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формуванню самостійності вихованця на основі вже наявних у нього певних знань, 
умінь і навичок. 

Таким чином, запропонований комплекс форм і методів виховної роботи з 
молодшими школярами у позакласній діяльності стануть у нагоді рятувальникам під 
час проведення пожежно-профілактичної роботи в навчальних закладах.  
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Проблема патріотизму в умовах боротьби України за свою суверенність є 

однією з найважливіших, оскільки саме від патріотизму громадян залежить, чи 
існуватиме Україна як незалежна цілісна держава. 

У сучасних надзвичайно важких умовах необхідності протистояти російській 
збройній та інформаційній агресії пріоритетними завданнями суспільного і 
соціально-економічного розвитку України має стати безпека нашої територіальної 
цілісності та інтеграція до європейського співтовариства. 

Російська агресія, розпочата на Сході України в квітні 2014 року і визнана 
Українською державою як антитерористична операція (АТО), викликала хвилю 
патріотизму, яка сколихнула всю Україну. Самоорганізація громадянського 
суспільства, відданість і героїзм пересічних українців, військовослужбовців та 
добровольців стали вагомими здобутками суспільно-політичного життя України.  

Антитерористична операція (АТО) – це комплекс спеціальних заходів, 
скоординованих та спрямованих на попередження, запобігання та припинення 
злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою.  

Україна впродовж багатьох років бере активну участь в міжнародних 
антитерористичних операціях, як на суші так і на морі, а сьогодні бореться на 
внутрішньодержавному рівні.  

Збройний конфлікт, що виник на територіях Донецької та Луганської областей 
України між організованими та керованими Російською Федерацією незаконними 
збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних 
терористичними організаціями та з іншого боку – українськими правоохоронцями із 
залученням Збройних сил України.  

Початок конфлікту в регіоні припав на середину квітня 2014 року, коли озброєні 
групи проросійських активістів захопили адміністративні будівлі та відділки міліції 
у Слов’янську, Артемівську та Краматорську. Українська сторона заявила про 
проведення Антитерористичної операції з залученням ЗСУ, протистояння переросло 
у збройний конфлікт. 
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В усьому світі ряд впливових політиків та громадських діячів назвали війну на 
сході України «гібридною війною» Російської Федерації та України. 

Ситуація на сході України не залишила байдужим жодного українця.  
В антитерористичній операції прийняли участь тисячі українців із різних куточків 
нашої країни. Не став виключенням і м. Білгород-Дністровський.  

Білгород-Дністровський прикордонний загін спільно з іншими силовими 
структурами та правоохоронними органами України виконують конституційний 
обов’язок по охороні та обороні державного кордону України на його найбільш 
небезпечних ділянках – на «гарячому» сході України [3, с. 1]. 

Під час виконання бойових завдань на початку антитерористичної операції на 
Сході України Білгород-Дністровський прикордонний загін втратив двох бойових 
товаришів – старшого прапорщика Г. Горчака та старшого сержанта М. Кабака. 
П’ятеро аккерманських прикордонників у ході відбиття атак терористів отримали 
поранення [3, с. 1]. 

Горчак Григорій Федорович – житель с. Польове Б-Дністровського району 
Одеської області, старший прапорщик ДПСУ. 25 липня 2014 р. внаслідок постійних 
артилерійських й танкових обстрілів бойовиками позицій на межі між Донецькою та 
Луганською областями – «Довжанський» був поранений, помер через 2 дні. 
Похований 29 липня в селі Польове Білгород-Дністровський району. Вдома 
лишились дружина та 8-річна донька і 5-річний син. 

Михайло Кабак – житель с. Крутоярівка, Білгород-Дністровського району 
Одеської області, старший сержант Білгород-Дністровського прикордонного загону 
Південного регіонального управління. Загинув 2 серпня 2014 року. Похований в с. 
Крутоярівка, Білгород-Дністровського району, Одеської області. 

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-
української війни Г. Горчак [5] і М. Кабак [6] нагороджені орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно). 

Муніципальними зборами вирішено надати приміщення громадській організації 
волонтерів і учасників АТО «Захист». Піклуючись про покращення матеріальних 
умов учасників АТО, Білгород-Дністровська міська рада виділила земельні ділянки 
їх сім’ям. Утворені дві нові вулиці Білгород-Дністровська міськрада назвала на 
честь загиблих у війні аккерманців – старшого прапорщика ДПСУ Г. Горчака та 
старшого сержанта ДПСУ М. Кабака.  

Серед загиблих у зоні АТО наші земляки – Кислицький О. та Іщенко П. 
Кислицький Олег – сержант ДПСУ, зник безвісти 6 серпня 2014 року під час 

прориву з «Довжанського котла» в Луганської області. У серпні 2015 року був 
ексгумований пошуковцями місії «Евакуація-200». Впізнаний за експертизою ДНК. 
Похований у с. Молога Білгород-Дністровського району. 

Іщенко Павло – водій, який служив у зоні АТО за контрактом. Павло загинув на 
місці, наїхавши на вибухівку та обгорівши до невпізнаності. На встановлення його 
особистості пішло три тижні. Похований у с. Маразліївка Білгород-Дністровського 
району. 

Білгород-Дністровський район продовжує вести рахунок землякам, які стали 
жертвами зони проведення АТО. 28 вересня 2017 року на Луганщині трагічно 
загинули двоє військовослужбовців ДПСУ – старший прапорщик Дмитро Деде і 
старшина Сергій Гувір [4]. 

Дмитро і Сергій несли службу в АТО з осені 2016 р. у відділі прикордонної 
служби «Станично-Луганське», до цього займали посади в підрозділах Південного 
регіонального управління прикордонного відомства. 

Молоді люди підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час несення 
служби недалеко від залізничної станції «Іллєнко» Станично-Луганського району, 
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яка знаходиться менше 1 км від кордону з Росією. Від отриманих поранень 
прикордонники загинули на місці. 

Старший прапорщик Деде народився 12 березня 1984 р. в Тарутинському 
районі. В рядах ДПСУ – з 2002 р. У нього залишилася дружина і двоє дітей. 

Старшина Гувір народився 24 квітня 1993 р. в с. Крутоярівка Білгород-
Дністровського району. У нього залишилася вагітна дружина. 

Сучасні події в Україні не оминули працівників та випускників Білгород-
Дністровського морського рибопромислового технікуму. Сідюк Олександр 
В’ячеславович – викладач інформатики, заступник директора МРПТ з навчальної 
роботи перебував в ЗСУ у 2014–2015 р. у складі реактивно-артилерійського дивізіону. 
Випускники технікуму – Горбачов М., Гапич В. та інші перебувають в зоні АТО. 

Загалом під час проведення антитерористичної операції на сході України участь 
у бойових діях прийняли більш ніж 400 чоловік з Білгород-Дністровського та 
Білгород-Дністровського району. Багатьох з них було нагороджено орденами за 
бойові заслуги. 

Мужність та героїзм наших побратимів під час виконання бойового завдання є 
прикладом самовідданого служіння Батьківщині, українському народові, вірності 
обов’язку, непереборної мужності і стійкості в ім’я миру в нашій державі, в ім’я 
збереження цілісності України. 
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Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, 

яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, 
що любить і ненавидить людина, яка формується.  

В. О. Сухомлинський 
 
Національно-патріотичне виховання в умовах реформування освіти є 

першочерговим і пріоритетним напрямком державної політики і освіти в цілому.  
У процесі виховання ми повинні сприяти формуванню сучасного громадянина та 


