
Соціальна захищеність ветеранів в Україні 

анотований бібліографічний список 

2020. – Вип. 1. – 15 с. 
(http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

 

1. Бабенко Ю. Не можу спати спокійно, коли страждають діти та 

літні люди / Юлія Бабенко // Голос України. — 2019. — 18 груд.         (№ 243). 

— С. 8. Йдеться про ветерана війни на Донбасі, волонтера Бориса Кутового. 

Надано інформацію про нову програму допомоги мирним мешканцям Донецької 

та Луганської областей – стратегічну ініціативу ”Допомога Схід”, яку 

започаткував генерал-лейтенант Сергій Наєв на посаді командувача 

Об’єднаних сил. Текст: http://www.golos.com.ua/article/325489 

2. Баско Т. Сповідь волонтера / Тетяна Баско // Проскурів. — 2019. 

— 5 груд. (№ 45). — С. 13. Подано розповідь волонтера Тетяни Баско про 

розвиток волонтерського руху та про допомогу, яку волонтери надають в 

справі реабілітації постраждалих від війни. Текст: 

https://proskuriv.khm.gov.ua/2019/12/05/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%

D1%96%D0%B4%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D

0%B0/ 

3. Бережнюк О. За крок до квартири / Олена Бережнюк // День. — 

2019. — 20 - 21 груд. (№ 235/236). — С. 18. Подано інформацію, що 

Міністерство фінансів не перерахувало гроші на рахунки Державного фонду 

сприяння молодіжному житловому будівництву на отримання пільгових 

кредитів для вимушених переселенців та учасників АТО. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/za-krok-do-kvartyry 

4. Борис Р. Капелан Роман Борис: ”Вместе с ветеранами АТО мы 

своими руками построили в Киеве церковь” / Роман Борис ; беседу вел 

Игорь Осипчук // Факты и коммент. — 2019. — 12 – 18 дек. (№ 48). — С. 9. 

Подано матеріали інтерв’ю з протоієреєм Православної церкви України 

Романом Борисом, який, як капелан, був у трьох ротаціях у зоні АТО, із 2014 

року проїхавши усією лінією фронту з каплицею на колесах. Повернувшись у 
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2017 році до мирного життя, побудував у Києві, разом із ветеранами АТО, 

церков Архистратига Божого Михайла, де розмістив список чудотворної ікони 

Іверської Божої Матері, яку він провіз у каплиці усією зоною АТО. Роман Борис 

розповів про фронтове життя, а також про те, що навесні 2020-го планує 

розпочати будівництво ще одного храму. 

5. Бриндіков Ю. Л. Потенціал акмеології та акмеологічного 

підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців – 

учасників бойових дій фахівцями соціальних служб / Ю. Л. Бриндіков // 

Наук. зап. каф. педагогіки  / Харків. нац. ун-т В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. – 

Вип. 42. — С. 40-48. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп 14398-42 

Розглянуто сутність реабілітації як наукової категорії. Проаналізовано 

потребу проведення реабілітаційної роботи фахівцями соціальних служб з 

військовослужбовцями – учасниками бойових дій. Обґрунтовано доцільність 

використання потенціалу акмеологічного підходу під час реабілітаційної 

діяльності з комбатантами. Головну увагу зосереджено на висвітленні 

сутності та характеристиці конкретних практичних моделей, що базуються 

на акмеологічному підході. Зокрема, проаналізовано практичні аспекти таких 

моделей, як: навчання життєвих навичок, мотивації, афективного навчання, 

копінг-поведінки, самоефективності, соціальної підтримки. 

6. Ветрова И. ”Если возникнут малейшие сомнения в 

адекватности обвинений, выдвинутых по делу Шеремета, репутационные 

риски государства будут увеличены в разы” / Ирина Ветрова // Факты и 

коммент. — 2019. — 19 – 26 дек. (№ 48). — С. 2. Висвітлено ситуацію, 

пов’язану із пред’явленням підозри у вбивстві 2016 року в Києві опозиційного 

журналіста Павла Шеремета, відомим волонтерам – музиканту Андрію 

Антоненку, дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі 

Яні Дугарь, яким загрожує довічне ув’язнення. Зазначено, що у першу та другу 

річницю вбивства головною версією злочину правоохоронці вважали 

”російський слід”, а мотивом вбивства – дестабілізацію ситуації в країні. 

