
Тема: Медіа презентація Уроку мужності „Пам’ятай, Україно, своїх Героїв!” до 
Дня захисника України -14 жовтня. 

 
Мета: формування у учнів національної ідентичності на кращих прикладах мужності, 

звитяги і подвигів українських воїнів у період АТО.  
 

  Захист Вітчизни від тих, хто загрожує територіальній цілісності країни - свята справа. Вона 
вимагає від людей сміливості, честі та відваги, величезної самопожертви і самовіддачі. Воєнні 
події початку 2014 року, змусили переглянути ставлення українського суспільства до захисту 
Вітчизни і змінити дату святкування, адже раніше наш народ відзначав це свято 23 лютого. 
Відповідно до Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року в Україні, з метою вшанування 
мужності і героїзму захисників незалежної і територіальної цілісності України, військових 
традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в 
суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості, встановлено свято – День захисника 
України. Тому в цьому році 14 жовтня вперше в історії України буде вихідним днем. ( Привітання 
учнів з Днем захисника України). 

 
 

 Слайд 1.       Святослав Сергійович Горбенко 
 
 

Народився у місті Полтава. По закінченню Полтавського ліцею мав лише 15 років. 
Здобувати вищу освіту почав у Харкові. Святослав навчався на філологічному факультеті 
(японська, англійська мови) у Харківському національному педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди. І в той же час, на заочному відділенні – на історичному факультеті 
Харківського національного університету імені Василя Каразіна. На третьому році навчання 
хлопець вступив і на військову кафедру Харківського танкового училища.  
 

У квітні 2014 за наполяганням батька перевівся на навчання до Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з причин погроз і переслідування тогочасними провладними 
бандформуваннями учасників Майдану і Самооборони Харкова, до лав якої записався Святослав у 
період Революції Гідності. Продовжив опановувати в Інституті філології японську мову та 
літературу з кінця третього курсу. Влітку 2014 року ще встиг скласти іспити на військовій кафедрі 
й отримати подання на звання молодшого лейтенанта. Погони отримати не встиг – став 
добровольцем, пройшов військові навчання. А далі – на фронт. 
 

З кінця вересня Святослав перебував у Донецькому аеропорту разом з побратимами від 
Добровольчого українського корпусу «Правого сектору». Рятуючи травмованого побратима, 
загинув 3 жовтня 2014 року через смертельне поранення сонної артерії уламком танкової міни в 
приміщені старого терміналу. 
 

Похований на Берковецькому кладовищі у місті Києві. 
 

Слайд 2     Реальна історія героя "Скіфа" 
 

16 січня 2015 
 

Перед загибеллю бійцеві АТО приснився постріл в голову.  
Командир одного з підрозділів батальйону "Айдар" Олег Сидор з позивним "Скіф" напередодні 

свого останнього бою розповів про страшний сон. Йому приснився постріл у голову. Про це 
розповіла його подруга, 19-річна волонтерка Тетяна Дюрд.  

Напередодні трагедії Олег, який ніколи не згадував про погане, раптом розповів, що йому 
приснився жахливий сон. Нібито його поранили в голову. Невже він передчував?" - Каже вона.  

Чоловік ще навесні добровольцем пішов на фронт і брав участь у звільненні більше десяти 
населених пунктів у Луганській області. У ніч на 9 січня в Луганській області, рятуючи 
побратимів під час обстрілу бойовиків, "Скіф" загинув. Кілька днів тому його поховали в рідному 



селі на Закарпатті. Олегу Сидору було 37 років. Він прекрасно знав історію, володів п'ятьма 
іноземними мовами і довгий час працював за кордоном. Коли почалися події на Майдані, був у 
Польщі. У січні приїхав до Києва і приєднався до протестуючих.  

На фронті він не раз рятував своїх побратимів. Пізніше хлопці розповіли, що там, в 
Новосвітлівці, їх врятував" Скіф . Одинадцять днів вони були в оточенні. У Олега був порваний 
бронежилет, але він все одно відстрілювався. А в останній момент прийняв рішення прориватися. 
Це був ризик, але" Скіф "все прорахував." Якби не він, нас би там розстріляли ", - сказали потім 
його товариші по службі. Олежка, до речі, тоді отримав поранення. Але нікому про це не сказав", - 
говорить Тетяна Дюрд. Навіть перед загибеллю він намагався прикрити хлопців і сам 
відстрілювався до останнього. Скіф" загинув від поранення в голову, як у тому пророчому сні. Під 
час бою намагався прикрити хлопців і сам відстрілювався до останнього.  
  
