
Історія — це пам'ять нації... 

Це спосіб, яким нація встановлює свою ідентичність і наміри. 
Дж. Ф. Кенеді 

 

 "Філософи й політологи визначають патріотизм як суспільний і 

моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та 

виявляється в певному способі дій і складному комплексі суспільних 

почуттів, що узагальнено називається любов'ю до Батьківщини. Це одне з 

найглибших почуттів, що закріплювалося століттями й тисячоліттями 

розвитку відокремлених етносів". 

 Сьогодні особлива увага надається саме національно-патріотичному 

вихованню молоді. І тут неабияке значення мають зустрічі з учасниками 

бойових дій та ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій в 

Афганістані та на територіях інших держав, військовослужбовцями, які 

сьогодні захищають цілісність України на Сході. Знайомство з людьми, які 

присвятили своє життя народові, боротьбі за свободу й незалежність 

Вітчизни, допомагає учням глибше усвідомити такі поняття, як 

“Батьківщина”, “захисник”, а також зрозуміти, що захист Вітчизни – 

священний обов’язок кожного громадянина.    

     Напередодні Дня захисника України зазвичай плануються заходи з  

відзначення цієї дати, а ще щоразу хочеться це свято провести особливо, 

цікаво, неповторно.  

 Отож 12 жовтня група учнів опорного закладу «Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради 

Полтавської області» разом із учасниками АТО Лівіцьким М., Бибіним В., 

Касьяном О., Кулечко А., Голяником Р. та волонтером Сергійко С. побували 

на екскурсії в музеї АТО в місті Дніпро.  

 Про музей можна сказати одним словом «СИЛА!». Дві години вся 

група була ніби заворожена. Гід-екскурсовод Сергійчук Руслан, колишній 

воїн АТО, який після поранення став одним із ініціаторів створення даного 

музею, провів змістовну екскурсію, ознайомив із експозиціями .  Екскурсія 

справила незабутнє враження на всю групу. Не можна сказати, що один зал 

цікавий, а інший –  ні. Музей – це правдиве відображення подій на Сході 

нашої держави. 

      Особливі почуття викликала Алея Слави і героїв Революції Гідності. 

Тут знаходяться  світлини загиблих воїнів АТО, серед яких є фото нашого 

земляка Сітяєва Юрія, пам’ять про якого ми вшанували хвилиною мовчання 

та  поклали квіти. 



      Допомогли організувати дану поїздку небайдужі люди: Кириченко М., 

Копелець О., Шибіка В, Попруга О. 

     Усім варто обов’язково відвідайти музей АТО!  

 Адже сьогодні ми багато чуємо: що там наша армія? для чого те АТО?  

 Я скажу так, українська армія сьогодні є предметом гордості всього 

українського народу.  Героїчно захищаючи Батьківщину на сході, 

відстоюючи державну незалежність і територіальну цілісність країни, наші 

військовослужбовці демонструють незламну волю, патріотизм і сумлінне 

виконання військової присяги. Тому бажаємо всім захисникам міцного 

здоров’я, професійного зростання, бойової удачі, щасливого повернення 

додому! 

 А ми будемо знати, що наші захисники є для нас взірцем  Українця. 

Бути українцем – значить безмежно вірити в Україну, як вірили в неї генії і 

безстрашні захисники українського народу. Тільки почуття любові й 

глибокої гордості за Вітчизну разом із вірою у її величне майбутнє дає 

кожному українцеві, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе він в 

Україні, чи в інших краях, право стверджувати: це моя країна, мій народ, моя 

Україна!  

Анастасія Тищенко, 

 учениця 11 класу опорного закладу 
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