
Всі мріють про щастя: і діти й дорослі,

Ідуть всі до нього, хто як: хто наосліп, 

Хто впевнено, твердо, а хто в сум'ятті,

А хто сам не знає, що хоче в житті.

Та є в мене щастя, стражданно – болюче:

Воно окриляє, але  воно й мучить.

Бо щастя моє у зоні АТО,

І як це болить – хай не знає ніхто.

(Л.М.Серебрянська)





Гіпотеза

Мета дослідження

Хід дослідження

Висновок



1. Кожний свідомий громадянин України 

наділений мужністю та сміливістю, може 

стати героєм рідної країни.

2. Наше покоління повинне пам’ятати 

кожного воїна, який у пеклі жорстоких боїв 

захищав наше з вами життя, життя 

України. 



Відвідати громадські установи 

для повної достовірної 

інформації про учасників АТО, 

які є випускниками нашого 

навчального закладу

Дослідити кількісний та якісний 

склад учасників

бойових дій  випускників 

навчального закладу 

Зустрітися з учасниками АТО та 

їх рідними

Взяти участь в благодійних акціях

«Подаруй воїну свято», «Напиши 

листа солдату»,

«Діти Карлівщини – воїнам АТО» 

Зібрану інформацію систематизувати 

та використовувати на виховних 

годинах, інформаційних хвилинках, 

уроках історії



Обговорення в класі ідеї проекту

Об'єднання в групи. Розподіл 
обов'язків між учасниками проекту

Пошук потрібної інформації

Опрацювання інформації та підбиття 
підсумків проекту



Попівський 
НВК № 2    

4 клас

Районний 
військовий 
комісаріат

Попівська 
сільська 

рада

Карлівський
районний 

краєзнавчий 
музей

Учасники   
АТО або їх 

сім’ї

















Головня Андрій Федорович, 

капітан Національної  

Гвардії  України

Левченко Михайло Олексійович,

капітан, командир військової 

частини військ зв'язку

Павловський Станіслав 

Іванович,

старший лейтенант 

сухопутних військ 

У 2015році закінчив 

Одеську академію сухопутних військ 

Із 28 березня 2015 року проходить службу 

командиром розвідувального взводу в зоні 

АТО

У 1999 році закінчив 

Полтавський філіал Київського 

військового інституту управління та 

зв’язку. Із листопада 2015 року 

виконує спеціальні завдання військ 

фельд’єгерсько-поштового зв’язку  в 

зоні АТО

У 2008 році закінчив 

Харківську академію внутрішніх 

військ МВС України. Із червня по 

листопад 2014 року був учасником 

АТО . Нагороджений нагрудним 

знаком «За доблесну службу» 



Пусан Анатолій Миколайович, 

підполковник, відділ забезпечення 

зенітно-ракетного озброєння

Генерального штабу 

Збройних Сил України, із березня 

2015 року виконує бойові та спеціальні 

завдання в зоні проведення АТО

Пусан Віктор Миколайович, 

майор, учасник бойових дій, 

із 03.08.2014 року бере участь 

в АТО

У 2000 році закінчили Харківський військовий університет, 

факультет «Бойове застосування військ протиповітряної оборони 

сухопутних військ» 



Павловський Станіслав Іванович

Нагороджений медаллю України «За
відданість військовій розвідці ІІІ ступеня».

Серебрянський Микола Семенович

Нагороджений медалями України «За
вірність народу України ІІ ступеня», «За
відродження України»

Калінчук Анатолій Миколайович

Нагороджений орденом «За мужність
ІІІ ступеня», медаллю «Захисник Вітчизни»



Дамян 

Олексій Васильович,  

десантник повітряно-

десантних військ 

Калінчук 

Анатолій Миколайович, 

боєць 93 механізованої 

бригади



Брати Пусан

Віктор та Анатолій



Коробочка Олег та Павло 

(племінник та дядько)



Головніч Сергій та Моторний Іван

1. Коробочка Павло

2. Головніч Сергій

3. Моторний Іван

4. Строна Роман 

Випускники 1998  року

Строна Роман та Коробочка Павло






