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Герої нашого часу 

 

Традиційно щоосені студенти Чортківського базового державного 

медичного коледжу та Кременецького медичного училища  ім. А.Річинського 

збираються на студентську регіональну конференцію. Цей, 2014 рік, не 

виняток. Але ще ніколи ця тематична студентська зустріч не відбувалася у 

такий складний і тривожний для України та кожного українця час, коли щодня 

– напів війна, коли начисто руйнуються давні міфи про «вічну дружбу України 

з Росією» і коли «братній народ», зомбований своїми лідерами, суне танками і 

«градами» на нашу землю… 

Я щиро вірю, що історію творять герої, які ходять поміж нас. Бо авторами 

української історії не можуть бути політтехнологи, політики, сірі кремлівські 

кардинали, чи невідомі «містичні сили», які керуватимуть слухняними та 

бездумними масами. Герої нинішніх студентських досліджень дуже близькі і 

дуже реальні, вони із наших міст, наших сіл і містечок, з однієї вулиці чи 

двору… Коли їх запитували, чому вони ризикували власним життям і довгими 

зимовими вечорами вистоювали на морозі, сподіваючись на перемогу, а нині в 

холоді і в голоді тримають оборону в самому пеклі війни, у кожного з них була 

своя відповідь, та лейтмотив один: заради майбутнього своєї країни. Це  вічна 

тема сенсу людського буття, свободи, волі і найвеличнішого з почуттів для 

кожного українця - любові до Вітчизни.  

Тематика цієї збірки присвячена українським Героям сучасності, що 

творять історію рідної землі.  

Українській державі – Слава! 

Героям нації – Честь! 

Полеглим за волю – вічна пам’ять! 

 

 

Л.С. Білик, 
директор Чортківського державного 

медичного коледжу, 

Заслужений лікар України,  

канд.мед.наук 
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ВОНИ НЕ МОГЛИ ПО-ІНШОМУ… 

 

Сергій Спешилов, ІV курс 

Керівник роботи: Панасюк В. Б. 

Чортківський державний медичний коледж 

 

   

Гуртківці цьогоріч працювали над збором матеріалів про героїв, яких 

народила наша Тернопільщина. Героїв не з далекої історії, не з героїчного 

минулого, а з  жорстокого сьогодення, адже небезпека війни сьогодні дуже 

реальна.  Масштабної війни, оскільки війна уже іде, неоголошена, але війна. І 

саме ця небезпека зростила нових героїв. 

Наша тернопільська  земля  також має своїх нових героїв, маємо їх уже 

близько 20, тих, хто за Вітчизну віддав найцінніше – власне життя.  

Ціна найвища, бо як сказав  

О. Довженко: «Ми б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі, - за 

Батьківщину». 

       Серед героїв цієї неоголошеної війни маємо,  без сумніву, двох   

героїв нашого Чортківського краю, бо розчахнуте крило пекельної війни 

непроханим чорним крилом болю та скорботи невмолимо уразило саме серце 

Чортківщини… 

Роман Ільяшенко 

 

Цього хлопця 

знають в обличчя всі наші 

краяни, навіть ті, хто і не 

знав його за життя; його 

фото по всьому місту, 

ними заповнені всі «сіті 

лайти» - молодий, 

вродливий, відважний,  
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відомий спортсмен, якому б жити і жити… Для нас, студентської молоді, він як 

взірець, приклад для наслідування, як нагадування про необхідність жити у 

ритмі своєї країни. Завжди усміхненим, добрим, відважним воїном, який не 

побоявся і пішов захищати рідну землю, запам’ятають Романа Ільяшенка друзі, 

родичі, знайомі. У свої 23 роки він чималого досягнув: став майстром спорту і 

чинним володарем 

Кубка України з фрі-

файту. Боротися 

вирішив не лише на 

килимі, а й на війні — 

за правду, за віру, за 

Україну. Ще 30 серпня 

він потрапив під 

обстріл у бою під 

Іловайськом. Тіло 

Романа впізнали за 

татуюванням. 23-річний спортсмен Роман Ільяшенко трагічно загинув в зоні 

проведення АТО на сході України. Він служив у другому батальйоні 51-ої 

механізованої бригади артилерійського самохідного дивізіону і потрапив під 

шалений обстріл терористами Іловайська.  

 Роман Ільяшенко був унікальним спортсменом, позитивною людиною, а 

ще — його надзвичайно 

любили діти. Вони 

відчували його безмежне 

добро. Бог забирає кращих.  

Кажуть, у кожного, 

хто віддає своє життя за 

інших, смерть свята. Їх 

душі зразу йдуть до неба, 

до Господа. 
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         Денис Громовий 

 

А невдовзі згасла 

ще одна зірка – у бою 

під Іловайськом 

загинув 27-річний 

Денис Громовий. 

Проживав хлопець 

разом із сім’єю у селі 

Росохач, відомому 

своїми патріотичними 

мешканцями.    

Батько Дениса – учасник бойових дій в Афганістані. Удома, в Росохачі, 

на тата й чоловіка не дочекались два синочки (2 і 6 років) і дружина Галина.  На 

схід  27-річний чоловік пішов добровольцем. Служив старшим оператором 

гранатометника, бійцем 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади 

артилерійського 

самохідного дивізіону. 

За кілька тижнів 

до смерті доброволець 

приїжджав додому, у 

відпустці пробув 10 

днів та знову 

повернувся на Схід. 

Загинув Денис 

Громовий 31 серпня 

внаслідок важкого поранення. Бійця прооперували, однак до ранку його серце 

перестало битися. 

Денис Громовий не словами і крилатими гаслами, а власним життям 

довів, що любить свою Батьківщину. 
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Важливою складовою нашої нинішньої боротьби є діяльність волонтерів, 

що їх любовно називають «Ангелами війни». 

Один із них – 

наша гордість, бо це 

викладач Чортківського 

державного медичного 

коледжу Юрій 

Валерійович Смірнов. 

Викладач клінічних 

дисциплін, що в час 

літньої відпустки 2 

місяці провів в зоні 

АТО спершу як лікар-

волонтер, а згодом офіційно лікар батальйону «Азов». Про це він сам не дуже 

любить говорити, бо не вважає себе героєм, бо у житті він дуже скромна 

людина.  

А ще ми знаємо, що він був в зоні АТО не лише як лікар, він виїздив з 

побратимами на бойові операції, міняв лікарський халат на камуфляж, брав в 

руки автомат, - і в бій!!! Останній бій був в районі Ілловайська…    

Війна, в умовах якої змушені 

зараз жити всі, вся Україна, кожен 

українець вимагає від кожного 

геройства щодня, щомиті, на 

своєму місці! Маємо бути гідні 

героїв!        

 

 

 

Слава героям!    Слава Україні! 
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«Я НЕ БОЮСЯ СМЕРТІ, Я БОЮСЯ БОГА» 

Наталія Гойчак, І курс 

Керівник роботи: Гуменюк Г.Н. 

Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Не вдаючись у велику філософію, розумієш, що у споконвічній боротьбі 

добра зі злом у кожного своє призначення.  

Бог поклав непросту місію на двадцятишестирічного юнака – Володимира 

Парасюка, що ніби нічим 

особливим не 

відрізняється від інших. 

Львів, вища освіта, 

неможливість чи 

небажання працювати за 

отриманою 

спеціальністю 

економіста, власна 

справа - відкрив з 

друзями відеостудію у 

Львові. Усе як у всіх. Та ні, десь крізь оце, «як у всіх» вирізняється вкладене 

батьками: любов до рідних, до Батьківщини, до історії рідної землі, закладені 

«правильні» поняття і життєві цінності.  

Народився Володимир на Жовківщині в селі Майдан. Потім батьки 

переїхали в Новояворівськ Львівської області.  

Володимир жив,  як і звичайна  більшість людей. Не можна сказати, що 

йому щось  не подобалося в  житті. Проте однозначно не подобалося, як живе 

багато інших людей, чи радше як вони змушені жити. Не подобалося, що 

порушують наші права та цінності, забирають свободу, вирішують за нас, чого 

ми хочемо чи не хочемо. 

Своє молоде життя проводив у Студентському братстві, брав активну 

участь у молодіжних таборах Конгресу українських націоналістів, де отримав 
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хороший спортивний 

вишкіл. Також там 

отримав базові знання 

щодо історії України та 

її героїв, і йдеться не 

тільки про героїку 

УПА. 

         Був час, коли  

хотів стати монахом і 

пішов у Крехівський 

монастир. Зробити це 

його нічого не змушувало, просто так захотілось. Він завжди вірив, що людина 

може сама собі допомогти або сама собі нашкодити і просто намагався 

розібратися у своєму житті. Прожив там два місяці. А коли настоятель спитав, 

чи буде залишатися, відповів, що не буде. Монастир став великою життєвою 

школою.  

Володимир приїхав на Майдан на третій день після того, як Мустафа 

Найем звернувся у соцмережі Facebook  із закликом вийти 21 листопада 2013 

року на Майдан. Вперше  приїхав з друзями  за два дні до розгону студентів. 
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Потім був на Михайлівському, пізніше приїхав на Марш мільйонів. Додому 

їздив періодично, аби змінити якісь речі.  

Володимир не був членом Самооборони, спочатку  приєднався до сотні 

Лева, яка просто об'єднувала небайдужих українців. Останній раз, коли приїхав 

до Києва, це коли силовики вже брали штурмом Майдан. Володимир 

контролював територію навколо консерваторії та саму будівлю. Одразу 

організували тут медичний пункт, їдальню, інфоцентр. Тоді ж  створили свою 

"Бойову сотню", яку доручили очолити Володимиру.     Там були всі свідомі 

люди, яким і по 40-50 років, тобто це ті, які вже повністю сформувалися, вони 

розуміли, яка на них лежала відповідальність. Володимир не займався 

вишколом "сісти-встати", більше доводилось командувати щодо поточних дій: 

куди йти, який бік 

барикад укріплювати. 

Людям не треба було 

казати багато разів - 

всі все розуміли з 

півслова. Там усі 

були свідомі. 

Внутрішня 

дисципліна на 

високому рівні, їх 

об’єднувала одна 

ідея: боротьба і розуміння, що вони як одне єдине в таких важких умовах.  

У всі наступні дні разом з батьком стояли на передовій, кидали коктейлі 

Молотова, вибухові пакети, будували барикади з боку Європейської площі. 

Тато відіграв величезну роль: надавав підтримку, давав дуже цінні поради.  

Далі був захист консерваторії, яку силовики намагалися підпалити з боку 

"Глобусу". Володимир згадує: « Коли на Грушевського вперше почалися 

сутички, тоді страх відійшов.  Тут була війна,  тут було пекло, в якому ми 

відстоювали гідність і нашу державу. Ми тут до кінця. 
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На Інститутській був без бронежилета, його просто зняв, бо він дуже 

стримував рух. «Від куль, якими по нас стріляли, він не захистив би. До того ж, 

снайпер працював дуже точно: по голові і по шиї. Тому сенсу носити його не 

було. Я його в бою подарував побратиму. Кожного могла зловити куля. Аби я 

боявся, я би тут взагалі не був. Я не боюся смерті, я боюся Бога»,- говорить 

Володимир.  

Ввечері 21 лютого 2014 року Володимир Парасюк вийшов на сцену 

Євромайдану після виступу представників парламентської опозиції  В. Кличка 

та інших,  які оприлюднили ультиматум Віктора Януковича Майдану, та 

заявив, що якщо політики до 10 години 22 лютого 2014 року не виступлять з 

заявою, щоб Янукович йшов у відставку з посади Президента України, вони 

підуть на штурм зі зброєю.  