Потім, як зазначено, політична мода змінилася, і вже у липні 2019 року 

правоохоронці заявили про близьку перспективу розкриття злочину, яку готові 



були оприлюднити тільки Президенту України Володимиру Зеленському. 

Окреслено хід слідства, розглянуто висунуті слідством докази провини 

підозрюваних, акцентовано увагу на наявності алібі обвинувачених. Наведено 

коментарі Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Міністра у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України Оксани Коляди, а також підозрюваних. Так, Оксана Коляда на 

сторінці в Фейсбук зазначила: ”Оскільки всі підозрювані є авторитетами у 

ветеранському й волонтерському русі, відділити справу від образу всього руху 

неможливо. Чим би не закінчилась ця справа, програє держава, насамперед 

репутаційно. У разі, якщо виникнуть найменші сумніви в адекватності 

обвинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази”. 

7. Віговська С. Серце наповнене добротою / Світлана Віговська // 

Тиждень (Біла Церква). — 2019. — 27 листоп. - 3 груд. (№ 47). — С. 17. 

Висвітлено історію Олександра Рачинського, мешканця села Яблунівка 

Білоцерківського району Київської області, який, у свої 56 років, коли почалася 

війна на Сході України, за покликом серця став на захист України у складі  

130-го окремого розвідувального батальйону. Зазначено, що українець чесно та 

самовіддано виконував громадянський обов’язок і помер від серцевої 

недостатності у перший день 2016 року, відразу після повернення з бойового 

чергування. 

8. Гудзь Т. О. Соціально-психологічна реабілітація українських 

ветеранів / Т.О. Гудзь // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-та ім. І. Огієнка. 

Серія соц.-пед. — Кам’янець-Подільський, 2019. — Вип. 32. — С.74-85. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп14999-32 Розглянуто особливості 

соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на відновлення психічного та 

соціального стану українських ветеранів. Розглянуто основні фактори, що 

впливають на процес соціально-психологічної реадаптації особистості, які 

повернулись з війни. Визначено основні завдання та принципи соціально-

психологічної реабілітації. 

9. Жданов О. Генеральний штаб змінив класифікацію поранень / 

Олег Жданов ; спілкувалася Софія Староконь // Газета по-українськи. — 2020. 



— 10 січ. (№ 2). — С. 18. Наведено інтерв’ю з військовим експертом Олегом 

Ждановим про класифікацію поранень. Зауважено, що тепер бойовими 

пораненнями вважають лише кульові та осколкові, а контузії належать до 

бойових травм, але їх не вказують у зведеннях штабу операції Об’єднаних сил. 

Наголошено, що важливим є питання термінології: українські військові 

розуміють, що проти них воюють підрозділи регулярної російської армії, на 

Донбасі їх маскують як армійський корпус ”народної міліції”, а українське 

керівництво каже, що то — бойовики: хто вони такі — немає офіційного 

формулювання. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_prezident-

stoyit-spinoyu-do-vijskovih/946328 

10. Живко О. Герої чи злочинці? Погляд адвоката. Олена Живко: 

”Добровольці не терористи, а захисники Батьківщини! Якщо змінити 

ставлення влади до військових і надати належну державну підтримку 

солдатам, кримінальних проваджень стане значно менше” / Олена Живко // 

Укр. тиждень. — 2019. — № 48 (29 листоп. -  5 груд.). —   С. 36-37. Подано 

інтерв’ю з адвокатом, волонтером, керівником Всеукраїнської громадської 

організації ”Об’єднання добровольців” Оленою Живко, в якому досвідчений 

адвокат-криміналіст розповіла про поєднання своєї адвокатської діяльності з 

волонтерською роботою, надала оцінку одній з запропонованих Президентом 

конституційних змін щодо скасування адвокатської монополії. Олена Живко 

розповіла про свою законодавчу ініціативу – законопроект № 7190.                                         

