
«Герої сучасності – серед нас» 

Історія і сучасність України – це діло геройської української молоді. 

Герої творять дійсність, герої формують обличчя світу – вчора, сьогодні і 

завтра, бо вони готові віддати все, і в тому числі своє життя, щоби осягнути 

свою мету, щоби здійснити свою мрію. 

23 березня 2017 року у Конгрес-центрі Сумського державного 

університету  відбулася третя обласна краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Герої сучасності – серед нас», до якої долучилося 50 дітей 14-17 

років із загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, 

представники молодіжних громадських організацій, волонтерських рухів . 

У 2017 році конференція працює у межах реалізації обласного 

соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – 

Українці!».  

Організатори конференції: Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю. 

Упродовж 2016-2017 навчального року учні Лебединської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 продовжили активно 

долучатися до допомоги бійцям «неоголошеної війни», плідно 

співпрацювали з волонтерськими та громадськими організаціями. Робота у 

цьому напрямі була і залишається пріоритетною як для дітей, так і для 

педагогів нашого навчального закладу. Воїнам в АТО було передано листи, 

малюнки, теплі речі.   

На конференції були представлені  результати пошукової, благодійної 

та волонтерської роботи. Учасники заходу розкрили героїчний поступ наших 

земляків у сучасному військовому протистояння на сході країни. Велику 

увагу учасники конференції приділили вшануванню пам’яті загиблих героїв 

АТО. 



У цьому заході взяла участь і наша учениця 10 класу Тарасенко 

Діана, яка розповіла про випускника школи Брисенка Богдана – справжнього 

патріота, захисника нашої Батьківщини, який віддав своє життя за наше 

мирне майбутнє.  

У 2016 році розпочалася робота щодо упорядкування пошукових робіт 

учасників конференції. Було створено електронну книгу «Мужності і 

Звитяги», до якої увійде і доповідь Діани: «Біль і гордість школи №5             

м. Лебедина».  

 У такій конференції переможців і переможених бути не може, тому 

всі учасники за участь у конференції, збереження та відродження історичної 

спадщини Сумщини були нагороджені грамотами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


