. Ініційовано 

проведення акції «Волонтерська опіка» над 

військовослужбовцями ЗСУ, колишніми 

випускниками коледжу. 

Доброта – якість, яка цінується незалежно від 

свята, тому проявляти її варто не тільки сьогодні. Але сьогодні можна зробити ще більше 

добрих справ, ніж зазвичай. Життя дано на добрі справи – говорить народна мудрість, а для 

того, щоб люди не забували про таку рису, як доброта – є, принаймні, 17 лютого. 

Тематична виховна година проведена у ДХ14 групі куратором Борисом 

ВАРГАТЮКОМ та викладачем Юлією ВЕРБІЦЬКОЮ.  

Головна мета свята в тому, щоб люди стали трішки щасливішими, поширюючи 

довкола себе доброту. І не обов’язково чинити якісь великі справи, можна 

підбадьорити близьких та рідних, надіслати їм добрі слова, зробити приємні 

сюрпризи, які викличуть щиру посмішку на обличчі, подарують гарний настрій. 

Сьогодні творити добро особливо актуально для українців, які об’єднуються, 



підтримують армію, один одного і разом крокують до перемоги.   

Приємні слова можна сказати не обов’язково знайомим – доброта може 

полягати в звільненому в транспорті місці, поданій руці на виході з нього 

або ж щирому слові “дякую” на касі в супермаркеті. Якщо ви хочете, щоб 

добро відчули як можна більше потребують ньому людей – сходіть в 

дитячий будинок, інтернат, будинок для престарілих, притулок для 

тварин. Неважливо, що ви туди з собою візьмете велику користь може 

принести щира посмішка і бесіда, ніж привезені з собою подарунки або 

матеріальна допомога. 

 