  

Слайд 3-4 
 
13.02.2015 Боєць АТО: "Танк бойовиків почав тиснути нас в окопах. Опинившись під 

гусеницями, я здивувався, що все ще живий". 
 

27 січня я повинен був поїхати додому у відпустку, а 24-го був поранений, - каже 
Олександр. - Того дня наш опорний пункт біля села Санжарівка атакували танки бойовиків. Один 
з них почав тиснути нас в окопах. Побачивши, як він залетів на позицію, я спробував проскочити 
збоку під махиною, але водій зрозумів мій маневр - обидві гусениці пройшлися по окопу, 
переїхавши мені ліві руку і ногу. Після цього танк розвернувся, наїхав на мене і зупинився. Я 
навіть здивувався, що все ще живий! І поки він так стояв, його підбили, а тих, хто знаходився 
всередині, закидали гранатами. 
Загинули всі, крім механіка. Екіпаж складався з кадрових російських військових - про це сказав 
танкіст, та й знайдені документи не залишали сумнівів. 
 

Ви довго пролежали під танком? 
 
Точно не можу сказати. Час для мене ніби зупинився. Десь близько години. Коли бій 

закінчився, танк відтягнули, мене витягли й почали надавати першу допомогу. Ліву руку не 
відірвало, але врятувати її, перемелену гусеницями, було неможливо. У Артемівській лікарні, куди 
мене доставили, її ампутували ...Моя каска потріскалася, чоботи злетіли з обох ніг, - говорить 
Сашко. - З лівої сторони тіла здерта шкіра. Завдяки бронежилету не постраждали внутрішні 
органи. Правда, ребра поламані. Але це нічого - заживуть!" 

 
Цей боєць отримав важкі травми, - каже керівник Центру ортопедії, травматології та 

спортивної медицини клінічної лікарні «Феофанія» Ігор Зазірний. 
Він позбувся лівої руки вище ліктя, права виявилася поламана, ліва нога роздроблена в 

декількох місцях. Пошкоджено тазові кістки. Пацієнт переніс кілька операцій, кістки зіставлені. 
Щодня ми проводимо йому перев'язки, які можна назвати міні-операціями, адже кожен раз 
використовуємо знеболення. Думаю, нам вдасться поставити чоловіка на ноги. Крім того, почали 
шукати якісний протез руки.  

 
У зоні АТО Олександр перебував з жовтня. Він був командиром взводу мінометної батареї. 
 
В основному я займався коректуванням артилерійського вогню, - розповідає боєць. - Наші 

позиції постійно обстрілювали з мінометів і більш важких установок. Це було страшно. Але я 
зумів подолати страх перед снарядами, які летять з неба. Знаєте, до 24 січня в нашому підрозділі 
був поранений тільки один боєць. Це теж додавало сил.  
 

Саша до найдрібніших подробиць пам'ятає день, коли мало не загинув. 
 
Наш опорний пункт біля села Санжарівка дуже заважав терористам: якби їм вдалося захопити 

дорогу, по ній можна було б перекидати техніку. Тому вони й атакували нас кілька днів поспіль. 



Кожен ранок починався з тригодинного обстрілу нашої позиції «Градами», мінометами, 
самохідними установками ... Потім пішли танки ... 

 
«Мені не уявити відчуття бійців, яких танк тиснув гусеницями, - написав у соціальній мережі 

один з учасників бою під Санжарівкою. - Горіло все, що може горіти. Ми двома танками летіли на 
допомогу. Нашим піхотинцям вдалося зупинити і підбити буквально голими руками три ворожих 
танки. Решта змушені були відступити. Атака захлинулася. Рубіж ми відстояли. Солдат, що 
залишився на позиції, показав нам важко пораненого бійця, затиснутого в окопі під гусеницями 
підбитого ворожого танка. Нам вдалося відтягнути машину, витягнути хлопця і відправити його 
до медсанчастини. Я взяв документи одного вбитого танкіста: паспорт громадянина РФ, трудова, 
військовий квиток, страхове свідоцтво державного пенсійного страхування РФ, мобільник, 
посвідчення Новоросії Першого Південно-Східного батальйону Пресвятої Богородиці  від 16.10.14 
і квиток на його ім'я на поїзд Орськ-Краснодар. Хто тепер буде виховувати його двох дітей-
підлітків? Путін? »  
 

Про те, що в тому бою загинули вісім наших солдатів, а десятки отримали поранення, 
Олександр дізнався пізніше.  