Текст: https://tyzhden.ua/Society/238652 

11. Завіруха Л. Павло Козирєв: ”Місцеве самоврядування – 

фундаментальна технологія людства” / Лада Завіруха // Тиждень (Біла 

Церква). — 2019. — 4 – 10 груд. (№ 48). — С. 3. Проінформовано, що               

30 листопада 2019 року у Білій Церкві на базі КП ”Агенція стратегічного 

розвитку” стартувала робота Школи активного громадянина ”ШАГ”, 

спрямована на реінтеграцію учасників бойових дій, членів їх родин, а також 

переселенців, які мають стати активними членами білоцерківської громади. 

Зазначено, що реалізація цієї ідеї стала можливою завдяки підтримці 

Агентства ООН з питань міграції (МОМ) за фінансування Європейського 
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Союзу в рамках реалізації проекту ”Підтримка реінтеграції ветеранів 

конфлікту на Сході країни та їхніх сімей”. Акцентовано, що тему ”Як 

влаштована та працює міська рада (механізми організації діяльності міської 

ради, виконавчого комітету та державних органів управління) висвітлив 

голова Асоціації малих міст України, нині член виконкому Білоцерківської 

міської ради Павло Козирєв. Текст: http://tyzhden.org/content/pavlo-kozyryev-

misceve-samovryaduvannya-fundamentalna-tehnologiya-lyudstva 

12. Звернення делегатів X звітно-виборчої конференції Харківської 

обласної організації ветеранів України до Президента України В. О. 

Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. О. Разумкова, Прем’єр-

міністра України О. В. Гончарука // Слово ветерана Харківщини. — 2019. — 

6 – 12 груд. (№ 49). — С. 4. Подано текст Звернення делегатів конференції 

Харківської обласної організації ветеранів України, ухваленого рішенням 

конференції, щодо всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, 

вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової 

служби, пенсіонерів, усіх громадян похилого віку. 

13. Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів за 100 днів роботи Верховної 

Ради України IX скликання // Голос України. — 2019. —  11 груд. (№ 237). — 

С. 4-5. Подано звіт Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів за період першої та другої 

сесій ВР України 9-го скликання. Зазначено, що основна робота комітету була 

зосереджена на здійсненні законопроектної функції, зокрема щодо 

попереднього розгляду та підготовки висновків і пропозицій до законопроектів, 

які належать до предмета відання комітету. Законотворча діяльність 

комітету була спрямована на врегулювання правового статусу та 

встановлення соціальних гарантій для учасників добровольчих збройних 

формувань, підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю, 

вдосконалення пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб, здійснення державного нагляду та контролю за 

http://tyzhden.org/content/pavlo-kozyryev-misceve-samovryaduvannya-fundamentalna-tehnologiya-lyudstva
http://tyzhden.org/content/pavlo-kozyryev-misceve-samovryaduvannya-fundamentalna-tehnologiya-lyudstva


дотриманням трудового законодавства тощо.                        Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325162 

14. Зятьєв С. Iсторія одного воїна / Сергій Зятьєв // День. — 2018. — 

20 - 21 груд. (№ 235/236). — С. 6. Йдеться про підполковника Віталія 

Баранова, який улітку 2014 року, залишивши всі свої справи, придбав військову 

амуніцію і пішов захищати Україну. Зі своїм підрозділом він побував у 

найгарячіших точках Донбасу — Пісках, Авдіївці, Водяному, Опитному, 

Донецькому аеропорту, які стали символами героїзму українських солдатів і 

їхньої трагедії. Наразі підполковник Баранов очолює громадську організацію, 

яка об’єднує колишніх кіборгів. Головним її завданням є допомога захисникам 

країни, які самі потребують захисту.                Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-cuspilstvo/istoriya-odnogo-voyina 

15. Кириченко І. ”Жіночий організм має бути злагодженим 

оркестром”. Здоров’я жінки на війні: проблема захисту та відновленння / 

Ірина Кириченко // Україна молода. – 2019. – 24 груд.     (№ 144). — С. 8-9. 

