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Вступ  

Ніщо так не бентежить українську душу, як козацька історія, відчуття 

причетності до славного минулого народу, який, незважаючи на постійні 

утиски, зберіг, проніс через століття козацьку генетику, рідну мову, пісню. Час  

руйнує  палаци,  стирає  написи,  нищить  книги.  Губляться  в людській пам’яті 

імена, дати, події. Але, все ж, минуле залишається з нами. Воно – на цій землі, 

де зроблені перші кроки, землі, яку ми називаємо своєю Батьківщиною. 

У 1991 році Україна здобула незалежність, але Російська Федерація не 

відмовилась від ідеї захоплення наших земель. Колишні сусіди стали ворогами. 

Росія навесні 2014 року віроломно анексувала Крим та вдерлася на територію 

Донбасу. Ця війна триває і сьогодні.  

На славній Полтавській землі ніколи не бракувало сміливців, які в 

скрутний для Батьківщини час добровольцями йшли проти ворогів, не чекаючи 

на визнання та нагороди. Не стали виключенням і бойові дії на Сході України, 

що розпочалися у квітні 2014 року. 

Вивчаючи минуле України,  аналізуючи суспільні процеси, ми встановили, 

що виховання молоді на військово-козацьких традиціях є основою для  

розвитку національної свідомості й самосвідомості особистості кожного учня.  

Для нас, українців, такими захисниками стали  козаки. Вони були і є 

осередком державності, символом свободи і нескореності [3, с. 147]. Козаки не 

лише національні збройні сили, а й приклад збереження української духовності, 

адже вони вміли не лише воювати, козаки любили книги, а козацька молодь 

навчалася грамоти. Козацькі школи виховували дух глибокої народності, 

любові до рідної мови, культури і звичаїв. У них вивчали старослов'янську 

мову, письмо, рахунок, Закон Божий, риторику, географію, військову 

справу.[12, с. 310-311]. 

Сьогодні ми багато згадуємо про героїчні часи козацтва та покладаємо 

великі надії на його відродження, сподіваючись, що саме козацтво врятує  

Україну, її державність та незалежність. Вивчаючи минуле України,  

аналізуючи суспільні процеси, ми встановили, що виховання молоді на 
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військово-козацьких традиціях є основою для  розвитку національної 

свідомості й самосвідомості особистості кожного учня. 

Члени пошукового загону «Патріот»  у 2019-2020 році обрали для роботи  

напрямок «Душу Богові – життя Україні», який є продовженням проекту «Тії 

слави козацької повік не забудем».  

Основною метою  є дослідження   історії козацтва Лубенщини, сучасних 

козацьких осередків, їх діяльності та впливу на виховання справжніх сучасних 

патріотів України, а також дослідження   життєвого і бойового шляху нащадка 

козаків, учасника АТО Олександра Олеговича Вознюка, становлення його як 

особистості, патріота, героя.  

Разом з тим пошуковці  взяли участь у реалізації ряду підпроектів, 

спрямованих на вшанування захисників Батьківщини, розвиток волонтерської 

роботи, фізичний гарт, пропагування національних традицій, ідей миру та 

добра. 

Форми реалізації: робота з довідковою літературою, історичними 

джерелами, матеріалами Інтернету, зустрічі з представниками сучасних 

козацьких осередків Лубенщини, із учасниками АТО, родиною героя, 

налагодження контактів з вчителями та учнями школи, де навчався Олександр, 

з морськими піхотинцями 36-ї  окремої бригади морської піхоти імені контр-

адмірала Михайла Білинського,  збір та оформлення матеріалів, волонтерська 

робота, участь у проведенні літературно–музичних композицій, організація 

спортивно-патріотичних заходів, проведення акцій, виставок, оформлення 

експозиції у «Кімнаті гідності»  шкільного музею. 
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Герб роду Кулябок 

1. Село Калайдинці в козацько-гетьманський період 

За адміністративно-територіальним поділом, встановленим на Україні 

після визвольної війни українського народу проти польських завойовників, 

Калайдинці увійшли до складу Лубенської сотні Лубенського полку.  

У другій половині ХVІІ століття це козацьке село «ни на який уряд и на 

ратуш не надлежали». Універсалом гетьмана Івана Мазепи Калайдинці надані 

знатному козакові Лубенського полку Леонтію Верховському [9, с.23].  

У ХVІІІ столітті село належало досить знатному на той час на Лубенщині 

роду Кулябок. 

29 березня 1709 року універсалом гетьмана І.Скоропадського 

с.Калайдинці віддане бунчуковому товаришеві Петру 

Кулябці «со всеми до одного принадлежностями, то 

есть полями пахотными, сеножатями, лесами и всеми 

угодьями…» 

23 лютого 1736 року П.Кулябка отримав царську 

грамоту, в якій підтверджувалось право на володіння 

Кулябками купленими селами і хуторами в тому числі 

і Калайдинцями. З 1729 року село Лубенської сотні 

Лубенського полку, мало 27 дворів.  З 1764 року село 

числилось за осавулом Іваном Стеценком та писарем 

Коломійцем у Снітинській сотні того ж полку. Збереглися дані про належність 

села в другій половині ХVІІІ століття Павлу Івановичу Кулябці (народився 

близько 1735 р., в 1750 р. навчався в Київській академії, снітинський сотник 

Лубенського полку (1762-1769), Лубенський полковий обозний (1773-1780). З 7 

вересня 1786 р. полковник армії у відставці, по розподілу 1774 р. отримав на 

Лубенщині 1782 душ [10, с.319]. У тому числі в селі Калайдинці – 108. Цьому 

славетному роду Кулябок-Корецьких у нашому регіоні належали значні лісові 

масиви. Про це зараз нагадують місцеві назви урочищ Корицево, Кореччина. 