Багатьох бійців, які брали участь у жорстоких боях і не дозволили влаштувати Дебальцевський 
котел, нагородили орденами і медалями прямо в лікарняних палатах.  

 
Слайд 5 
 
Олексій Чабан, 50 років, старший лейтенант, командир танкового взводу 17-ї танкової бригади. 

У мирному житті був фермером. 
 
Ми захопили російський танк. Вони були на одній стороні річки, ми - на іншій. Туман 

моторошний. Вони шукали брід, а ми їх вже чекали. Зав'язався бій. Ми одну машину спалили, 
одну зачепили. Потім подув вітер, і ми змогли розглянути ще один танк. Стрельнули. Снаряд 
потрапив в лобову броню. 

 
Танк зупинився, звідти вилізли троє - командир, навідник, механік. Ми знову зарядилися. Але 

так і не змогли вистрілити - дали їм піти. Напевно, позначилося те, що ми не кадрові військові. 
Танк взяли. У ньому знайшли телефон одного з солдатів з номером його матері. Номер російський. 
Я написав їй листа. Це був крик душі. 

 
Не шкодую про те, що ми відпустили танкістів. Якщо людина впала з коня, його не можна 

добивати. Може, це схоже на книжкові штампи з дитинства. Але до тих пір у нас не було великих 
втрат. Не було озлобленості. Хоча ми п'ять місяців тримали кордон між нашим Троїцьким і 
сепаратистським Калиновим. 

 
Досі не можу зрозуміти, що ж це за люди такі. Приїжджають нас вбивати. І якби ж за великі 

гроші! Ні, за 300-400 доларів. Мені важко уявити, щоб я залишив сім'ю, дітей, роботу і поїхав, 
наприклад, в Білорусію або в Грузію когось вбивати. 

 
Найбільше мені запам'ятався хлопець, якого ми дістали з-під танка Т-72. Командування дало нам 
наказ іти на допомогу нашим під Санжарівка. Коли приїхали, сепаратисти вже встигли відступити. 
Виявилося, що росіяни танками заскочили на позицію наших і прямо гусеницями всіх тиснули. 
 
На полі валялися окремі фрагменти тіл. Було відчуття нереальності того, що відбувається. Ми 
почали прибирати підбиту техніку, шукати живих. І таки знайшли одного. Коли ми витягали 
хлопця з-під підбитого танка, він дико стогнав. Ми, чесно кажучи, не думали, що він виживе. Був 
мороз мінус 8. Я його потім по телевізору бачив. Всі ми, хто його витягав, відчуваємо, що зробили 
щось Богоугодне. 



 
Слайд 6 

 
Станом на 9 березня 2015 року через дніпропетровську лікарню пройшло  1200 поранених. 

940 операцій проведено одразу, невідкладно. Більше тисячі операцій проведено поетапно. 
 

Слайд 14. 
 
Іван Сотник з дитинства мріяв стати військовим  
У селі Грудки Волинської області поховали Івана Сотника, загиблого в бою під Широкино 

2 травня 2015 р.  Куля снайпера потрапила йому в голову. Ваня був у касці, але вона його не 
врятувала. Хлопця, який стікав кров'ю, але ще був живий, відвезли в лікарню в Маріуполі і відразу 
поклали на операційний стіл. Під час другої операції боєць помер. 