Представлено спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне 

відновлення здоров’я жінки-воїна та жінки-ветеранки. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3548/188/141554/ 

16. Крохмалюк Е. ”Пішов воювати, аби потім дітям було куди 

повернутися” / Едуард Крохмалюк ; розмовляла Марія Терендій // Львів. 

Пошта. — 2019. — 13 груд. (№ 98). — С. 7. Подано матеріали бесіди з бійцем 

24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила, колишнім 

підприємцем Едуардом Крохмалюком – про міфи і реалії сучасної української 

армії та яких змін вона ще потребує. 

17. Кутовий Б. Мужнього серця без доброти не буває! / Борис 

Кутовий ; бесіду вів Євгеній Романов // Голос України. — 2019. — 13 груд.      

(№ 239/240). — С. 4. Подано матеріали бесіди з ветераном російсько-

української війни, керівником-координатором гуманітарних проектів 

”Допомога йде”, ”Допомога Схід” та ”Арт-перемир’я” Борисом Кутовим, 

який є автором книги ”Листи здалеку”. Борис Кутовий розповів про історію 

http://www.golos.com.ua/article/325162
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-cuspilstvo/istoriya-odnogo-voyina
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3548/188/141554/


видання книги, свій військовий шлях та гуманітарні ініціативи Збройних сил 

України (ЗСУ). Текст: http://www.golos.com.ua/article/325265 

18. Кучерява О. Миколай-чарівник учить творити добро і 

допомагати одне одному / Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 

20 груд. (№ 245). — С. 1, 3. Йдеться про захід, організований у Верховній Раді 

України (ВР України) громадською спілкою ”Творче патріотичне об’єднання 

”Музичний батальйон”, Національною спілкою письменників України та 

Центром морально-психологічного забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) за 

підтримки Апарату парламенту. До ВР України з нагоди Дня Святого Миколая 

були запрошені діти з родин військовослужбовців Києва та Київщини, чиї 

батьки загинули на Сході України, боронячи незалежність та суверенітет 

держави. Діти ознайомились з роботою вищого законодавчого органу, а 

також для них провели інтерактивне заняття в Освітньому центрі. На свято 

були спеціально запрошені видавець, письменник, засновник та директор 

видавництва ”А-ба-ба-га-ла-ма-га” Іван Малкович та відомий громадський 

діяч, заслужений артист України, скрипаль, композитор, музичний і 

телевізійний продюсер Кирило Стеценко. Дітям влаштували забави, конкурси 

із призами, презентували літературні та музичні вітання та подарували 

солодощі і книжки.                                                                         Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325599 

19. Любчук О. К. До проблеми психореабілітації вразливих верств 

населення в умовах війни на Сході України / О. К. Любчук, О. В. Рашевська 

// Вісн. Приазов. Держ. техн. ун-ту. Серія : Соц.-гуманітар. науки та публіч. 

адміністрування : зб. наук. пр. — Маріуполь, 2018. — Вип. 2. — С. 48-52. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18411-2. Висвітлено проблему 

психореабіліції постраждалих в умовах війни на Сході України. Перший напрям 

цієї  проблеми спрямований на з’ясування сутності реабілітації та її видів, 

специфіки психореабілітації. Другим напрямом є проведення дослідження 

особливостей особистості, психіки постраждалих в умовах війни. Третій 

напрям – удосконалення підготовки студентів спеціальності «Соціальна 

робота» до психореабілітації.    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325265
http://www.golos.com.ua/article/325599
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20. Маркова М. В. Порушення здоров’я родини в учасників 

бойових дій у світлі концепції пост-стресової психологічної дезадаптації: 

