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Мета: визначити неоціненний вклад українського народу в розбудову національних армій в 1914 році на прикладі легіону УСС та 

2014 році на прикладі Збройних Сил України, визначити спільні та відмінні риси притаманні цим процесам.  

Завдання   дослідження: 

 дослідити процес виникнення та формування легіону УСС в роки Першої світової війни та створення боєздатної української армії на    

початку ХХІ ст.; 

 визначити, яке значення мала благодійна діяльність українців та волонтерських організацій під час формування українських збройних 

сил зазначених періодів; 

 на прикладі волонтерської діяльності Миронівського району показати процес вдосконалення боєздатності національної армії під час про-

ведення  АТО (ООС)  на сході України;  

 довести, що об’єднання і згуртованість української нації в роки боротьби за державну незалежність – це основна ментальна риса нашого 

народу; 

 увіковічнити пам'ять про наших героїв-вояків, які боронили і сьогодні стоять на захисті української землі; 

 порівняти процеси формування УСС та сучасних Збройних Сил України за визначеними  критеріями. 

Миронівчани в зоні АТО 

          Предмет дослідження:  історія волонтерського руху в роки збройних конфліктів на території України протягом ХХ– 

початку ХХІ ст.  

          Об'єкт дослідження:  забезпечення боєздатності українських збройних формувань: легіону Українських січових стрі-

льців в роки Першої світової війни та сучасних збройних сил під час Антитерористичної операції на Сході України                    на 

початку ХХІ ст. 

        Під час дослідження були використані наступні історичні джерела: наукова та науково-публіцистична 

література, бесіди, інтерв’ювання, спогади очевидців, матеріали та протоколи зустрічей з воїнами АТО 

(ООС),   матеріали місцевих періодичних видань, кіно та фото документи, книги Пам’яті тощо.  

       Результати та висновки:   

 події в Україні 1914 і 2014 років мають багато спільно-

го, попри той факт, що їх розділяє ціле століття. Зараз, 

як і тоді найважливішим для багатьох українців є свобо-

да.     Українське суспільство в роки найстрашніших 

світових   збройних конфліктів ХХ ст.., агресії сусідньої 

держави на сучасному етапі   завжди спиралося на міц-

ний  фундамент, такий як                                  волонтер-

ський рух, що сприяло об’єднанню української нації, 

перетворенню її на міцний моноліт, на основі         якого 

будується наша суверенна, незалежна,                                  

демократична, соборна Україна. 

Легіон  УСС 
Антитерористична Операція 

(Організація Об’єднаних Сил) 

Легіон  УСС, як і сучасна українська армія,   на початку збройних конфліктів  

були зовсім не забезпечені всім необхідним військовим спорядженням. Тому 

підтримати ці збройні формування згодився український народ. Він сформував      

потужний волонтерський рух, завдяки якому, поступово українські військові 

отримували все необхідне для ведення бойових дій, стали більш сильнішими та 

боєздатними 

Спільним  для обох військових сил став і ворог. УСС вбачав в Російській імперії 

загрозу створення незалежної України, сучасна армія вбачає загрозу цілісності і 

соборності вже незалежної України від Російської Федерації 

Згуртованість  українського народу перед загрозою втрати власної свободи. Ук-

раїнці мають неймовірну здатність об’єднуватися і ставати національним         

монолітом, коли відчувають, що у них можуть забрати найцінніше  

– рідну землю 

Стрільці отримують пакунки 

«любистки» 

Миронівські волонтери в зоні АТО 