У ЗМІ поширена думка, що саме промова Володимира Парасюка стала 

переломною в ході єврореволюції, а його ультиматум стосувався не тільки 

Януковича, але й опозиційних депутатів. Після приходу до влади опозиції 

Володимир Парасюк неодноразово говорив про необхідність контролю влади, 

необхідність набирати до уряду професіоналів й недопущення «сценарію 2004 

року.  

Володимир себе героєм не вважає. Герої - це Небесна сотня. 

Коли розпочалась війна, Володимир став командиром 4-ї 

роти батальйону «Дніпро-1». Вважає, що  війна - загартовування, 

удосконалення своїх властивостей та ідей. Страх з кожним днем там 

притуплюється, а бажання 

боротися - збільшується.  Під 

Іловайськом Володимир був 

поранений   уламком в голову, 

контужений, Його взяли в 

полон російські кадрові 

військові, і передали 

українським силам. 

Володимир  із болем на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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обличчі розповідає про війну:  «Воїни чорні, вимучені. У них білі тільки зуби. 

Хлопці на війні по чотири місяці… Техніка ламається. Медикаментів не 

вистачає. Гелікоптери, що транспортували поранених вже не літають – немає 

пального. Бачили нашу розбиту техніку…це просто жах. Стояли на кордоні, на 

переїзді сто метрів від нас була велика імперія Путіна. З її території з двох 

сторін обстрілювали квадрат, де знаходилася 72 бригада. Ми реально побачили, 

що після того лишається – лишається просто пустка.  

Це Божий дар - таке квітуче літо!.. 

Та ця війна несе такі жалі !.. 

Який це жах, коли вмирають діти, 

Яким ще жити й жити на землі.. 

А я цей біль так гостро відчуваю!.. 

Якусь провину...сум...чи й каяття... 

Чому в цей час серед земного раю, 

Згасають в битвах молоді життя?!.. 

Напевно, долю все ж не вибирають... 

...Прекрасне літо...та, таке сумне... 

...Я вірю, що герої не вмирають... 

Але ж життя у кожного - ОДНЕ. 

Володимир досить часто є гостем на телебаченні. Говорить про проблеми 

на Сході, про незрозумілу навіть для військових АТО, «Може хоч в прямому 

ефірі достукаюсь до нашої влади, адже склалось враження, що політичні ток-

шоу - це місце, де вони працюють, - говорить Володимир. Він примушує ховати 

очі урядовців, хмурити чоло президентів і гірко посміхатися силовиків.  

 26 жовтня Володимир балотувався  до Верховної Ради і став депутатом.  До 

такого кроку його підштовхнули розмови з рядовими бійцями, простими 

людьми, які говорили: "Йди туди, відстоюй наші права. Бо якщо ти не візьмеш 

на себе таку відповідальність, це буде зрадою".  

Ми віримо, що Володимир буде боротися за таку Україну, за яку стояв 

Майдан, за яку йде війна на Сході – сильну, незалежну, багату, з розвинутим 
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громадянським суспільством, без корупції і, найголовніше, країну без війни і з 

твердою позицією стосовно східної держави-окупанта.  

 

 

 

 

Література 

1. Газета «Факти» Володимир Парасюк: «Коли політики зі сцени заявили, 

що підписали з президентом мирову, у мене всередині все закипіло». 

2. Журнал «Економічні новини» Парасюк – «Влада не змінилася з часів 

Майдану». 

3. Газета «Голос народу» Володимир Парасюк «спустив політиків на 

землю». 

 

Інформаційні ресурси: 

1. http://expres.ua/news/2014/08/31/113156-sotnyk-maydanu-parasyuk-otrymav-

ilovasku-poranennya-potrapyv-polon-zumiv 

2. http://www.radiosvoboda.jrg/content/article/ 25279654.html 

 

 

http://expres.ua/news/2014/08/31/113156-sotnyk-maydanu-parasyuk-otrymav-ilovasku-poranennya-potrapyv-polon-zumiv
http://expres.ua/news/2014/08/31/113156-sotnyk-maydanu-parasyuk-otrymav-ilovasku-poranennya-potrapyv-polon-zumiv
http://www.radiosvoboda.jrg/content/article/
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НЕСКОРЕНИЙ ДУХОМ 

(Пам’яті Ореста Квача – героя АТО) 

 

Лідія Полутренко, І курс 

Керівник роботи: Безпалько Н.А. 

Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Болюча туга полонить душі, бо численність загиблих не спиняється, а 

навпаки  –  сумуються втратами розсіяних полум’яних палких сердець, в яких 

кров’ю проростає мальва… Війна не має жалю ні до бійців, котрі виконують 

свій обов’язок на полі бою, ні до тих, хто очікує повернення своїх рідних і 

близьких із зони АТО, тривожно вслухаючись у фронтові зведення. І ніхто не  

заперечуватиме, що це справжня війна з ворогом,  який щомиті знищує все на 

своєму шляху в злобі і люті. Як ніхто не  сперечатиметься, що наші герої-воїни, 

перегородивши шлях цій «дикій орді», захищають  кожного з нас ціною 

власного життя, доводячи всьому світові, що вони – патріоти рідної 

Батьківщини. Наші герої… 

Війна безжально обірвала 

струни, які творили життєву 

пісню Воїнів Світла. 

Недолюбив, не намилувався 

синявою неба,  не напився 

цілющої джерельної води з 

отчої криниці і Орест Квач. 

Не судилося йому уповні 

виконати життєве соло.  

Родом Орес Квач із Заліщиків.   

23 липня відзначив юнак  свій 23-й день народження у військових умовах, 

а 27-го –  його не стало. Служив у підрозділі батальйону «Айдар»,  брав участь 

в операціях навколо міста Лутугине  Луганської області.  У почерговій сутичці 
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з ворогом  разом із побратимами потрапив під шквальний мінометний обстріл і 

підірвався на міні. Усі дванадцятеро «айдарівців» загинули на місці.  

Навчався Орест Квач у 

школі ім.О.Маковея, потім у  

Заліщицькій державній гімназії.  

Згодом вступив до Київського 

військового ліцею  ім.І.Богуна. 

Пізніше –  на юридичний 

факультет Київського 

національного економічного 

університету. Юнак легко 

підкорював усі складнощі навчання, вільно володів англійською мовою.  

Ореста добре знали у рідному місті. Він завжди мав власну думку і 

відстоював її, був ініціативний і успішний, сильний і незалежний, упевнено 

йшов до поставленої перед собою цілі. Його пам’ятають Людиною, яка мала 

гостре відчуття справедливості та честі і на яку завжди можна було покластися. 

Особливе місце у житті юнака займав спорт. Орест захоплювався  бойовим 

гопаком – «спасом», а потім 

успішно виступав у 

національному змішаному 

бойовому мистецтві єдиноборств 

фрі-файті, був кандидатом у 

майстри спорту.  Валерій 

Чоботар, керівник клубу бойових 

мистецтв у м.Тернополі 

«Характерник», пригадує: «Знав 

його з 16 років. Він  один із юнаків, які перші в нас тренувалися й приїжджали 

на Січ. Був душею компанії, активним, відкритим,  залюбленим в життя,  

цікавився історією та військовою справою». 

 Як  патріот і справжній творець своєї долі у складні часи для країни  

вийшов на Майдан,  вступив у  «Правий сектор»,  пройшов вишкіл у 
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навчальних таборах під час революції  Гідності;  постійно готував себе фізично 

і духовно до боротьби з ворогом. Девіз життя хлопця -  «Україна або смерть!». 

Орест знав, що рабам цього не зрозуміти.  

Батьки і не 

здогадувались, що син  воює, 

поки не отримали звістку 

про загибель. Скалічене до 

невпізнання тіло привезли на 

батьківщину в закритій 

труні. Розпізнали Ореста 

лише за нашивкою на одязі, 

котру вишивала його наречена. 

Улюбленим віршем хлопця     авторства Вільяма Хенлі був 

«Нескорений». Ось  рядки з нього:  

Із-під покрови нічної пітьми, 

із чорної ями страшних мук 

Я дякую всім богам 

За мій нескорений дух. 

Не важливо, що ворота вузькі, 

небезпека мене не лякає. 

Я  – володар своєї долі, 

я – капітан своєї душі… 

Орест хотів, щоби в 

Україні було гідне життя, за 

що і загинув. Він зробив усе, 

що міг, набагато більше, ніж 

кожен із нас тут разом узятих. 

Не обов’язково брати в руки 

зброю, у кожного є своя зброя 

– в когось праця, а в когось – 

слово, старання. Робімо все, 
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щоби в нашій державі настав мир, бо за це гинуть кращі сини України і, на 

жаль, не останні, бо й далі чорними жорстокими поступами війна вливає 

вкраїнську землю гарячою кров’ю патріотів.  

І віра наша ніколи не зміліє й не згасне, бо у Небесній сотні наші герої 

завжди будуть Воїнами Світла, ангелами-хоронителями для України, для усіх 

нас.  

 Просимо Всевишнього, щоби дав нам мудрості продовжити справу 

наших загиблих Героїв, створити таку державу, за яку вони віддали своє життя. 

 

 

Інформаційні ресурси  

1. http://svoboda.te.ua/novyny/23-richnyj-bojec-ajdaru-orest-kvach-iz-

zalischykiv-zahynuv-zahyschajuchy-ukrajinu.html 

2. http://news.chortkiv.net.ua/zahybloho-oresta-kvacha-upiznyly-lyshe-po-

podarunku-narechenoji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svoboda.te.ua/novyny/23-richnyj-bojec-ajdaru-orest-kvach-iz-zalischykiv-zahynuv-zahyschajuchy-ukrajinu.html
http://svoboda.te.ua/novyny/23-richnyj-bojec-ajdaru-orest-kvach-iz-zalischykiv-zahynuv-zahyschajuchy-ukrajinu.html
http://news.chortkiv.net.ua/zahybloho-oresta-kvacha-upiznyly-lyshe-po-podarunku-narechenoji/
http://news.chortkiv.net.ua/zahybloho-oresta-kvacha-upiznyly-lyshe-po-podarunku-narechenoji/


 20 

ВОЛОДИМИР ДОНОС: 
ІСТОРІЯ СПРАВЖНЬОГО ГЕРОЯ 

 

Іванна Остафій, І курс 

Керівник роботи: Бідна С.І. 

Чортківський державний медичний коледж 

 

Ти – Герой України,  

Ти свою Батьківщину 

Затулив вірним серцем 

Наскільки стало сил. 

Ти - Герой України 

серцем вірного сина. 

Ти – Герой України 

Своєї Вітчизни син. 

 

Мужні та хоробрі українці, які відродилися на революції Гідності.  Їх 

життя сповнене болю та постійних випробувань. Вони дають нам можливість 

вільно говорити та жити в вільній Україні. Ставши живим щитом, вони 

захищають нас від хаосу неоголошеної війни.  

Ті, хто вижив у трагедії, розказують, що насправді значна кількість втрат 

наших силовиків відбувалася через відсутність медикаментів у санітарів, 

халатність командування, несправну техніку. 

Солдат-санітар 42-го батальйону територіальної 

бригади Володимир Донос, який пройшов Іловайськ, 

не любить двох речей: коли його називають 

"укропом" і коли до нього звертаються "Герой". 