клініко-психологічні прояви, механізми формування, засади психокорекції 

/ М. В. Маркова, Г. С. Росінський // Проблеми безперерв. медич. освіти та 

науки. – 2019. – № 3. — С. 5-9. Йдеться про спільні закономірності  розвитку 

порушення здоров’я та змістові відмінності його проявів залежно від клініко-

психологічних варіантів. Оцінка ефективності, здійснена через порівняльний 

аналіз показників подружньої задоволеності та якості життя осіб 

психокорекційних і контрольних груп, довела їх дієвість відносно обраних 

мішеней психокорекційного впливу.              Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2019_3_3 

21. Мельник В. ”Хто ж, як не ти?” / Вікторія Мельник // Вінниччина. 

— 2019. — 13 груд. (№ 96). — С. 5. Йдеться про медичну сестру Марину 

Колеснік, яка з початку війни на Сході України пішла на військову службу. 

Зазначено, що Марина Колеснік нагороджена двома пам’ятними медалями та 

нагрудним знаком пошани. 

22. Михайлова Т. Прокурори i гра в пiжмурки / Тетяна Михайлова // 

Україна молода. — 2019. — 24 груд. (№ 144). — С. 4. Йдеться про те, що з 

моменту оголошення підозри затриманим у справі вбивства журналіста Павла 

Шеремета Україну сколихнули протести на підтримку «звинувачених». 

Фігуранти справи: рок-музикант і ветеран ООС Андрій Антоненко 

(Riffmaster), волонтер й дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко та військовий 

медик Яна Дугар. Перший мітинг відбувся в Києві біля будівлі МВС на вулиці 

Богомольця. Його організували близько сотні активістів і друзів 

заарештованої Юлії Кузьменко. Потім у Харкові активісти провели концерт 

на підтримку українського музиканта і воїна АТО Андрія Антоненка. А в 

неділю, 22 грудня 2019 року, в Києві вiдбулись одразу дві акції. Перша — на 

Майдані, де йшов організований українськими музикантами марафон «Білими 

нитками» на підтримку підозрюваних у «справі Шеремета». А друга — на 
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Банковій, там активісти вимагали відставки очільника МВС та 

справедливості для тих, кого слідство оголосило «вбивцями» журналіста.                        

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3548/180/141546/ 

23. Нікітенко Л. Зайти з тилу / Людмила Нікітенко // Україна молода. 

— 2019. — 20 - 21 груд. (№ 143). — С. 2. Йдеться про зустріч з ветеранами 

АТО та ООС в Черкаській облдержадміністрації, яку організував голова ОДА 

Роман Боднар. Участь взяли понад 300 представників з усієї області. Як 

повідомили «УМ» у Черкаській ОДА, за результатами зібрання вирішено, як і 

пропонували ветерани, що очільник області призначить радника з питань АТО. 

Кандидатури пропонуватимуть самі учасники бойових дій. Як відзначили 

присутні, одне з важливих питань — комунікація. Учасник АТО Олексій 

Колісник запропонував, окрім призначення радника, створити ще й профільний 

структурний підрозділ при ОДА. Крім того, на зустрічі з ветеранами йшлося і 

про проблеми з наданням пільг, зокрема, на житло. За результатом зустрічі на 

Черкащині ветерани АТО і ООС вирішили створити профільну ініціативну 

групу при ОДА. Взяти в ній участь вже виявили бажання 25 ветеранів.                       

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3547/2006/141386/ 

24. Оверчук В. А. Аналіз регіональної інфраструктури 

забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні / В. А. Оверчук // 

Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2. — С. 124-130. Проаналізовано 

регіональну інфраструктуру забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в 

Україні. Розглянуто види установ за напрямами реабілітації. Надано огляд 

тенденцій в змінах інфраструктури протягом останніх років. Зазначено 

географічні, соціальні, економічні та інші фактори, що впливають на ці зміни.        

Текст: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_2_2019.pdf#page=124 

25. Осока Я. Полеглі Герої листопада 2019 року / Ян Осока // Полтав. 

