
З досвіду роботи  

викладача історії Басараб М.Г. 

на тему «Волонтерський загін 
“Пошук”  

створений в 2008р.  

під егідою  музею Дем'янів Лаз 



 
 

Наш девіз   
   «Те, що я бачу, пам'ятаю,  

   те, що я роблю, я розумію»  
       Конфуцій 

 
 

   

Наша емблема 
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Мета: 

• розвивати особистість учнів на засадах знань минулого 

• виховувати свідомого громадянина України, повагу до 

історичного минулого свого народу і толерантне 

ставлення до культурних і національних здобутків інших 

народів; виховувати любов до рідного краю, свого села, 

своєї домівки; знайомити дітей із традиціями свого села, 

з ремеслами, поширеними тут; виховувати повагу до 

людей та їхньої праці, гордість за своїх односельчан; 

розвивати відчуття прекрасного. 
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Основні статутні положення: 

• забути не маємо права; 

• відшукати правду і зберегти всі сторінки історії рідного 

краю; 

•  не розірвати зв’язок поколінь; 

•  відстоювати історичну справедливість; 

•  робити все добросовісно і якісно у найвищій степені,щоб 

не соромно було і через сто років; 

•  зберегти засади розумності та доцільності. 
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 Основні напрями та форми пошукової 
роботи 

• організація краєзнавчої пошукової діяльності; 

• збір матеріалів, фотографій, документів, спогадів 
ветеранів, старожилів, учасників бойових дій, в'язнів, 
остарбайтерів, депортованих; 

• проведення групових та масових форм роботи: виховних 
годин, уроків Пам’яті, КВК, брейн-рингів; 

• пошук учасників історичних подій, очевидців; 

• реалізація історичних матеріалів з історії села, міста, 
вулиці; 

• співпраця з Союзом українок, Меморіальним комплексом 
“Дем’янів Лаз”. 
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У волонтерському загоні  

працюють такі групи: 

 

- пошукова; 

- дослідницька; 

- аналітична; 

- творча.  
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Склад 
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Засідання аналітичної групи загону 
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Загін проводить тематичні лінійки, 

виховні години  та заходи,  

є ініціатором зустрічі ветеранів 

УПА, німецько-радянської війни. 

 Це маленька часточка шани учнів 

тим, хто захищав Україну.  
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Ветерани є часті гості на засіданнях 
загону 
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Зустріч спомин до УПА 
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Зустріч до Дня Перемоги 
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Відкрите засідання загону “Пошук” 
 до Дня Соборності 
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Мітинг-реквієм у Дем’яновому Лазі 



16 
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Вечір до Дня Злуки  
(запрошено учасника акції Ланцюг єднання) 
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Круглий стіл представників музею  

Дем'янів Лаз та училища  

(до річниці створення УГС) 
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Союз українок 

(спільний захід Жінки в історії України) 



21 

Дем’янів Лаз – урок “Радянізація 
західноукраїнських земель 

 в 40-х р ХХ ст. ” 
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Допомога в упорядкуванні могил 
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Українська Спілка ветеранів Афганістану 
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Започаткована співпраця з Центром 
патріотичного виховання учнівської молоді  

 ім. С. Бандери.  
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Навчаємось відпочиваючи 
Екскурсії 
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Женецький водоспад 
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Гора Маківка 
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Манявський скит 
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Галицький національний  
природний парк 
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Ми на Говерлі 
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Знайомимось з Снятинщиною 
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Я починаюсь з отчої землі… 
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Манявський скит 
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Боднарів 
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Пошукова робота учнів в межах 
мікрорайону Пасічна: 

        Учень групи 17-ІІІ Припхан Михайло зібрав свідчення 
про свого родича Припхана Михайла та жителів с. Пасічна, 
які були свідками поховань жертв у Дем’яновому Лазі. Ці 
матеріали були передані до меморіального комплексу 
“Дем’янів Лаз” для подальшого опрацювання.  



39 

Свідки поховань жертв у 
Пасічнянському лісі (Дем’янів Лаз) 
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Молодість, украдена війною 
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Ветеран німецько-радянської війни 
Сав’як Василь Іванович (1925 р. н.) 
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    Спогади жительки           
с. ПавлікаТурчанської 
Ксенії про однокласницю 
Гбур Емілію Миколаївну. 
Емілія в 1944 р. вступила 
в УПА зв’язковою під 
псевдо «Степовичка».  

    В 1945 р. арештована і 
суджена військовим 
трибуналом на 10 років 
каторги.  

    Пройшла Воркутинські 
ГУЛАГи. 
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     Про повстання у Норильську      1953 
р. згадувала таке: “Ми підтримали 
повстання, не виходячи на роботу 
протягом тижня й не ївши нічого, 
п'ючи тільки переварену воду. Я не 
вживаючи сім днів їжі, була такою 
знесиленою, що не могла вже 
вилізти навіть на нари. На одному з 
бараків в'язні вивісили червоно-
чорний прапор – знамено ОУН й 
обступивши його відмовилися йти 
на роботу, тоді табірне начальство 
викликало пожежників, які 
обливали в'язнів холодною водою, 
що призвело до захворювання 
багатьох дівчат-політв’язнів”. 
Звільнена Емілія Гбур була в   1955р. 
Після повернення жила в с. Пасічна. 
Сім’ї не мала. 
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Із доопрацюванням матеріалів, зібраних ученицею 
Рущак Оксаною старшим співробітником Музею-

меморіалу “Дем’янів Лаз” була надрукована стаття. 
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Дослідницька роботи учениці 14-І про життя жительки 
м.Івано-Франківська Товстої Ольги Василівни, 1925р.н.  

 

П.Оля походила з родини куркулів  

Галицького р-ну. Зараз її 94 років. 

 Живе в Івано-Франківську 

ЇЇ молодість обпалена війною. 

Два її брати, студенти Львівської  

політехніки, були членами ОУН-УПА,  

були розстріляні. Вона не раз на свій  

страх і ризик носила їсти воякам.  

ЇЇ наречений також загинув в часі  

національно-визвольного руху.  
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Пані Оля навчалася спочатку в Станіславській 
середній школі № 2., а згодом в Государственному 

педагогічному інституті  

м. Станіславова.  



Плани: 

• готуємо проект до 205-річчя Т.Г.Шевченка 

“Шевченко та Івано-Франківщина”(назва вулиць, 

історія пам'ятників…) 

• збираємо матеріали “Українська революція”, 

“Небесна сотня”. 



Наші досягнення 



Жебрак нещасний серцем,  

Хто краю рідного не любить.  

    Т.Г.Шевченко 
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Любити свій рідний край, 

дбати про нього, знати  

традиції рідного народу  -  

ось, що повинен  вміти 

кожен вихованець училища. 