Історія добровольця з Гадяча Полтавської 

області  нагадує сюжет оповідання Джека Лондона 

"Жага до життя". Тільки події були перенесені із 

канадійської тундри під Іловайськ, де від російських 

обстрілів полягли сотні українських солдат. 

Неймовірна історія виживання пораненого військового санітара може 

стати сторінкою шкільного підручника з історії.  
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У цивільному житті він був 

вчителем фізкультури в одній зі шкіл 

Гадяча: «У мене вся родина медики, я 

дитинство провів у матері на роботі. Сам в 

університеті вивчав  медицину. Тому 

напросився у санітари, щоб принести 

якусь користь».  

27 серпня батальйон Володимира 

Доноса відправили на підмогу до Іловайська. Мінометний обстріл. «У нас було 

двоє поранених, ні у кого не було аптечок. У одного осколок у лікті, а у другого 

перебите стегно і венозна кровотеча». У санітара не виявилось ніякого 

знеболювального, то хлопці постійно кричали від болю, вибухати, як мильні 

бульбашки... Від одного лише очі лишились. Гаснули, як парафінові свічки. 

Коли став оглядатися, навколо побачив голову, спочатку здивувався, чому без 

каски, а потім зрозумів, що голова без тіла, воскова, безкровна, тільки очі 

залишилися світло-зелені. Таке лице спокійне, 

і наче щось хоче запитати …» 

«Я побачив на собі купу людського 

м'яса. Бачу стопа на шкірі звисає, а гомілки не 

побачив. Я наклав собі джгут і відчув, що і 

ліва рука погано працює", – розказує про жахи 

Іловайська Володя. 

42-річний чоловік п'ять діб прощався із 

життям, пролежавши у лісопосадці серед 

трупів товаришів.  

Але його знайшли місцеві. На цьому 

страждання бійця не закінчилися. Його 

забрали ДНРівці і відвезли у Донецьк. Там 

бійця не хотіли приймати у жодній лікарні, 

мотивуючи тим, що "він "укроп", який убиває мирне місцеве населення…" 
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Володимир Донос був одним 

із довгого списку полонених ДНР. 

Із полону Володимира звільняли 

друзі, родина. І ось доброволець 

війни на Донбасі вже в безпеці у 

київському шпиталі.  У лікарняній 

палаті гарний  чоловік з тихим, але 

дуже приємним  голосом та  

ампутованою ногою вище коліна. 

Поруч - дружина Ярослава, мама… 

Біля ліжка шльопанці, кросівки – 

усі по одному, ліві. І милиці. 

Володимир старається виходити на 

вулицю на короткі прогулянки.  

Ні про що не шкодує,  не вважає себе героєм  і дякує Богу, що залишився 

живим… 

 

Література 

1. Всеукраїнська громадсько-політична газета «Зоря Полтавщини» (2 

жовтня 2014 р.) -  «Повернення з того світу». 

2. Газета «Українська правда життя» (19 листопада 2014 р.) - «Санітар 

Володимир Донос про Іловайськ». 

 

Інформаційні ресурси: 

1. http://gazeta.ua/articles/help/_poranenij-volodimir-donos-yiv-hrobakiv-i-

murah-schob-vizhiti-pid-ilovajskom. 

2. https://twitter.com/ukrpravda_news/status/517609626360377344 
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«РАБІВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ» 

(Пам’яті Устима Голоднюка) 

 

Галина Демкович,  ІІ курс 

Керівник роботи: Юрчак Л.В. 

Чортківський державний медичний колледж 

 

 

«Той хлопчик в блакитній 

ООНівській касці»,– таким країна 

запам’ятала нашого земляка, уродженця 

міста Збараж Тернопільської області 

Усти ма Голоднюка.  Девізом 

короткого, як спалах свічки, але 

героїчного життя юнака були слова 

“Рабів до раю не пускають”, сказані 

одним з найбільших патріотів рідної 

землі,  гетьманом Іваном Сірком. Чи не 

найбільша заслуга цього гетьмана в 

тому, що він захистив рідний край від загарбників. Захистити Україну хотів і 

Устим Голоднюк, у  юному серці якого горів вогонь великої любові до своєї 

Вітчизни. 

Ім’я Устим означає 

«справедливий». Коли 

хлопець навчався у школі, то  

дізнався, що назвали його на 

честь українського 

національного героя Устима 

Кармелюка. Ще тоді юнак 

пообіцяв, що  коли виросте, 

то  обов’язково стане Героєм 

України”. І його слова 
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виявилися пророчими. 

Ріс маленький Устим на мурах Збаразького замку, у його застінках, 

граючись з лицарськими шоломами і обладунками. До 12-ти років він 

виліплював з пластиліну козаків зі списами та шаблями, повстанців, цілі міста і 

військові баталії. Малював часто на патріотичну тематику: українські хати під 

солом’яними стріхами, синє небо. 

У 14 років Устим не побоявся відірватися від домашнього затишку і у 

Львові продовжив навчання у 

військовому ліцеї з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою  ім. Героїв Крут. 

У цьому закладі  виховують 

патріотизм і мужність,  

недарма він носить ім’я Героїв 

Крут, адже загибель 

студентського куреня під 

Крутами зимою 1919 року 

стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. 

Три роки свого життя Устим Голоднюк віддав казармам, військовій справі, 

спорту (займався пауерліфтингом та бодібілдингом). Проте хлопця  за 2 місяці 

до закінчення виключили з військового ліцею. Він зчинив бійку, але кажуть, що 

за правду. Ще тоді Устим пообіцяв довести, на що він здатен. Сьогодні ліцей 

пишається своїм випускником, який проявив не менший патріотизм, ніж майже 

сто років тому Герої Крут. 

Будучи студентом-третьокурсником Бережанського агротехнічного 

інституту, Устим Голоднюк став громадським активістом Євромайдану, бійцем 

38 сотні Самооборони. Юнак вигадав собі позивний — «Тотем». Прізвища 

свого він не називав нікому, навіть його сотник знав хлопця лише як Тотема. 

Рідних, які хвилювалися, хлопець заспокоював: «Я не хочу такої України!», 

«Хто як не я?». Батькові син сказав: «Якщо ми підемо звідси, України завтра не 

буде». І він не пішов, а навічно став воїном Небесної Сотні. Юнак вірив, що від 
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біди його вбереже блакитна миротворча оонівська каска, вважав її своїм 

оберегом. Майдан створив його, зробив його Героєм і лишив у своїй історії 

назавжди. Завжди просив у разі небезпеки на Майдані кричати «небо падає», 

щоб дати йому з хлопцями знак: потрібна допомога. Відомий тепер вислів 

«Небо падає» спершу його побратими сприймали радше з гумором. Коли ж 

Україна дізналася про перші жертви народної боротьби зі злочинним режимом, 

це висловлювання стало кодовим. Коли звучало «Небо падає», побратими 

знали, що в небезпеці.  Знайомі Устима стверджують, що такої хоробрості, яка 

була в його серці в такому молодому віці,  мало в кого побачиш.   

У житті хлопець завжди рівнявся на батька. Одного разу батько дорікнув 

синові, що той не спитав його дозволу бути на Майдані. Устим на те відповів: 

“Коли у 1990-му році ти голодував на Майдані Незалежності, то хіба питав 

дозволу батьків?”. Дійсно, пан Володимир добре пам’ятав той рік і тоді ще 

Жовтневу площу. Тому йому лишалося тільки благословити сина та його 

козацький оселедець. 

   Із листопада 2013 року Устим був захисником Майдану. Став 

начальником охорони Стели. 29 листопада з Правим Сектором був серед тих, 

кому вистачило мужності чинити опір “Беркуту”. Після  побиття 30 листопада 

юнакові на потилиці наклали 

12 швів. Батько забрав сина 

додому, але вже за два тижні 

хлопець знову поїхав туди, 

де чекала небезпека. 20 

лютого о дев’ятій Устим 

домовився зі своїм батьком, 

який теж перебував у Києві, 

зустрітися близько одинадцятої. Але їм не судилося зробити цього. 

Допомагаючи забирати загиблих, Устим натрапив на ворожу кулю снайпера. 

Унаслідок вогнепального поранення в голову загинув. Куля пробила голубу 

миротворчу каску і погасила свічку молодого життя! Небо впало на юнака. 
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Майдан створив його  , зробив Героєм і лишив у своїй  історії назавжди. Цього 

літа йому мало б виповнитися двадцять.  

Устим любив життя, Україну, міряв про краще майбуття своєї держави, 

будував плани, мав кохану дівчину 

Марію. Вона згадує,  як мріяли про 

щасливе майбутнє разом. Дівчина 

завжди почувалася з ним як за 

стіною і вважала юнака 

особливим. «Устим займався 

спортом, не курив, не вживав 

спиртного, був справжній патріот, 

- каже Марія. - А серед друзів це був ще той жартівник! Всі раділи, коли Устим 

з’являвся у компанії. Він був світлою людиною. І якимось не по роках 

мудрим».  

 Устим Голоднюк залишив останій запис в себе на сторінці в соціальній 

мережі зі словами : "Рабів до раю не пускають." Так, наш земляк  не був рабом, 

тому ми впевнені, що  він у раю!!! Ми знаємо, що тепер він нас охороняє. 

Віримо, що Устим для нашої України й досі тримає небо. 

 

 

 

Інформаційні ресурси: 

  

1. http://expres.ua/main/2014/03/07/103021-nebesna-sotnya-zhyttyevi-

istoriyi-geroyiv-chast-3 

2. http://svoboda.te.ua/novyny/nichoho-scho-ty-teper-anhel-vserivno-

prylitaj-do-nas-sestra-ustyma-holodnjuka.html 

3. http://svoboda.te.ua/novyny/zbarazkyj-heroj-nebesnoji-sotni-ustym-

holodnjuk-mav-by-svjatkuvaty-sohodni-20-richchja.html 
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http://svoboda.te.ua/novyny/nichoho-scho-ty-teper-anhel-vserivno-prylitaj-do-nas-sestra-ustyma-holodnjuka.html
http://svoboda.te.ua/novyny/nichoho-scho-ty-teper-anhel-vserivno-prylitaj-do-nas-sestra-ustyma-holodnjuka.html
http://svoboda.te.ua/novyny/zbarazkyj-heroj-nebesnoji-sotni-ustym-holodnjuk-mav-by-svjatkuvaty-sohodni-20-richchja.html
http://svoboda.te.ua/novyny/zbarazkyj-heroj-nebesnoji-sotni-ustym-holodnjuk-mav-by-svjatkuvaty-sohodni-20-richchja.html
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АНГЕЛИ ВІЙНИ 

 

Зоряна Сушанська,  І курс 

Керівники роботи: С.В. Паньків,  

   Л.І. Хмелик 

Чортківський державний медичний колледж 

 

                                           

Ми часто говоримо про бійців, які воюють на сході, але рідко згадуємо 

про тих, хто їх рятує. Хто підставляє своє плече, вириває з пазурів смерті. Їх 

часто називають ангелами у білих халатах. Але насправді  це  звичайні смертні, 

з автоматами, без халатів, які роблять благородну справу - стоять на сторожі 

людського життя.  

 Вони не чекають визнання чи нагород. Нікому не підкоряються й не 

мріють про високі посади та м'які крісла. Усе це їх просто не цікавить. Головне 

для них – місія, і заради неї вони готові щодня ризикувати своєю головою на 

лінії фронту.  