думка. — 2019. — 5 груд. (№ 49). — С. 4. Наведено дані (які не є остаточними) 

про бойові втрати української армії на Сході країни за листопад 2019 року. 

Подано детальну інформацію про кожного загиблого героя, а саме: Германа 

Броднікова, Геннадія Моторіна, Юрія Хоміка, Артема Соколова, Євгена 

Коростельова, Олексія Капустяна. 
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26. Платіжка за комунальні послуги – не вирок // Голос України. – 

2019. – 27 груд. (№ 249). — С. 1-2. Надано інформацію про засідання Ради 

розвитку громад та територій за участі Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Першого 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука. 

Президент України, зокрема, акцентував увагу на такому актуальному 

питанні як забезпечення житлом учасників Антитерористичної 

операції/Операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб. Володимир 

Зеленський наголосив, що для реалізації житлових програм потрібна 

координація зусиль влади та реалізація житлових програм одночасно як на 

державному, так і на місцевому рівнях.                 Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325785 

27. Попадинець Н. Іпотерапія : врятувати добру справу! / Наталка 

Попадинець // Львів. Пошта. — 2019. — 13 груд. (№ 98). — С. 4-5. Йдеться про 

подружжя ветерана російсько-української війни Василя Ірхи та педагога-

дефектолога Олександри Хандогіної, які є одними із співзасновників проекту 

реабілітації ”Верхи у майбутнє” для учасників АТО/ООС, який тривав у Львові 

впродовж 2019 року за сприяння Центру надання послуг учасникам бойових дій. 

У його межах для бійців проводили сеанси терапії верховою їздою. Подано 

матеріали бесіди з волонтерами-іпотерапевтами Василем Ірхою та 

Олександрою Хандогіною про справу їхнього життя та плани на майбутнє.                                 

Текст: http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/45412 

28. Посилення соцзахисту військових // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 23. Подано інформацію, що Верховна Рада 

України схвалила в другому читанні законопроект № 1198 ”Про внесення зміни 

до статті 13 закону ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. Зазначено, що військовослужбовцям, які 

отримали інвалідність під час бойових дій, надається право на безкоштовну 

медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального 

http://www.golos.com.ua/article/325785
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зв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших 

центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до Закону, здійснюють 

керівництво військовими формуваннями. 

29. Салій І. Воїн – вічно живий / Ірина Салій // Проскурів. — 2019. — 

5 груд. (№ 45). — С. 7. Йдеться про встановлення меморіальної дошки в 

хмельницький школі № 1 на честь випускника цього навчального закладу Павла 

Дияка, який загинув 12 липня 2014 року поблизу Маринівки на Донеччині. 

Зазначено, що за мужність і героїзм, захист державного суверенітету та 

територіальної цілісності України Павло Дияк нагороджений орденом за 

мужність третього ступеня. 

30. Сатов О. Народний проект ”Громади майбутнього” / Олександр 

Сатов ; бесіду вів Микола Орловський // Голос України. — 2019. — 12 груд.   

(№ 238). — С. 18. Подано матеріали бесіди з керівником проекту ”Громади 

майбутнього” Олександром Сатовим. Зазначено, що ”Громади майбутнього” 

– громадська ініціатива, яка вперше в Україні запропонувала комплексне 

вирішення житлових, соціальних, гуманітарних проблем громадян з 

обмеженими фінансовими можливостями – тимчасово переміщених осіб, 

багатодітних, молодих сімей, а також ветеранів АТО. Олександр Сатов 

розповів про хід реалізації проекту та його учасників. 

31. Смолін О. Теоретичні та практичні аспекти душпастирської 

опіки військовослужбовців в умовах сучасної України / Олександр Смолін, 

Микола Гелетюк, Євген Нікольський // Богослов. вісн. : зб. наук. пр. / Богослов. 

