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АНОТАЦІЯ 

        Останні події в Україні не дають залишитися байдужим жодному 

свідомому українцю. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй 

державі, щоб вона була нероздільною, щоб ми мали свою Батьківщину. Ми 

повинні допомагати своїм воїнам, які гинуть від куль ворога, захищаючи нас 

і нашу Україну.  

       Тому дана робота про допомогу школярів тим, хто в складних умовах 

захищає кордони та безпеку населення, забезпечує збереження 

територіальної цілісності України. Ми, діти, – маленькі громадяни України, 

разом з батьками, учителями  займаємось активною волонтерською 

діяльністю: збираєм  гроші і продуктові набори, робим  листівки і обереги, 

щоб там, на передовій, ще раз нагадати нашим солдатам: «Хлопці, 

тримайтеся! Ви не самі – ми з вами! В єдності ми сила!».  
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ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ 

 

1. Місце проведення : Ліплявський навчально-виховний комплекс 

Канівської районної ради Черкаської області; 

2. Тривалість: протягом 2015-2016 навчального року; 

3. Список рою: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім′я Рік 
народж

ення 

Школа Клас Обов′язки 
(ройова 
посада) 

Дом. адреса, 
моб.телефон 

1. Голуб Дарина 

Андріївна 

15.04.

2001 

Ліплявський 

НВК 

9 хорунжий  0967698146 

2.  Харченко Ілона 

Юріївна 

30.01. 

2000 

Ліплявський 

НВК 

9 обозний 0664899135 

3. Губенко Павло 

Миколайович 

23.08.

2001 

Ліплявський 

НВК 

9 джура 0680578807 

4. Борко Вадим 

Андрійович 

17.09.

2000 

Ліплявський 

НВК 

9 ройовий 099093730 

5. Шеремет Ігор 

Сергійович 

17.12.

2001 

Ліплявський 

НВК 

8 осавул  0660642851 

6. Мушка Іван 

Васильович 

15.12.

2003 

Ліплявський 

НВК 

6 джура 0971106966 

7. Кравченко 

Катерина 

Анатоліївна 

09.11.

2001 

Ліплявський 

НВК 

9 джура 0969009643 

8. Дорошенко 

Римма 

Олександрівна 

05.12. 

2002 

Ліплявський 

НВК 

7 писар 0994982259 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

                                      Якщо буде світло в душі, буде краса в людини, 
                                      Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі, 
                                      Якщо є гармонія в домі, буде єдність у нації, 
                                      Якщо є  єдність у нації, буде мир у світі. 

 

     Україна – це держава, яка зазнала на своєму віку татаро-монгольську 

неволю, панування польської шляхти, царський режим та кріпацтво, 

німецько-фашистську агресію та сталінські репресії. Впродовж усього 

періоду існування України народ боровся за волю та незалежність. Але 

протягом останніх десятиліть ми, українці, дещо призабули  про такі поняття 

як патріот, честь, гідність, єдність, взаємодопомога. І лише після трагічних 

подій на Майдані в нашій лексиці відновлюються ці моральні засади, проте 

для багатьох українців це лише слова, значення яких ще не зрозумілі. Однак 

після «дружнього візиту Росії»  ми переживаємо   переломні часи у житті 

кожного і держави загалом. Цей рік, на жаль, за трагічних і болісних 

обставин допоміг згуртувати український народ, довів, що  ми єдині, сильні і 

готові на самопожертви. Цей рік дав українцям достатньо героїв – і нам тепер 

варто зробити все, щоб про них не забули. Це істинні патріоти нашої 

держави. Це люди, які захищають честь, свободу, незалежність, соборність, 

про них потрібно пам'ятати все життя і передавати пам'ять про цих славетних 

людей своїм нащадкам.            

    Тож ми, учні Ліплявського навчально-виховного комплексу,  збирали  

інформацію про героїв односельчан, які перебували та перебувають у зоні 

воєнного конфлікту, діставали їх світлини, біографії та спогади про події 

буремних днів у їхньому житті та створили «Куточок мужності», який   

розповідає історію хоробрості, слави бійців української армії, мужності та 

звитяги воїнів АТО.  
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      Продумавши, як увічнити історію сміливості та незламності духу нових 

героїв сучасної України, нами був заклали  на території навчально-виховного 

комплексу парк «Героям АТО присвячується…»  

 

(фото № 1) «Куточок  мужності» 

Закладання парку «Героям АТО 

присвячується…» 

(фото № 2) 
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