Хірурга Армена 

Нікогосяна та його 

помічників-волонтерів 

Іллю Лисенка та Олену 

Башей в зоні АТО знає 

кожен другий, якщо не 

кожен перший. На своїй 

машині швидкої допомоги 

вони можуть вивезти і чорта з пекла.  Навіть статечні вояки були вражені 

сміливістю їхнього особистого вибору і неймовірною силою духу. Адже 

боротися за життя  поранених солдатів під шквальним вогнем під силу далеко 

не кожному . 

 Армен Нікогосян - володар двох найбільш затребуваних на війні 

медичних спеціальностей: хірург-травматолог і нейрохірург - досвідчений 

лікар, який три з половиною роки пропрацював завідувачем відділення хірургії 

поліклініки, яка знаходиться на півночі Росії, де рятував працівників 
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небезпечного виробництва. Таким як він пацієнти завжди довіряють: його 

впевненість, спокій і весела вдача підкуповують з першої хвилини знайомства. 

Коли в Києві грянув Майдан, Армен покинув роботу і повернувся додому, 

порушивши контракт, бо він - патріот і не міг дивитися на країну в біді. Відтоді 

лікар Нікогосян  - безробітний волонтер, якого годує, взуває й укладає спати 

народ, якому він  служить.  

 Ілля Джонович Лисенко, 

він же Хотабич, отримав своє 

прізвисько через бороду і 

неймовірну здатність бути в 

потрібному місці в необхідний 

момент. Чоловік зробив 

успішну кар’єру в менеджменті, 

працював з автомобільними та 

страховими компаніями. Та в 

якийсь момент зрозумів, що його досвід і знання потрібні більше на барикадах, 

ніж у мирному житті. Майдан у нього плавно перетік у зону АТО. Помагаючи 

вивозити поранених, Ілля  познайомився з Арменом Нікогосяном. Разом з 

бійцям «Самооборони» вони опинились на передовій, на першій машині 

швидкої допомоги, яка вивозила поранених у лікарні. Згодом до них 

приєдналась Оленка - 

світловолоса дівчина з 

величезними блакитними 

очима і щирою посмішкою. 

Вона стала третьою у їхній 

рятувальний команді. Оленка 

знайшла Хотабича через 

«Фейсбук», коли у неї 

виникло бажання стати 
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волонтером. Хлопці лагідно називають її Крохою. Сьогодні вони на Донбасі, 

десь в районі Дебальцево. Їхній екіпаж робить усе, навіть неможливе, щоб у 

бойових умовах врятувати життя героїчних захисників нашої Батьківщини. 

   «Ангели війни» - так називають їхню команду бійці на передовій, 

передаючи з вуст в уста неймовірні історії про їх подвиги. Цей колоритний 

екіпаж вже понад 5 місяців надає допомогу пораненим в найгарячіших точках. 

Під шквалом «Градів» і «Смерчів» вони рятують чиєсь життя, ризикуючи 

власним. Були випадки, коли у маленькій машині «швидкої допомоги», ці 

відчайдухи вивезли 28  чоловіків, підбираючи з полю бою всіх, хто вижив. 

Вони не рахують, скількох хлопців винесли з-під вогню, а потім прооперували 

прямо в машині, вони просто виконують свій громадський обов’язок. Зараз 

їхню екстренну медичну службу "Хотабич" знають на всіх блокпостах, чекають 

їх, радіють їм. Ці люди не просто свої, вони – рідні, ті, які уособлюють собою 

віру та надію.  

Президент України Петро Порошенко за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 

нагородив орденом “За заслуги” ІІІ ступеня Нікогосяна Армена Володяєвича та 

Іллю Джоновича Лисенка.    

Постійна допомога волонтерів є неоціненною. Колектив нашого коледжу 

під керівництвом 

заслуженого лікаря 

України, кандидата 

медичних наук 

Любомира Степановича 

Білика активно 

долучився до 

благодійних акцій, 

скерованих на підтримку 

Євромайдану та воїнів 

зони АТО. 
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З перших днів протистоянь на 

Майдані ми брали активну участь у 

проведенні мітингів за європейську 

інтеграцію, організовували 

патрулювання вулицями Чорткова.  

Протягом останнього року 

студенти та викладачі коледжу зібрали 

понад 200 тисяч гривень! На зібрані 

кошти закуплено та передано 

захисникам Батьківщини намети, 

бронежилети,  тепловізори  та 

індивідуальні аптечки. 

Настав час об’єднатися,  знайти в собі силу й можливості для підтримки 

нашої армії. Лише спільними зусиллями ми зможемо відстояти незалежність 

України, як єдиної держави. 

 

СЛАВА УКРАЇНІ! 
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НАЙМОЛОДШИЙ КАПІТАН УКРАЇНИ 
(Дмитро Ягельський) 

 

Дмитро Клекоцюк,  

Юлія Мартинюк, ІІ курс 

Керівники роботи: Ігнацевич І.І.,  

  Матвіїшин Л.П. 

Чортківський державний медичний колледж 

 

 

Тих, хто правильно розуміє значення слова "обов'язок", багато і за 

останній рік стало ще більше. Вони різні. Бідні й заможні. Публічні й скромні. 

Вони рвуть своє серце і підставляють Батьківщині своє плече. Їхні руки зайняті. 

Автоматами, індивідуальними перев'язувальними пакетами, диктофонами й 

камерами. Вони сумлінно виконують роботу, часто не свою. Війна 

невимушено, одним витонченим кивком розпеченого ствола, позбавляє 

людського образу. Але той, хто збереже 

його на війні, стає Людиною з великої 

літери. Яких завжди так бракує у 

мирному житті.  

Військову кар’єру одесит Дмитро 

Ягельський розпочав у Київському  

військовому ліцеї, продовжив у 

Львівському військовому інституті. Був 

відмінником у військовому 

вишколі, закінчив навчання із 

званням лейтенанта і у 2012 році 

призначений командиром взводу 

снайперів тридцятої 

механізованої бригади. Дмитро 

готувався писати рапорт на 

звільнення з омріяної служби в 

часи Майдану, в тому випадку, 
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якби військових таки направили проти людей. Коли на сході країни 

розпочалась війна, взвод Дмитра забезпечував снайперський захист блокпостів 

на Луганщині. Маючи змогу працювати в тилу, двадцяти трирічний Дмитро сам 

попросився на передову.  

Біля містечка Рубіжне їхня бригада потраплила в засідку. Це вже тепер 

Дмитро розуміє, що вони потрапили в “якісно  організовану засідку” 

терористів.  Їх зустріли на мосту  перегородкою з бетонних плит, де написали 

погрози і перекреслили 

український прапор. З обох 

боків моста – болото та 

ліс, неперевірені на 

наявність мін, а ворог – на 

висотці.  Гвардійці 

опинилися в оточенні на 

відкритій території, немов 

на долоні, проте півгодини 

тримали бій. Коли 

організовували відхід, 

Дмитро кинув гранату і в цей момент отримав чисельні кульові поранення. 

Обидві ноги розтрощені.                                

Він вижив… 

Поранений лежав він серед трав, 

Над ним хмарини білі пропливали, 

А він, знесилений, на смерть чекав 

Вона між «градами»  тут  часто чатувала. 

Лежав і марив, ніби в напівсні – 

Пекучий біль, криваві рани… 

Хто ж дасть напитися мені? 

– Не спи, ріднесенький, вставай, 

Господь загоїть твої рани. 

Мене в жалобі не лишай. 
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Повір у Нього, то й на ноги станеш! 

Земля додала сил й родина, 

Не смів померти,  

Був Бог і мати Україна. 

 

Поранений Дмитро потрапив у лікарню. Дивом військовому медику 

вдалось  поранених  вивезти з підконтрольної терористам лікарні. Це було в 

травні, медики ще тоді не давали шансів, що хлопець ходитиме. Неодноразово 

піднімалось питання про ампутацію ноги.  

У червні наказом Президента 

України Петра Порошенка про 

дострокове надання пораненим 

військових звань юнаку присвоєне 

звання капітана.  Саме так Дмитро 

став наймолодшим капітаном в 

Україні, у 23 роки. В збройних 

силах це вважається найкрасивішим 

військовим званням, тому що на 

одному погоні найбільше зірочок.  

Свої погони він ще не встиг одягнути, на даний час Дмитро переніс 25 

важких операцій. Він не втрачає надії, що зможе 

ходити. Юний капітан знову мріє про військову 

службу. Хоча попереду ще багато операцій та 

тривале лікування, він вчиться ходити заново.  

Дмитро такий не один, страшна реальність 

– це війна, реальність,  у якій молоді хлопці 

втрачають очі, кінцівки... Попереду – місяці чи 

роки лікарень і госпіталів. Борючись за фізичне 

виживання, долаючи психологічні бар'єри свого 

нового життя, вони щодня будуть змушені долати 

також і реальні бар'єри несприятливого 
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середовища.  

Війну треба ненавидіти. Війну неможливо цінувати. Але вона вже оцінює 

кожного. За ділами його.  

Ми впевнені, що недалеке те Завтра, коли у всіх міжнародних спільнотах 

будуть з великою повагою розступатися і в шанобі схиляти голову перед одним 

словом – Україна, Соборна, Неділима Україна! Кожен куточок її буде квітнути, 

адже не даремно в корені є слово “рай”, “раїна”. Земля, яку створив Сам Бог 

для земного раю! Але для цього ще треба докласти чимало зусиль кожному із 

нас. 

 

 

Інформаційні ресурси: 

1.http://tsn.ua/video/video-novini/naymolodshiy-kapitan-ukrayini-vitrimav-25-

vazhkih-operaciy.html 

2.http://ladynews.com.ua/item/dmitrij-yangelskij/ 

3. http://2plus2.ua/watch/one/Dopomoga-potribna-naimolodshom.html 
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ВІД МАЙДАНУ ДО АТО 
 

Тетяна Опер, І курс 

Керівники роботи: Кнобель О.Т. 

Чортківський державний медичний колледж 

 

 

19 вересня 2014 року 

Європарламент оприлюднив перелік 

претендентів на отримання щорічної 

премії за свободу думки імені 

Андрія Сахарова. Серед семи 

номінантів – український 

Євромайдан, представлений 

активістами, між якими відома 

співачка Руслана Лижичко та 

українська журналістка Тетяна Чорновол.  

Присудити премію Євромайдану 

запропонував польський євродепутат Яцек 

Саріуш-Вольський, якого підтримали ще 52 

колеги.  

Лауреатом премії  імені Андрія 

Сахарова громадський рух "Євромайдан"  не 

став, але щорічну премію імені Леха Валенси 

таки отримав. Трапилася ця подія 29 вересня 

в польському Гданську.  

Екс-президент Польщі та 

лауреат Нобелівської премії миру Лех 

Валенса повідомив, що присудження 

премії українському рухові є "виявом 

солідарності та підтримки 

демократичних і проєвропейських 

http://tyzhden.ua/News/106863
http://tyzhden.ua/News/106863
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зусиль українського народу". 

Про Україну заговорив увесь світ: тут присудження премій та нагороди  

і… здивування. 

У міжнародній правозахисній організації Amnesty  International  

здивовані, що за десять місяців немає жодного випадку покарання за злочини, 

вчинені в ході масових акцій протесту в центрі Києва в кінці 2013 – на початку 

2014 року. Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар 

Amnesty International  Саліл Шетті. Шетті зазначив, що він планує обговорити 

розслідування тих кримінальних проваджень, які були відкриті у зв'язку зі 

злочинами, зафіксованими в ході Євромайдану. 