від-ня Київ. Православ. Богослов. Акад. при філос.-теол. ф-ті Чернів. нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2018. – № 18. – С. 48-105. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16911-18  Йдеться про особливості душпастирської опіки в 

умовах війни на Сході України. Вказано, що у військовослужбовців, що брали 

участь в бойових діях, спостерігається так званий ”донецьких синдром”, який 

є виявом посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Зазначено, що 

душпастирська опіка з такими військовослужбовцями буде направлена на 

психотерапію зі зниження ПТСР та переосмислення свого життя.  



32. Стражник Л. Івано-Франківська Грибна рота наступає і 

перемагає / Людмила Стражник // Голос України. — 2020. — 9 січ. (№ 3). — 

[Електронні дані]. Йдеться про громадську організацію ”Грибна рота 

України” (ГРУ), створену на Івано-Франківщині колишніми бійцями та 

добровольцями з метою реабілітації учасників АТО. Як зазначив керівник 

організації, ветеран АТО Василь Абрамів, необхідно ”створювати проекти, які 

можуть об’єднати, де можна отримати заряд енергії та отримувати 

мотивацію, матеріальну підтримку, фізичне та психологічне 

перезавантаження”. Активісти ГРУ організовують походи в гори для 

колишніх бійців, під час яких вони збирають гриби як для власного вжитку, так 

і для реалізації. Василь Абрамів висловив переконання, що праця має велике 

значення для адаптації захисників Вітчизни до мирного життя, та наголосив, 

що соціальне підприємництво на Івано-Франківщині набирає все більшого 

розмаху. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326004 

33. Сулятицький І. В. Психолого-корекційний практикум травм 

війни : навч. посіб. : [на допомогу науковцям, практикам, студентам] / Іван 

Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло ;  М-во освіти і науки 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во оборони України, Нац. ун-т 

оборони України ім. І. Черняховського. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. — 

395 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А802225. Описано найтиповіші 

передумови виникнення психологічних травм, спричинених війною, у різних 

вікових соціальних демографічних категорій людей та їх особистісних проявів. 

Викладений матеріал допоможе фахівцям зрозуміти особливості етілогії, 

симптоматики психологічної травми війни, специфіку їх проявів у дітей, 

вибрати оптимальні способи її діагностики, встановити обсяг і глибину 

отриманої особою психологічної травми, віднайти первинні способи 

запобігання її поглибленню, здійснити корекційний вплив та визначити напрями 

необхідної психологічної реабілітації. Вищезазначене викладено у розділах: 

особливості психологічних станів при травмі та кризі, посттравматичний 

стресовий розлад, напрями психологічної допомоги, психологічні травми війни у 

http://www.golos.com.ua/article/326004


дітей та їх корекції, окремі види психологічних порушень та корекційна 

робота з ними.  

34. Учасники АТО й ООС зможуть придбати житло на пільгових 

умовах // Думка. com (Кременчук). — 2019. — № 12 (груд.). — С. 10. Подано 

інформацію, що в Кременчуці триває робота з виконання міської Програми 

забезпечення житлом учасників антитерористичної операції (АТО), 

організації об’єднаних сил (ООС) і членів їх сімей. На сьогоднішній день, 

учасники АТО, ООС та їх родини можуть придбати житло на пільгових 

засадах у багатоповерхівках Кременчука, внесених до переліку об’єктів 

житлового будівництва, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися 

кошти бюджетної підтримки. 

35. Цюриць С. На захисті України / Сергій Цюриць // Волин. газета. 

— 2019. — 7 листоп. (№ 48). — С. 2. Йдеться про урочисте нагородження 

волинських лісівників – учасників АТО / ООС, що зі зброєю в руках захищали 

Батьківщину на Сході України від російських найманців, що відбулось у 

Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. 

Зазначено, що ветеранів нагородив командувач військ оперативного 

командування ”Захід” Олександр Павлюк. 

