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       Зараз наша країна переживає скрутні часи, Російська  Федерація веде 

«гібридну війну» проти України. Тому особливо гостро стоїть питання 

формування національної свідомості українців під впливом російської 

агресії. Події Євромайдану, окупація Криму, антитерористична операція на 

Сході нашої країни принципово змінили свідомість кожного українця. Ми 

стали дійсно українською нацією: нескореною, патріотично налаштованою 

з високими почуттям гідності і національної свідомості. 

 Для кожного українця дуже актуальним є  зрозуміти, чому так 

сталося, що стало причиною і які були передумови російської агресії в 

Україні? Поряд із втратами, людськими жертвами під час останніх 



історичних подій в Україні цінним здобутком для українців стало відчуття 

єдності, національної гідності і свободи. 

Мета роботи: дослідити участь і роль односельців в АТО-ООС, 

волонтерському русі через свідчення очевидців і безпосередніх учасників 

даних подій. З’ясувати, що стало причиною і які були передумови 

російської агресії в Україні.  

Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. Дізнатися про суть російської агресії проти України та її складові. 

2. Вивчити історичні передумови російської агресії як історичного явища. 

3. Вивчити думку жителів села Пилипче щодо впливу російської агресії на 

свідомість українців. 

4.Зібрати матеріали про бійців АТО-ООС-пилипчан, учасників 

волонтерського руху, їх безпосередній внесок у справу захисту України.  

5.Провести зустрічі з воїнами АТО-ООС та учасниками волонтерського 

руху.  

6. Поширити матеріали дослідження серед учнівської молоді шляхом бесід, 

презентацій, випуску газет, буклетів тощо. 

Об’єкт дослідження: участь односельців в АТО-ООС на сході 

України та волонтерському русі. 

Предмет дослідження: вплив російської агресії на формування  

національної свідомості українців, психологічний аспект проблеми  участі у 

воєнних діях,  

людей, що сформувалися в мирних умовах. 

Результатом дослідження є : зібрані матеріали-свідчення учасників 

АТО-ООС та волонтерського руху як цінні історичні джерела. 

Новизна роботи: полягає в тому, що у ході збирання інформації 

зафіксовані цінні історичні матеріали як історичні джерела для вивчення 

історії України.  



Практичне значення дослідження: матеріали роботи можуть бути 

використані на уроках історії, у ході проведення виховних заходів, на 

заняттях гуртків , при підготовці до військово-патріотичної гри «Сокіл 

(Джура)». 

Структура роботи: визначається її темою та поставленими 

завданнями і включає в себе вступ, три розділи основної частини, висновок, 

список використаних джерел та додатки. 

У ході виконання роботи зроблено висновки.  

 

 