Нагадаємо, масова багатомісячна акція протесту в центрі Києва, яка 

отримала назву "Євромайдан", почалася 21 листопада 2013 року  у відповідь на 

припинення урядом Миколи Азарова підготовки до підписання угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом і підтримана виступами населення в 

інших містах України. 

Сьогодні Генеральна прокуратура таки розслідує близько 300 

кримінальних проваджень за подіями на Майдані Незалежності в Києві, але 

результатів немає і досі.  

А що далі?! Де шукати справедливості 

і хто допоможе нам, українцям, її 

домогтися?  

Події останніх місяців не залишили 

байдужими і тих українців, які перебувають 

за межами України, і тих, хто солідарний з 

українським народом.  

 Відомий український руфер Mustang  

розфарбував у синьо-жовті кольори зірку на 

висотці в Москві й підняв там прапор 

України, за що отримав премію 

Troublemaker Award  у 10 тисяч доларів.  

Що це: методи боротьби з 

http://tyzhden.ua/News/118661
http://tyzhden.ua/News/112845
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міжнародною тиранією чи спосіб привернути увагу до безкарності за 

міжнародний тероризм? 

Як би там не було, події листопада минулого року мають продовження: 

тепер уже у південно-східній частині країни, в так званій зоні АТО. 

Мабуть, у підручниках з 

історії України події 

сьогодення матимуть назву 

«Війна на сході України». А 

тлумачення буде наступним: 

це збройний конфлікт на 

території Донецької і 

Луганської областей України 

між організованими та 

керованими з РФ незаконними 

збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», 

визнаних терористичними організаціями, за підтримки військових частин РФ з 

одного боку  та з іншого боку українськими правоохоронцями із залученням 

Збройних сил України. Або ще 

простіше: Російсько-українська 

війна 2014 року. 

Конфронтація насильства в 

регіоні розпочалася в середині 

квітня 2014 року, коли озброєні 

групи проросійських активістів 

почали захоплювати адмінбудівлі 

та відділки міліції у містах Донбасу. Українська влада у відповідь заявила про 

проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил. 

Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт. 

Ряд українських політиків називають війну на сході України «гібридною 

війною» Росії проти України. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_2014
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_2014
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Пересічних українців цікавить: хто відповість перед скривдженим, 

ошуканим народом? Чим будуть компенсовані багатотисячні його втрати? Коли 

настане мир на нашій землі? Запитань більше, ніж відповідей.  

Зазвичай, коли говорять гармати, музи мовчать. В Україні ж події 

Майдану стали революцією духу, тому музи не мовчали, а оперативно вторили 

гарматам. Українськими режисерами створено чимало кінострічок про Майдан. 

Не залишили без уваги революцію й письменники. Ще за часів подій Майдану 

українські митці працювали над створенням тематичних літературних творів, 

аби жодна година важливого періоду в житті України не залишилася забутою. 

Тож уже після 20 лютого почали виходити в світ нові книжки про Євромайдан.  

Журналісти   підготували добірку літературних творів, які увічнили події 

Майдану та його героїв. Адже грошові винагороди не повернуть до життя тих, 

хто був єдиним дитям у батьків, єдиною надією. То ж нехай історія пам’ятає 

своїх героїв такими, якими вони є на сторінках постмодерністської літератури. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народу України присвячується», - такий напис на першій сторінці має 

альманах «Майдан. (Р)еволюція духу», автором якого є Антін Мухарський. 

До нього увійшли 200 світлин, інтерв'ю з очевидцями, статті українських 

філософів та письменників, революційна поезія.  
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Інша збірка Олега Виноградова «Слово Майдану» складається зі ста 

оповідань учасників і очевидців. Це спогади представників майже всіх служб, 

підрозділів, напрямків і рухів Майдану. Кожен майданівський день, кожну 

подію, кожен штурм герої книги бачили по-різному.  

Автор збірки «Маятник революції» Дмитро Савченко ще донедавна 

перебував за ґратами, і частина текстів, що пропонуються читачеві, була 

написана Дмитром в умовах тюрми. Напевно, саме тому і його поезія, і проза 

пронизані відчуттям болю, несправедливості, але в той же час у них 

відчувається абсолютна нескоримість духу і віра у перемогу.  

«Повстанська абетка». Цю книгу видали в рамках однойменного 

благодійного арт-проекту, який зініціювали художниця Поліна Мороз та студія 

LLIWELL studio of creation. Учасниками проекту стали 23 українських 

художники, які брали безпосередню участь у революції. Вони створили 

ілюстрації для Абетки, що відображають події на Майдані та в Україні, які 

відбувалися з листопада 2013 року. 

Події Майдану відбилися також і в український поезії. Нова книга 

Михайла Слабошпицького  «Гамбіт надії» – це зібрання віршів та розповідей 

очевидців, роздуми автора, аналіз ситуації. 

Книжка «Гамбіт надії» - про «неможливість перемогти режим Януковича 

і про перемогу над режимом Януковича, про подвиг «Небесної сотні» і про те, 

як у війні з російськими найманцями гартується наша нація». 

«Борітеся - поборете! Поетика революції». Ольга Уліщенко 

упорядкувала вірші поетів різних поколінь, поєднаних спільною ідеєю: 

боротьбою за незалежність, свободу і соборність України. Ці вірші – різні за 

настроєм: тут і туга за полеглими в нерівному бою, і світла віра в перемогу. 

Письменник Василь Карп’юк упорядкував збірки «Євромайдан: хроніка 

відчуттів» та «Євромайдан. Лірична хроніка». До неї увійшли вірші 

українською та російською мовами від 31 поета.  

Є збірки, які письменники присвятили виключно героям, а не самим 

подіям минулої зими. Вони вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної 

сотні. 
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«Небесна Сотня: антологія майданівських віршів» написана як 

поетами-аматорами, так і відомими авторами. Серед них Дмитро Павличко, 

Мар’яна Савка, Юрій Іздрик, Олексадр Ірванець та інші. 

У книзі містяться хроніка Євромайдану, життєписи героїв, спогади їхніх 

родичів, близьких, друзів та побратимів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подібну книгу підготувало й інше видання -  «Книга-реквієм «Небесна 

сотня» Романа Савчака. На 64 сторінках розміщені світлини загиблих людей, 

а також інформація про те, хто вони і звідки. Книга має формат А4, а кожна 

сторінка присвячена окремому Герою. 

Про Майдан дізнаються і діти. Українська письменниця Христина 

Лукащук створила «Казку про Майдан». Вона пояснює наймолодшим 

українцям події зими 2013-2014 років у 

цілком міфологічному ключі – чорні птиці 

Зла беркути і породжені божими голубами 

працьовиті українці.  «Зараз у багатьох 

виникає питання: як говорити з дітьми про 

драматичні події, які пережила наша країна, 

відстоюючи прагнення людей жити в 
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оновленому суспільстві. Про Майдан було і буде багато видань. А це – книга 

для маленьких, які все бачать, розуміють і по-своєму сприймають». 

Відома українська письменниця Оксана Забужко закінчила роботу 

над книгою, присвяченою не лише Євромайдану, але й подіям в АТО. 

«Скінчила працю над великим книжковим проектом, який забрав купу 

часу й сил, але був того вартий»,- зізнається 

Оксана Степанівна. 

Твір «Літопис самовидців: дев’ять 

місяців українського спротиву» охоплює не 

лише Майдан, а й війну на Сході: тут події від 

Євромайдану до АТО, від листопада 2013 до 

липня 2014 року та їхнє відображення у 

соцмережах і блогах. 

Колективний портрет "народження нації", що за дев'ять місяців пройшла 

шлях від мирного протесту до визвольної війни, складено з найпопулярніших за 

цей час дописів у соцмережах, інтернет-публікацій та фраґментів новинної 

стрічки. 

Книга починається з повідомлень про побиття студентів. Останній запис в 

антології датується 29 липня. "Ви розгорнете цю книжку і не зможете її 

закрити...". 

А головне, Оксана Забужко розповіла, чому Росія завжди буде хотіти 

володіти Україною: «Без Києва у них немає — ДАТИ ХРЕЩЕННЯ. А без дати 

хрещення країна не має європейської історії.»  

Тому бережімо власну історію, бережімо кожного, хто творить її, 

пам’ятаймо усіх  

поіменно…  

Допоможи нам у цьому Господь. 
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НЕ ПОТРІБНО ПОЛЯ БОЮ, 
ЩОБ БОРОТИСЬ ЗА БАТЬКІВЩИНУ  

 

Мар’яна Ширма, ІІІ курс 

Керівник роботи: Гетьман Н. Б. 

Кременецьке медичне училище  

ім. Арсена Річинського 

 

 

Історія та сучасність будь-якого 

народу – це історія його героїв. Історія 

і сучасність України  - це діло 

геройської  української молоді: сотні 

та тисячі молодих добровольців у 

полках Святослава і короля Данила, 

козацьких полків Богдана 

Хмельницького та Івана Мазепи, 

легіону Січових Стрільців, Організації 

Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, одним 

словом, усіх молодих українців, які боронили інтереси України  у скрутні часи. 

Сьогодні, коли наша Батьківщина знову потребує захисту своїх синів, з 

особливою повагою і шаною вдивляємося у постаті тих героїв, які свого часу 

боролися і віддавали життя за її свободу й суверенність.  Але метою нашої  

роботи є показати, що  їх варто шукати не лише на сторінках історичних книг, 

але й у власному місті. Адже під 

час сумнозвісних подій на 

Євромайдані  тисячі юнаків зі 

всієї України показали, що 

українці не стають на коліна, 

навіть якщо за це доведеться 

платити власним життям.  
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Прикладом  справжньої 

відваги для нас став вчинок 

молодого кременчанина Антона 

Лубяницького.  

Ще з перших днів масових 

протестів  він був найактивнішим 

у власному місті, де 

влаштовувався кременецький 

Євромайдан, а згодом - вирішив 

поїхати і у Київ.  

Ось як про це розповідає сам юнак:  

«Якщо чесно, їхати я хотів з перших днів. Але почав звідсіль все 

влаштовувати. Не сам, звичайно, але на сцені за мікрофоном найчастіше 

доводилося побувати саме мені. Потім довгий час мене просто не відпускали, 

питали: «Як ми без тебе? А хто ж буде тут? А там так страшно! Хай інші їдуть! 

Ой, там не знати, що буде!» Ну буде – так буде.  Сидіти тут я не міг. Ну, якось 

негарно було, не по-хлопськи». 

     Вперше Антон вирвався в Київ у грудні, згодом ще й у січні. Про саме 

перебування на Майдані згадує такими словами: 

     «Насправді ті, що там не побували, втратили дуже багато.  Вони не 

відчули отого «Дякую! Будь ласка! Перепрошую!» Ввічливість  просто  

зашкалювала.  Неможливо навіть  передати оте ставлення людей один до 

одного, тієї дружелюбної  

атмосфери». 

Третя поїздка була вже у 

лютому та, на жаль,  виявилася 

досить нетривалою. Антон 

поїхав 19 лютого, а повернувся 

20, але вже з пораненнями:  

перша куля потрапила під 
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бронежилет та вцілила в живіт, друга – поцілила в руку.  Антон Лубяницький 

про ті події згадує так: 

«Як це було? Після взяття 

Жовтневого пішов вперед, підійшов до 

передньої позиції, побачив багато 

поранених і допомагав людям вибратись. 