36. Чабарай Г. Як волонтерський фонд ставить на ноги поранених 

ветеранів війни на Донбасі / Ганна Чабарай // Укр. тиждень. – 2019. – № 47 

(22 - 28 листоп.). — С. 13-15. Надано репортаж про центр реабілітації 

ветеранів Next Step Ukraine в Ірпені, відкритий благодійним фондом Revived 

Soldiers Ukraine, який базується в Сполучених Штатах й існує на кошти 

діаспори та інших донорів, зокрема, корпорацій. Засновницею є українська 

спортсменка Ірина Ващук, яка свого часу емігрувала до США. Більшість 

тренажерів сюди привезли також зі Штатів, кажуть, в Україні таких поки 

що немає. Із ветеранами працюють двоє фізичних терапевтів: Андрій Пенцак 

та Микола Свищ, які постійно підвищують кваліфікацію за західними 

стандартами. Обоє веселі й балакучі. Текст: https://tyzhden.ua/Society/237896 

37. Чадюк М. ”Червона нитка” допомоги / Марія Чадюк // День. — 

2019. — 13 - 14 груд. (№ 230/231). — С. 17. Йдеться про те, що у Музеї пошти 

https://tyzhden.ua/Society/237896


триває виставка робіт, створених під час арт-реабілітаційних занять 

ветеранами і волонтерами. Акцентовано увагу, що за методом ”Техніка 

червоної нитки” працює створена художницею Зінаїдою Кубар у 2017 році 

організація ”Артхебаб”, яка проводить заняття з ветеранами і волонтерами 

АТО – ООС та членами їхніх родин (у ДЗ ”Госпіталь ветеранів війни ”Лісова 

поляна” МОЗ України; Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО – 

ООС ”Ярміз”; Медичному реабілітаційному МВС України ”Пуща-Водиця” та 

інших). 

38. Чепурко В. Почему официальная версия вызывает сомнения / 

Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2019. — 17 дек. (№ 193). — С. 1, 5. 

Йдеться про те, що вбивство журналіста Павла Шеремета вважається 

розкритим. Публічно оприлюднено імена виконавців, а присутність на брифінгу 

МВС Президента України Володимира Зеленського підкреслює справжність 

озвученої інформації. Рідні та близькі подозрюваних – музиканта Юрія 

Антоненка, медиків Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, подружжя Грищенків не 

вірять, що все це правда, адже у списках затриманих – бійці та волонтери 

АТО, герої, патріоти. Наведено коментар заступника начальника 

Національної поліції Євгена Коваля, колишнього заступника міністра МВС 

Михайла Корнієнка, а також розглянуто версії поліції щодо резонансного 

вбивства. Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/december/17/ 

39. Шуткевич О. Жити і перемагати треба зараз / Олеся Шуткевич // 

Місто (Вінниця). — 2019. — 13 листоп. (№ 43). — С. 31. Повідомлено, що у 44-

му Марафоні морської піхоти США Marine Corps Marathon, який відбувся у 

Вашингтоні, взяли участь 42 тисячі учасників з 60 країн. Усі вони зазнали 

поранень під час бойових дій. Для ветеранів російсько-української війни на 

Донбасі марафон став четвертим забігом, а для вінничанки Ольги Бенди, 

котра втратила ногу внаслідок вибуху під Авдіївкою навесні 2017 року, – 

першим. Дівчина подолала 10 кілометрів шляху на протезі. Зазначено, що Ольга 

стала не лише першою дівчиною в складі команди, яка представляла Україну, а 

й єдиною учасницею серед бійців, які бігли марафон з протезом на нозі. 

Висвітлено історію героїчної дівчини. 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/december/17/


40. Шуткевич О. Корона ”Дня” — за незламність і неймовірну силу 

духу / Олеся Шуткевич // День. — 2019. — 27 - 28 груд. (№ 238/239). — С. 8. 

Йдеться про Ольгу Бенду, яка попри важке поранення в зоні проведення 

операції Об’єднаних сил, веде надзвичайно активний спосіб життя, 

спонукаючи інших ветеранів працювати над собою і розвиватися. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/korona-dnya-cuspilstvo/korona-dnya-za-nezlamnist-i-

neymovirnu-sylu-duhu 
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