За словами товаришів, Іван Сотник був потайним людиною і рідко говорив, що він думає 
про події у країні. Але незадовго до загибелі Ваня несподівано поділився в «Фейсбуці» своїми 
думками. Його слова бійці назвали заповітом. Публікуємо їх дослівно: 

 
 «НІЯКОГО героїзму. Війна - це кров, смерть, відірвані руки, ноги, голови. Війна - це 
покалічені долі. Війна - це спалені міста. До тих пір, поки у вашій голові війна буде чимось гарним 
і героїчним, ви до війни не готові. Війна - це запах гною, гару, сечі та поту, а не пафосні монологи 
і красиві вчинки. 
Завжди був проти радянського кіно про Другу світову. Красиві, причесані (іноді гарно замурзані 
сажею) правильні люди брали однозначні правильні рішення. Все виглядало, як у класичних 
п'єсах: якщо герой хороший ("наш"), він правильно розмовляє, добре виглядає, правильно міркує і 
красиво вмирає в кінці. Якщо герой поганий ("німець"), то він вбиває, спалює, грабує і не 
рахується ні з однією іншою точкою зору. У житті ВСЕ НЕ ТАК. У житті погані солдати є з обох 
сторін, хороші солдати є з обох сторін, кожен впевнений, що він правий. Наші солдати теж не 
святі, наші снаряди теж можуть потрапити по цивільному об'єкту, наші солдати не всі "кіборги". 
Вони іноді не можуть зв'язати двох слів, іноді п'ють, іноді роблять замах на інших людей. І 
відбувається це тому, що в армію не відбирають за принципом "святий - не святий", а закликають 
тих, хто може виконувати поставлене завдання. І завдання у солдата просте - воювати. 
 
Будь ласка, прийміть цей факт. 
 
Героїзм, подвиг, благородні вчинки та інше - питання ІДЕОЛОГІЇ. А ідеологія в будь-якій війні - 
другорядна. Ідеологія - це інструмент для мотивації солдатів і народу. І вже ніяк не 
першопричина. Тому не тіште себе ілюзіями, що в реальному житті люди керуються ідеологією. 
 
  Ніякого жалю. Під час військових дій, якщо твій будинок знаходиться на лінії вогню або в 
зоні ураження, то велика ймовірність, що його не буде. Якщо ти будеш перебувати в своєму 
будинку, то, можливо, не буде і тебе - це факт. Ворог взагалі не буде рахуватися з твою точкою 
зору. І твої сльози над пожитками його не хвилюють, як не хвилюють його твої банки з 
помідорами, твій кіт, твоя картина над ліжком, яку тобі колись подарувала мама. Їм плювати на 
все, що для тебе цінне. Не тому, що вони сволочі, а тому, що не буває воєн, в яких враховуються 
твої пожитки. Думати і страждати потрібно було раніше. Війна прийшла в твоє місто - або 
виїжджай, або бери в руки зброю або приймай участь у захисті будь-яким доступним тобі 
способом. Все елементарно просто. Бракований снаряд не шкодуватиме тебе. Випадковий осколок 
теж не буде про тебе піклуватися. Сидіти і чекати, поки тебе разом з будинком зрівняють із 
землею, - нерозумно і безглуздо. Якщо після обстрілу житлових кварталів Маріуполя та 
Краматорська ти цього не зрозумів, то на жаль. Хто тобі винен? 
 
 Погасити ЕМОЦІЇ. Плануй своє життя зараз. Поки паніка не заклинила твій мозок. Чи 
хочеш ти поїхати? Якщо хочеш, то - куди? Якщо не вийде, то куди ти подінешся? Якщо вийде, то 
що ти будеш робити далі? У кожному разі - зайві емоції тобі не потрібні. Вся ця риторика із серії 
"о Боже! Світ впав! " не принесе тобі ні рішень, ні безпеки. Емоції: паніка, ненависть, істерика - 



ніяким чином не поліпшать твоє становище. Вони не можуть вплинути на ситуацію. Емоції лише 
змушують людей метушитися і приймати алогічні рішення.  
 
 Визначись НАРЕШТІ. Мова йде не про підтримку ідіотизму, який панує з обох сторін. 
Визначатися треба не з деталями, а з пріоритетами. Відкинь всі сумніви, другорядні деталі і фрази 
"тут все неоднозначно". Відкинь і виріши: на чиєму ти боці. Без всяких "АЛЕ" і "ЯКЩО". Сторони 
для тебе може бути тільки дві: "Україна" та "Росія". Інших сторін для тебе в цій війні немає. 
 