Зайвих думок не було.  Просто була ціль: 

забрати поранених. Не думав, що 

стріляють, що небезпечно і так далі. 

Треба – то треба. Аж тут почув постріл. 

Спочатку куля пролетіла під бронежилет, інша – в руку. Сховався за сіті-

лайтом. Сказав товаришеві, що поранений, він, закриваючи мене щитом, 

намагався допомогти мені вибратися. Пам’ятаю, як лежав і сам себе 

переконував, що потрібно встати, адже стечу кров’ю. 

З допомогою небайдужих 

людей  добрався до готелю 

«Україна», де мені надали першу 

медичну допомогу, і потім на 

швидкій відвезли в лікарню». 

Вже потім у госпіталі лікарі 

розповіли, що у нього стріляли 

одразу два снайпери, адже кулі 

поцілили з двох різних сторін. Завдяки ретельному дотриманню всіх вказівок 

лікарів, Антон успішно оправився від тяжких поранень та швидко повернувся 

до звичних справ. 

До речі, на це також варто звернути увагу, адже Антон залишається 

громадським активістом та патріотом не лише на полі бою, але й у 

повсякденному житті. 
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Будучи архітектором та 

закінчивши у Національному  

університеті  «Львівська 

політехніка»  інститут 

архітектури на кафедрі 

реставрації та реконструкції, 

Антон зробив унікальну роботу,  

тим самим внісши свою лепту у 

збагачення національної 

культури, а саме створив концепт реставрації старовинного замку, руїни якого 

возвеличуються над містом. 

Антон згадує: «Концепт 

реконструкції фортифікаційних 

споруд замку за описами 16 

століття» – це мій дипломний проект 

і моя робота в Кременецько-

Почаївському державний історико-

архітектурному  заповіднику. Але це 

лише концепт, це не проект. Я не маю ліцензії як архітектор, а тому не маю 

права робити проект. На це є відповідні установи.  Скоріш за все, як будуть 

кошти, це зробить Укрзахідпроектреставрація  це львівський реставраційний 

інститут, ми з ними давно співпрацюємо. А у мене це лише концепт. 
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Чого я обрав дану тему для дипломної роботи? Цей об’єкт 

неопрацьований і насамперед цікавий. Тим більше, я в магістратуру  поступив 

на заочне відділення і вже працював в ДІАЗі. то чом би не поєднати роботу і 

навчання?  Всі ж залишились задоволені». 

Крім унікального концепту реставрації фортифікаційних споруд замку, 

Антон створив ще й інші, зокрема концепт реставрації знаменитих будинків-

близнюків, які також є культурно-архітектурною пам’яткою Кременеччини. 

 

Але і на цьому таланти юнака не закінчуються. У вільний від роботи час 

Антон  грає в студентському експериментальному театрі «Пілігрим» 

Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 

Шевченка. Також хлопець є засновником  рок-групи «TonyVanGott», автор 

більшості текстів та музики, вокаліст, 

фронтмен та гітарист, ідейний керівник.  

Антон Лубяницький говорить: 

«Музика мене зацікавила з досить раннього 

віку. Приблизно в 9 класі мій друг показав 

мені, що робити з гітарою, щоб вона не 

звучала, як три акорди. Вже на першому 

курсі у мене була група, але так і ніде не 

виступивши, вона розпалася. Пізніше, коли я 

повернувся у Кременець, я хотів грати, у мене було безліч текстів і музики 

власного авторства, тому я підшукав людей і ми почали працювати разом. 
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Одного разу я розбалакався з 

Благієм Антоном, це мій 

барабанщик. На той момент він  

грав у театрі. Я думав, думав, 

вагався. а потім спитав: «А тобі 

випадково не потрібні актори?» 

Почув тоді у відповідь: «О, так, 

дуже треба». Спробував - 

сподобалося. Зразу кажу, сцена – це 

наркотик.  Раз спробуєш – більше не 

злізеш». 

На даний момент Антон вже зіграв у багатьох виставах, зокрема в 

соціальній міні-виставі про СНІД «Час бити на сполох, час дзвонити в усі 

дзвони», виконав роль Тезея у виставі «Сон літньої ночі» Вільяма Шекспіра, та 

Петра І у виставі «Недоспівана пісня Івана Мазепи». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  словами Антона Благія, керівника театру, манера акторської гри 

Антона Лубяницького  відрізняється власною експресивністю, вмінням знайти 

неповторні нотки, передати глядачам свої міркування та переживання, 

підкреслити риси створених ним персонажів саркастичністю та гротеском 

виконання. 



 48 

Тож саме таким ми бачимо сучасного 

українського героя – багатогранним, 

активним,  ініціативним не лише у бою, але 

й у повсякденному житті.  На нашу думку, 

нам є чому повчитися у цього талановитого 

юнака, адже він знає, що Батьківщина  

починається з кожного з нас. І саме ми 

відповідаємо за те,  якою вона буде: чи 

слабкою та безпорадною перед лицем 

проблем, чи величною, могутньою 

державою, слава якої простягнеться далеко 

як в просторі,  так і в часі. 

Тож борімося за нас, нашу культуру, наші звичаї та, насамперед, нашу 

єдність. Адже ніколи не пізно стати героєм для своєї країни. 

Слава Україні! 

 

 

 

 

 



 49 

НОВІ ГЕРОЇ – НОВА СПІЛЬНА ІСТОРІЯ 
 

Анастасія Данько, ІІ курс 

Керівник роботи: О.П.Драбчук 

Кременецьке медичне училище  

ім. Арсена Річинського 

 

 

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. 

Д. Байрон 

 

Історія і сучасність різних цивілізацій, культур, народів – це історія їхніх 

героїв. Історія і сучасність України – це діло української молоді, яка боронила 

інтереси України навіть ціною власного життя. Теперішні молоді українці в час, 

здавалось би, виразної втрати життєвих орієнтирів, занепаду духовних 

цінностей та панування культу особистого задоволення й матеріального 

споживання мали би усвідомлювати, як ніколи раніше, що у світі, в якому ми 

живемо, лише ті вартості мають майбутнє, за які людина готова боротися, які 

людина готова боронити, жертвуючи усім, навіть найдорожчим – власним 

життям. І серед тих цінностей перша – Україна, наш український народ, наша 

рідна земля й наша українська держава. Історія і сучасність України, 

українського народу – це витвір героїв України, це діло людей, які віддали всі 

свої сили і своє життя для добра українського народу: його свободи й 

державності, могутності й процвітання. Україна – це батьківщина героїв, які 

поставили добро рідного народу понад свої особисте та будь-які інші інтереси і 

були вірними своїй ідеї до останнього подиху. 

Сучасні герої  показали свій патріотизм, безстрашність перед смертю і 

любов до своєї держави.  

Лікар - професія, яку потребують люди як у мирний час, так і в час 

неспокою. Допомагати людям – надзвичайно благородна справа. А професія 

медика – найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського 

життя. Саме медики дарують здоров’я людям, рятують від найрізноманітніших 
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хвороб. Тому їх образ в уяві багатьох людей пов’язаний з надією і захистом. 

Кажуть, що лікар – це посередник між людиною та Богом. Дійсно, у багатьох 

ситуаціях медпрацівник є останньою рятівною силою для хворого. Клятва 

Гіппократа спонукає людей у білих халатах перебороти всі емоції й особисті 

негаразди, щоб виконати свій обов’язок. Лікар часто оздоровлює не лише тіло, 

а й душу людини, вселяючи в її серце віру та надію. І це не можуть не цінувати 

ті, кому даровано радість одужання. 

Однією з тих молодих людей, які дійсно показали свою відвагу й 

безстрашність перед смертю є медик-волонтер Олеся Жуковська, уродженка 

міста Кременець. 

 Ще з дитинства, 

навчаючись у початкових 

класах,  Олеся зачитувалась 

енциклопедіями, шукаючи 

відповіді на свої дитячі 

запитання щодо таємниць 

живої природи, побудови 

Всесвіту, природних явищ, а 

на уроках і під час перерв ділилася  знаннями з друзями та вчителями. У школі 

була старанною, ініціативною ученицею, брала  активну участь у багатьох  

змаганнях, районних виступах екологічної агітбригади, шкільних 

театралізаціях, КВК, конкурсах і вікторинах. Вона любила слухати музику, 

малювати, подорожувати, творити. Олеся вміла  товаришувати, підтримувати й 

співчувати, а тому мала багато друзів. 

 З 2009 по 2013 навчалася в Кременецькому медичному училищі імені 

Арсена Річинського за спеціальністю «Лікувальна справа». Будучи нашою 

студенткою, Олеся добре оволоділа не тільки медичними науками, а й 

сформувала свої певні пріоритети, оскільки в  нашому навчальному закладі 

Олеся завжди приймала активну участь у всіх заходах, благодійних акціях,  

завжди вміла вислухати, підтримати і щось порадити. 
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Завдяки своєму патріотичному налаштуванню Олеся не могла дивитися 

на трагічні події в Україні,  а тому при першій нагоді поїхала на Майдан і стала 

медиком-волонтером. Її дуже обурило побиття студентів «Беркутом» 30 

листопада. Олеся спочатку працювала волонтером на кухні, а 31 грудня стала 

медичним волонтером. Дівчина з особливим трепетом розповідає про 

«пекельну бочку» біля стели. Так називали намет – пункт обігріву, в ньому 

збиралися люди з різних регіонів: з Луганська, Запоріжжя, Полтави, 

Тернополя… Але коли почалися події 18-го лютого, намет згорів. 

20 лютого снайпер 

поранив дівчину, після чого 

вона ледь вижила. «Я 

побачила на руках кров  і 

зрозуміла, що помираю», - 

згадує волонтерка. Куля 

потрапила у шию і пройшла 

навиліт.  

 Дівчину забрала 

швидка. Її поранили у шию, 

зачепивши артерію. Стріляли 

забороненими кулями. 

Встановлено, що Олесю було 

поранено експансивною кулею, використання якої заборонено міжнародним 

гуманітарним правом. «…Мене оглушило. Здалося, впала граната, розірвалася 

й осколки на мене посипалися. Кілька секунд не могла зрозуміти, що сталося. 

Запитувала  хлопців. Вони щось відповідали. Бачила, що губи рухаються, але 

нічого не чула. Приклала руку до шиї – на долоні кров. Сильного болю не 

відчувала, але дихати було важко. Я дістала з кишені телефон, зайшла на сайт у  

Контакти  й написала, що помираю». 

У лікарні без наркозу почали зашивати рану – треба було дуже швидко, 

бо дівчина  втратила багато крові. Доки лікар працював з раною, Олеся з ним 

розмовляла. Розказувала про все: звідки приїхала, чим займається, що робила 
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на Майдані. Той відповів: “ Ти народилася в сорочці. Якби куля на сантиметр 

пройшла правіше, ніхто б уже не допоміг ”. Прокинулася дівчина  вранці 

наступного дня. Коли Олеся зрозуміла, що доля повернулася  до неї обличчям і 

дала другий шанс на життя, то цілий день плакала, дякуючи їй. Палата весь час 

була переповнена квітами, фруктами, соками та йогуртами. Незнайомі люди 

провідували, допомагали.  

Волонтерка була щаслива побачити кожного, хто приходив до неї. 

Дякувала за підтримку і молитви, які були звернені до Всевишнього за неї. 

Раніше любила весело проводити час на  фестивалях, ходити на рок-концерти. 

Тепер все це стало неважливим. Головним є  саме життя. « Я могла пройти повз 

квітуче дерево й не звернути на нього уваги. Зараз помічаю кожну квіточку, 

кожне усміхнене обличчя», - казала дівчина.  

200 угорських волонтерів Червоного Хреста провели акцію підтримки 

Олесі Жуковської, медика-волонтера Євромайдану. 

 

 

Під час подій, які відбувалися на Майдані, Олеся не вірила в революційні 

романи, але ... все ж таки знайшла свою любов...  
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 Дівчина познайомилася з Тарасом майже 

одразу, як тільки приїхала на Майдан. Їхні 

погляди часто зустрічалися. Пізніше хлопець 

почав допомагати їй у справах. Із розповідей 

дівчина не так переживала за себе, як за нього. 

Була рада кожній зустрічі, щоразу 

переконуючись, що він живий. 

Після одужання вперше поїхала за 

кордон. Разом з іншими волонтерами тиждень 

була у Франції в складі миротворчої делегації, 

де відбулася зустріч з президентом Франції Француа Орландом.  

 

 

Мета зустрічі – домогтися, щоб Франція ввела санкції проти окупантів, 

допомогла зупинити кровопролиття. «Ми просили допомоги, розповідали про 

численні жертви…» 

У 2014 році Олеся Жуковська здійснила мрію, народжену на Майдані, 

стала студенткою Київського  медичного університету ім. О. Богомольця. 

Переживши ці події,  дівчина зрозуміла, що хоче вдосконалюватися, щоб і 

надалі допомагати тим, хто в небезпеці,  хто потребує допомоги людей з такою 

благородною професією - медик.           
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 Олеся Жуковська  нагороджена двома Подяками: «За вагомий особистий 

внесок та розбудову Української держави, активну суспільно-корисну 

діяльність та з нагоди 18-тої річниці Конституції України», яку їй вручили в 

рідному для дівчини Кременці, а також «За вагомі досягнення у професійній 

діяльності та сумлінну працю», яка була вручена Міністром охорони здоров’я 

О. Мусієм. 

 

Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас зокрема 

залежить, чи звучатимуть гордо й могутньо в третьому тисячолітті, на 

вершинах людської цивілізації, слова "Україна" та "Український народ", чи 

кануть у забуття, зазнавши духовної та фізичної смерті. Хай кожен теперішній 

день буде днем оновлення наших душ, хай дає нам силу й витривалість до 

подальшого змагу, хай буде для нас днем іспиту совісті. 

Ми – молоде покоління, навчилися дякувати Богу за те, що живі. Ми 

зрозуміли, що коли будемо жити в єдності один з одним, тому зможемо 

пережити всі негаразди, всі війни. І в подальшому житті зробимо усе, щоб наша 

Україна відродилася й ніхто чужий не зміг зазіхнути на  її територію. 
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УСТИМ ГОЛОДНЮК – ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ 
 

Іван Сович, І курс 

Керівник роботи: Яворська Т. Я. 

Кременецьке медичне училище  

ім. Арсена Річинського 

 

Є́вромайда́н  (також  Є́врореволю́ція,  Революція гідності) – 

національно-патріотичні, протестні акції в Україні, передусім проти корупції, 

свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку 

європейського вектора зовнішньої політики України. 

Протести розпочалися  21 листопада 2013 року, як реакція на 

рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу 

підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації 

в Києві вночі 30 листопада. У рамках поняття протестів кінця 2013 року 

відбувалися зокрема мітинги, демонстрації, студентські страйки. 

Фінальним і 

найбільш драматичним 

етапом революції стали 

події у Києві 18-20 

лютого, у ході яких 

загинуло близько сотні 

протестувальників і 

кілька сотень були 

травмовані. 

Вранці 18 лютого протестувальники розпочали ходу до Верховної Ради, 

де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження 

повноважень Президента. Натомість за вказівкою голови Верховної 

Ради  канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, що викликало 

обурення протестувальників і призвело до зіткнень із  силовиками. Протягом 18 
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лютого в ході зіткнень протестувальники були відтисненні до Майдану 

Незалежності, більше 20 осіб було вбито вогнепальною зброєю. 

Протягом 19 лютого протестувальники тримали позиції на Майдані 

Незалежності, тоді як силові структури розпочали підготовку до 

"антитерористичної операції". Вранці 20 лютого протестувальники перейшли у 

контрнаступ і, незважаючи на значні втрати, змогли зайняти Український Дім, 

Жовтневий палац та відтіснити силовиків до урядового кварталу. Ряд силовиків 

заявили про перехід на бік протестувальників. 

Устим Голоднюк - один із тих, що 

боролись на Майдані за справедливість та 

ідейність. Устим був захисником Майдану з 

листопада. 

Народився Устим Голоднюк 12 серпня 

1994 у місті Збараж. Громадський активіст 

Євромайдану, боєць 38-ї сотні Самооборони 

Майдану.  

30 листопада був побитий, йому 

наклали 12 швів на потилиці. Як тільки рани 

зажили, знову поїхав на Майдан.    

19-річний Устим Голоднюк мав 

зустрітися з батьком 20 лютого  об 11-й ранку 

на вулиці Жовтневій. Про це вони домовилися 

о 9-й ранку.  

 "Ти обережніше там, не висовуйся. Нам 

додому їхати", – казав батько Голоднюк. 

 А син засміявся і сказав: "Тату, не 

хвилюйся! У мене є чарівна ООНівська каска і  

зі мною нічого не станеться".  

Домовився з батьком, що той відвезе 

його додому перепочити. Дві години до зустрічі з батьком Устим не дожив. 
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20 лютого 2014 року 

внаслідок вогнепального 

поранення в голову загинув. 

Куля снайпера влучила над 

правим оком і на виході пробила 

голубу миротворчу каску. 

«Шансів вижити в  Устима не 

було. Як і в інших одинадцяти, 

що лежали  поруч із ним у холі 

готелю "Україна", обладнаному під тимчасовий морг, – каже головний лікар 

мобільної клініки 

Самооборони Майдану Ольга 

Богомолець. – Снайпер чи 

снайпери працювали 

професійно. У всіх 

поранення в серце або в 

голову. Усі вбиті кулею 

калібру 7.62 мм (снайперська 

гвинтівка Драгунова). 

Стріляли на ураження». 

 

Світлій пам'яті Героя України 

Устима Голоднюка 
 

Спинився час, усе так почорніло, 

всі метушаться, бігають кругом, 

Брати несуть моє вже бездиханне тіло, 

насправді…, а здавалося це сном. 

Скерована дияволом рука, 

який ховався в снайперському тілі, 

направлена була на юнака, 
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і, не здригнувшись, мітила по цілі. 

Упав… Упала долу каска синя… 

Вже не піднявся із землі юнак, 

не дочекаються додому сина… 

«Упало небо»…, не прийде весна… 

 «Пекельний біль стискає душу,  

Застигла кров, по венах не тече,  

Я вільний, я не раб, я мушу,  

Друзям у боротьбі підставити плече.  

За себе, за народ, за Україну,  

За волю на землі для всіх людей,  

Я завжди буду Україні вірним сином,  

Не відступлю я від своїх ідей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боже, прийми Героїв всіх до Раю, Вічна їм пам'ять і вічний покій! 

Устим живий! Герої не вмирають! Вкраїна знає  своїх дочок і синів 

Устим Голоднюк – вічно в нашій пам'яті… 

Завдяки таким, як ти, до боротьби піднявся весь 

народ…. 
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Олександр Капінос –  
гордість для батьків, герой для земляків  

і відважний бойовий товариш для 
побратимів 

 

Іванна Паляниця,  ІІ курс  

Керівник роботи: Собко Л.В. 

Кременецьке медичне училище  

ім. Арсена Річинського 

 

 

Найгірше - померти в рабстві. Померти в бою за Вітчизну – для воїна 

найбільша радість. Але радість лише для того, хто пізнав себе як душу і прожив 

достойно. Хто пізнав себе як всепереможну, лицарську іскру Творця, котра 

священним полум'ям спалахує з новою силою в нащадках хоробрих русичів і 

козаків. От тільки хтось цю іскру у собі загасив, а хтось пробудив і, як Сашко 

Капінос, став до боротьби проти лицемірної фальші і брехні, став на захист 

рідної землі, рідного народу. 

Не зрадив, відстояв честь. За що йому 

і Слава! 

Сашко був гідним сином України. 

Навіки у наших серцях він залишиться 

прообразом отої парубочої чесності та 

благородства, які є символом українства. 

Олександр Анатолійович Капінос 

народився 10 березня 1984р. в селі Дунаїв 

Кременецького району Тернопільської 

області. Серце героя зупинилося 19 лютого 

2014 р.на Майдані у Києві. 

Сашко у 2001 році закінчив із золотою медаллю Дунаївську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та вступив на навчання в Український державний лісотехнічний 

університет (сьогодні – Національний лісотехнічний університет України, 
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Львів). У 2005 році отримав диплом бакалавра з відзнакою, а в 2006 році – 

диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Технологія деревообробки». 

Олександр Капінос очолював громадську організацію «Патріот Волині». 

У 2008-2009 роках, під час проживання у Вінниці, був керівником 

громадської організації патріотичного спрямування «Сколоти». 

Олександр на початку 2012 року відстояв права громади і не дозволив 

побудувати в рідному Дунаєві 

завод, який би зруйнував 

екологію Кременецьких гір. 

Із 4 липня 2012 року брав 

участь у акції на захист 

української мови, що відбувалася 

у Києві біля Українського Дому.  

Він був одним із тих, хто 

оголосив голодування на знак 

протесту проти прийняття 

мовного закону Ківалова-

Колісніченка та протримався 

найдовше. 

Сашко Капінос – 

організатор вечорниць та 

культурно-мистецьких заходів для молоді. 

Ініціював створення пам'ятника Шевченку в 

рідному селі. 

Олександр був першим, хто виступив за 

зняття радянської символіки у своєму селі. 

О. Капінос був волонтером літніх таборів 

для дітей-сиріт зі всієї України, що проходили за 
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ініціативою Міжнародного благодійного фонду «Нове покоління». 

Сашко щороку 

приїздив до Києва на 

Покрову та брав 

участь у маршах 

УПА. 

Він жодної миті 

не вагався та попри 

вмовляння родини  

поїхав на Майдан. На 

барикадах – з перших 

днів. 

Олександра поранили в голову 18 лютого і, незважаючи на успішну 

операцію, серце молодого патріота наступного дня зупинилося. "Кажуть, що їх 

відрізала міліція біля Стели. Їх 

було 7 чоловік. З них познімали 

каски, бо вони були в 

обмундируванні, і розстріляли 

прямо впритул із травматичної 

зброї", – розповідає батько героя 

Анатолій Капінос.  