 Вже ПІСЛЯ того як ти визначився, можна вводити всякі "але" і "якщо". Типу "я за Україну, 
але хотілося б, щоб ..." або "я за Росію, АЛЕ ..." Втім, якщо ти "за Росію", тоді, на жаль, ми з тобою 
на різних сторонах фронту.   
 

Пацифізм НЕ ПРОЙДЕ. Позиція "зупиніть війну" - не позиція. Це емоції. Від твоїх криків 
ні Путін, ні Порошенко, ні Обама, ні Меркель і взагалі НІХТО не зупиниться. Втім, якщо тобі ще 
хочеться покричати в порожнечу - справа твоя. Хоча є куди більш логічні дії, ніж пукать у 
вічність. Навіть якщо вас почує, наприклад, Порошенко, то чи почує вас Путін? 

 
 Подивись навколо. У твоїй країні вже РІК йде війна. Хто б і як її ні називав. Хто б не 
сміявся. Хто б не ставився до цього скептично. Війна йде між Україною і Росією. Вкраплення 
"ополченців" воюють на стороні і за інтереси Російської Федерації. Уряду Російської Федерації 
можуть вірити лише громадяни самої Російської Федерації і ще трошки "розумників" з України. 
Все. Всім іншим або пофіг, або вони РФ не вірять. Це факт. Хочуть цього Лавров і Путін чи ні. 
Втім, Лавров і Путін - це політика. А ми говоримо про сприйняття війни. 
 
  Якщо ти думаєш, що у твоєму місті тихо, а значить, у твоєму світі війни немає - ти 
помиляєшся. Якщо ти думаєш, що ти сидиш в позі дзен, а значить війни в твоїй країні немає, то ти 
помиляєшся свідомо. Якщо ти сидиш в костюмі хіпі-пацифіста і проблеми тебе не хвилюють - це 
до першого вбитого друга, до першої скарги у знайомих, до першої повістки, до першого вибуху 
на зупинці ТВОГО міста. Якщо ти намагаєшся вмовляти себе, що все обійдеться, то простіше 
виїхати. Якщо нікуди їхати - перечитуй статтю заново. Так, на жаль, сталося, що про війну багато 
хто з нас знали по радянських фільмах. Там були обвуглені стіни згорілих будинків, масовані 
танкові атаки. Летіли літаки, грала музика. З криком "УРА!" В бій йшли вусаті молодці. У світі 
ДАВНО такого немає. Війна не така. Війна - це жінка, яка вийшла за хлібом і загинула від розриву 
снаряда на зупинці. Цей снаряд міг бути провокацією для "Лайфньюз", міг бути бракованим 
снарядом, який просто не долетів до мети, міг бути невдалим попаданням української армії, міг 
бути вдалим актом залякування від російських терористів. Жінка вийшла за хлібом, і жінки не 
стало. "УРА!" Ніхто не кричав. Літаки не летіли. Місто не згоріло. Це і є ВІЙНА. 
 
 ДУМАЙ ПРО ЗАВТРА. Це найважливіше. У когось "завтра" може не бути. А у ТЕБЕ воно 
бути зобов'язане. Загинути просто. Але якщо тобі нікуди подітися, то чи не простіше зробити все, 
щоб вижити і перемогти? Ті, хто буде до останнього скалити зуби і кидатися між двома вогнями, 
ЗАВТРА програють. Це факт. Метатися і скалитись легше за кордоном. Повір. 
  

І ЩЕ ОДНЕ. Не треба скиглити на тему "а ось Порох", "а ось Путін" ... Дайте їм спокій. 
Так. Проблем багато. Але вони від тебе залежать? Ні. Ти можеш їх вирішити? Ні. От і не бібікай. 
Хочеш звалити - біжи. Тільки прошу - біжи мовчки. Хочеш залишитися? Ласкаво просимо в пекло. 
Зате будеш переможцем. Не факт, що бути переможцем в цій війні тобі сподобається. Втім, після 
війни у тебе буде СТІЛЬКИ роботи, що тобі буде не до цього. (c) » 

 
Заключне слово бібліотекаря. Оголошення хвилини мовчання на знак вшанування полеглих 

Героїв України сьогоднішньої війни. 
 

 
 
 