Після поранення Сашка 

Капіноса його друзі та знайомі в 

соціальних мережах відшукали Олександра запис про сорочку, вишиту для 

нього бабусею Ксенею, з теплими словами подяки. «У цій же сорочці пізно 

ввечері 18 лютого його, пораненого в голову, принесли до медичного пункту 

Майдану», – розказує волонтерка з Кіровоградщини Лариса Шевчук. Дівчина 

зазначає: «Таке почуття, ніби Сашко був готовий попрощатися з життям на 

барикадах – чистий одяг, а в кишені папірець з іменами тих, кого треба 

обдзвонити. Був дуже такий тихий, спокійний, без стогонів. Я звернула увагу на 

його вишиванку, жовта така, пошита. Коли згортала його речі, ще звернула 
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увагу на те, що він дуже чистий, бо перед цим різних хлопців привозили, а він 

наче підготувався до бою. Його відвезли на томографію, а звідти дуже швидко 

вивезли в операційну, бо сказали, що в нього йде набряк мозку. Я кілька годин 

його чекала. Лікар мені пояснювала, що кулі вони не знайшли, а начебто таке 

почуття, що його чимось важким просто вдарили. Але він сам казав, що це була 

куля. Я поїхала додому, була впевнена, що все добре, його прооперували, йому 

стало легше, а вже о п’ятій вечора я дізналась, що він помер». 

Запеклий правдолюб і щирий патріот – так про 29-річного Сашка кажуть 

односельці. Не було жодної справи, яка була б йому не до снаги: він працював у 

полі і вчився грати на музичних інструментах, складав вірші та писав пісні. 

Організовував культурні заходи, 

привчав дітей до народних традицій. 

Та головне – всім серцем любив 

Україну. Він не мав музичної 

грамоти, але грав на багатьох 

інструментах, співав дуже прекрасно 

і дійсно був українцем, Людиною з 

великої букви. 

Він був людиною 

принциповою, надзвичайно чесною. 

Сашко Кремінь, як його називали у 

селі, не дозволяв молоді 

байдикувати. Із занедбаного підвалу 

зробив хлопцям сільський спортзал, 

навесні хотів почистити чагарники 

та встановити ще тренажери. Власноруч спорудив пам’ятний знак «Борцям за 

волю» у сусідньому селі і щороку на День Незалежності ніс туди пішки 

дубовий вінок. Він хоробрий і мужній. І поїхав у Київ, аби спасти Україну і 

щоб нам жилося краще. 
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Герої не вмирають. Вони померли тілом, але душа їхня не вмирає. Вони в 

наших серцях, і ми будемо пам’ятати Небесну сотню, тих, на Майдані віддав 

найдорожче – своє життя. 

10-го березня Сашкові виповнилося б 30 років. Після революції він хотів 

одружитися. Наречену знайшов на Майдані, бо казав, що його дружина мусить 

бути революціонеркою. Нею стала Олена Котляр, яка на сьогоднішній день 

активно збирає інформацію і шукає очевидців, щоб знати подробиці його 

загибелі.  

Він багато чого не встиг, але за свій короткий вік зробив більше, ніж 

багато хто за все життя. Тепер Сашко – герой. Герой Небесної сотні.  

Скрізь у нього були друзі й побратими, скрізь пам’ятають його як дуже 

світлу людину, патріота. 

На пам’ять в його рідному селі Дунаїв Кременецького району відкрили  

10 березня пам’ятну дошку Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу.  

 

А вже 24 серпня відкрили пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру 

Капіносу. На пам’ятнику Сашко зображений у повен зріст зі стягом у руках. 

Біля його ніг лежить бандура. 
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Олександр Капінос був справжнім патріотом, він щоденно демонстрував, 

що таке бути українцем. Ми повинні пам’ятати його героїчний вчинок, його 

самопожертву. На такому  прикладі будемо виховувати своїх дітей та внуків. 
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ГЕРОЇ  НАШИХ  ДНІВ 
 

Вікторія Стасюк, ІІІ курс 

Керівник роботи: Семенюк Б.Д. 

Кременецьке медичне училище  

ім. Арсена Річинського 

 

 

Хай  рядки  ці  не  образять  тих,   

Хто  не  з  доброї  своєї  волі,   

Підкорившись  нещасливій  долі,   

Мусить  знати  грамоту  сліпих. 

Третьяков Роберт   

                        

Петро Жовтовський – герой сьогодення! 

Надворі ХХІ століття. І, напевно, ніхто навіть не уявляв, що будемо 

говорити про революцію і війну. Ніхто не думав, що будемо оплакувати 

молодих хлопців і дівчат, які загинули за свою рідну країну. Як  дивно і 

страшно це не було, але, на жаль, Україну спіткало велике випробування. Зараз 

у всіх на вустах молитва за нашу країну і за тих, кого ми з гордістю та 

одночасно  з болем у серці називаємо Героями. Саме вони вийшли на Майдан,  

саме вони пожертвували своїм життям, аби захистити наш народ, який просто 

хоче жити у чесній країні, працювати і отримувати відповідну зарплату, ці 

Герої не десь там далеко – вони тут, серед нас.  

Мета нашої пошукової роботи - дослідити сторінки життя  земляка-

майданівця Петра Жовтовського, і донести інформацію про його героїчну 

боротьбу за справедливість та Європейське майбутнє молодому поколінню. 

3 липня 1993 року у сім`ї Жовтоських народився син Петро. Навчався у 

Дунаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, ще в школі  вирізнявся своїми інтересами, 

захопленнями та нестандартним мисленням. Полюбляв залишатися на одинці з 

своїми думками, які в подальшому викладав на аркуші паперу. 

Хлопець ще з дитинства був борцем за справедливість, не раз йому 

доводилося вислухати зауваження від учительки або отримати покарання від 
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батьків за те, що просто вмішався в ситуацію, де сильніші принижували або 

ображали слабших.  Незважаючи на  юність,  був надзвичайно занепокоєним 

проблемами рідної країни. Це сформувало мрію:  подолати несправедливість в 

Україні. Петро хотів змінити все докорінно, але разом з тим розумів, що буде  

непросто  зруйнувати  корупційну систему,  яка сформувалася протягом 

багатьох років. Коли хлопця запитали, що його найбільше хвилює, він відповів: 

«Я хочу, щоб в Україні була достойна влада, мені не подобається те, що багато 

людей  бояться захищати свої права, чому багато надзвичайно талановитих 

українців не можуть самовиразитися, і, разом з тим, підняти культуру нашої 

батьківщини. Скільки може домінувати корупція над талантом. І ніхто інший не 

змінить нашого становища, якщо не ми.  Я обов’язково докладу  всіх зусиль  

 назустріч змінам».  

Революційні події, які розпочалися наприкінці осені у Києві не залишили 

Петра байдужим. Юнак разом з 

Олександром Капіносом стали 

активними організаторами акцій 

протесту протидій влади, 

організовували у Кременці мітинги. 

Вони усвідомлювали, що доля 

України вирішується саме на 

Майдані. У ніч з 21 на 22 січня , 

сказавши батькам, що їде до сестри, 

Петро поїхав на Майдан. Мати в передчутті тривоги зателефонувала до дочки, 

з’ясувала, що син в неї не гостював, здогадалася – Петро на Майдані. Коли 

юнак відповів на дзвінок,  почула ті самі звуки, що й по телевізорі. Реакція 

мами була неочікуваною, вона не сказала жодного слова, а навпаки – 

підтримувала, плакала, молилася. Як розповів Петро, наміри у них  були 

серйозні, вони були свідомі того, що буде важко отримати швидкий результат у 

протистоянні з озброєним до зубів кримінально-бандитським режимом: «Ми 

були, є, і надалі готові до тривалої боротьби, до того, що Майдан стоятиме й 

боротиметься рівно доти, доки влада не почує голосу мільйонів».  
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У час, коли хлопець прибув на Майдан, багато людей, сповнених 

розчарування, розійшлися по 

домівках, але було багато таких, у 

кого жевріла надія все ж змінити 

майбутнє. Ці герої продовжували 

стояти. вирушили до Верховної 

Ради. Серед цих людей був і наш 

герой. Дорогою наткнулися на 

кордон беркуту і почалися сутички, 

які затягнулися на цілу ніч. На ранок було близько 40 постраждалих. Наступної 

ночі до підрозділу беркут приєдналися так звані «тітушки», які почали атаку на 

учасників Майдану. Це припинилося 

завдяки священикам які власне і 

прийшли зупинити сутички.  

Після тривалого перемир`я 

спецпідрозділ «Беркут» несподівано 

перейшов в наступ. Петро згадує: 

«…на моїх очах загинули двоє 

протестувальників: Сергій Нігоян та 

Михайло Жизневський, пізніше, ще 

один чоловік помер після падіння з 

колонади стадіону, яка використовувалась як опірний пункт». Напевно кожен з 

нас після тих страшних новин щиро співчував родичам загиблих героїв, 

молився і просив Бога про допомогу, хто був на Майдані і просто ридав від тієї 

страшної звістки, адже так боляче і важко, коли гине хоробра і хороша людина. 

Хоча ніхто і далі не думав, що тих героїв буде аж стільки…Петро пригадує: «18 

лютого ми підійшли до Верховної Ради, очікували змін, які мали бути внесені 

до Конституції. Це був мирний похід, в нас не було традиційної зброї: кийків, 

каміння та коктейлів Молотова, і тут нас зустріли спецпідрозділи з водометами 

та газом, а з іншої сторони ми були атаковані силовиками і «тітушками», в 

результаті - нашу колону розрізало на кілька окремих частин,- це призвело до 
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жорстокого силового протистояння між повстанцями та силовиками. Бойові дії 

велись із застосуванням вогнепальної зброї. Багато людей загинуло з обох 

боків».  

Петро розповів, що лишився ока тоді, коли  горіло приміщення 

профспілок у ніч з 18 на 19 лютого, юнак в перших рядах обороняв Майдан під 

час штурму: -  «... було відчуття страху та нестерпного болю …». Він не може 

пригадати як опинився на землі з пораненням, друзі допомогли вибратися з 

палаючого будинку. Прийшовши у свідомість хлопець зрозумів, що він у 

лікарні. «Своїм життям я завдячую волонтерам, Ользі Богомолець, та багатьом 

іншим, в лікарні я не відчував ніякої потреби в коштах на ліки, допомагали усі 

не байдужі, в тому числі і студенти Кременецького медичного училища.» - 

говорить Петро.  

Одразу після тих подій його 

направили у Вроцлавську лікарню, 

що у Польщі.  

«У Вроцлаві я лікувався за 

кошти місцевих жителів та 

українців, які  підтримують Майдан. 

Там, мені поставили тимчасовий 

протез» - згадує Петро. 
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    На даний момент Петро знаходиться  в Київській клініці, де проходить 

курс лікування. Також, просить не турбуватися за його стан здоров`я, оскільки 

зараз уже все добре. Хоч і здоров’я хлопця 

покращилось, він не перестає хвилюватися 

через події, які відбуваються в Україні. 

Патріотичний дух і бажання жити в омріяній 

країні – це перший пріоритет для Петра, адже 

такі вже вони є – Герої України. На сторінках 

підручників ми будемо читати про Петра 

Жовтовського і про тих, хто разом з ним 

прагнув змінити нашу державу. Будемо 

читати і розповідати дітям і внукам про 

«Небесну Сотню». Але не тільки історія запам’ятає їх імена, в наших серцях 

назавжди будуть відважні і хоробрі, чесні і віддані своїй країні Герої.  

…За долю твою, я боротися буду, 

Незалежність твою, дорога, збережу. 

Як все починалося, повір, не забуду, 

І з кров’ю свободу твою понесу. 

Ти в мене єдина, моя Батьківщино! 

Молюся за тебе, за твоє життя, 

Я знаю, ти сильна, вставай Україно! 

Назад у нас вже нема вороття… 

 

Петро Жовтовський 

 