Згідно нового адміністративно-територіального поділу 1781 року полковий 

поділ було скасовано і Україна була поділена на три намісництва.  

Село Калайдинці включили до Лубенського повіту Київського 

намісництва і воно тоді нараховувало: дворян і шляхетства – 2 чол., різночинців 

– 3, духовенства – 2, церковників – 1, всього хат – 208, з них козаків виборних – 

163, підпомічників – 43. 
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2. Лубенський козацький полк 

Посулля не випадково називають краєм козацької слави, адже саме тут у 

1648 році Богданом Хмельницьким був створений Лубенський полк, історія 

якого є яскравою сторінкою українського козацтва. Після переможної 

Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького проти польської 

шляхти в 1648 – 1654 рр., коли вся Україна покозачилась, утворюється так 

звана Козацька держава, або Гетьманщина з поділом на полки та сотні, яка 

проіснувала трохи більше ста років в невпинній боротьбі із зовнішніми 

агресорами турками та татарами. На теренах Полтавщини в свій час діяло аж 9 

козацьких полків –  Полтавський, Лубенський, Миргородський, Гадяцький, 

Зіньківський, Кременчуцький, Переяславський, Кропивенський (Іркліївський), 

Прилуцький [1, с.3]. 

1648 рік став визначальним  в історії  нашого краю. Саме цього року за  

ініціативи Б.Хмельницького було засновано Лубенський козацький полк. 

Першим його очільником став Герасим Яськевич. Після Зборівського договору 

1649 року територія Лубенського полку була розподілена між Миргородським  

і Кропивенським полками. У 1658 році Лубенський полк був відновлений з 

полковим центром у м.Лубни. До складу полку ввійшли сотні: Лубенська 

полкова (і Лубенська сільська), Лохвицька, Сенчанська, Глинська, Роменська, 

Константинівська, Смілянська. Також до Лубенського полку було включено 

чотири сотні з розформованого Кропивенського полку: Пирятинська, 

Чорнухинська, Городищенська, Яблунівська; з Полтавського полку приєднано 

дві сотні: Букомська, Чигрин-Дібрівська. Кількість сотень у полку змінювалася 

від 13 у 1658 році до 23 у XVIII ст. За поіменними реєстрами козацького 

війська 1723 року у Лубенському полку було 2687 піших і 3968 кінних козаків. 

Діти козаків навчались у козацьких, братських та інших типах шкіл. У 1745 

році на території Лубенського полку налічувалося 172 початкові школи [6,с.5]. 

Полковниками Лубенського полку були:  Швець Павло (1658), Яків 

Засядько (1659,1660), Шамлицький Степан (1660, 1661, 1663), Пирський Андрій 

(1662,1663), Вербицький Гнат Якович (1663), Гамалія Григорій Михайлович 

(1665,1668,1669,1687-88), Щербак Богдан Васильович (1666,1667), Плис Пилип 

(1669), Нестеренко Андрій Корнійович (1672), Михайло Степанов (1672), 

Сербин Іван Федорович (1672,1675,1676), Ілляшенко Максим (1676—1687), 

Головченко Яким (близько 1688). Свічка Леонтій Назарович (1688—1699),  
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Зеленський Дмитро(1700—1708), Савич Василь, (1710—1714), Маркович 

Андрій (1714—1727), Апостол Петро Данилович, (1727—1757), Кулябка Іван 

Петрович (1757—1770) та Максимович Степан Петрович (1770—1781) [8].  

Полк  об'єднував  козаків  і становив військову одиницю, набував 

значення адміністративного округу, а полковник як військовий командир ставав 

водночас і головою цивільної адміністрації. Вищим органом управління були 

полкові ради, основу яких становила полкова старшина (обозний, хорунжий, 

писар, суддя). До участі в полкових радах залучалися сотники, сотенна 

старшина (осавул, хорунжий, писар) та козаки полкової сотні. Виконавчу владу 

в полку здійснювали: полкова старшина, полкова канцелярія, полкові скарбова 

й лічильна комісії, полковий суд, комісарства. Дрібнішу ланку в структурі 

полкового устрою становили сотні. Сотні поділялися на курені. Управління 

сотнями здійснювали сотники, сотенна старшина та канцелярії.  Помічниками 

сотника були  отамани – сотенні, городові, курінні. 

За час свого існування полк відзначився в багатьох історичних подіях. 

Так у 1657-1658 рр. лубенські козаки взяли участь та перемогли у 

антимосковському повстанні Пушкаря та Барабаша; антифеодальних 

повстаннях 1687, 1689,1690-91 років; заворушеннях у зв’язку з Буланівським 

повстанням 1707-1708 р.; у Північній війні 1700-1721 р.; російсько-турецькій 

війні 1756-1763р.  [1, с.484-485].  

У 1781 році Лубенський полк припинив своє існування (у зв'язку з 

ліквідацією царським урядом полкового устрою в Україні), а його територія 

ввійшла до складу Київського та Чернігівського намісництв. 

 У козацькі часи виник герб міста Лубен: на голубому фоні — рука, яка 

тримає полковницьку булаву-пернач. Блакитний колір символізує мир, велич та 

красу. У правій половині в напрямку до центру – барельєфне зображення  руки 

з частиною рукава зеленого козацького кунтуша, що тримає полковницький 

пернач. Це один із козацьких атрибутів, який репрезентував велике полкове 

місто з певними ознаками незалежності [9, с.8].. 

Цікаво, що сучасний прапор міста Лубен має малиновий колір – символ 

славного історичного минулого, єдності, козацької мужності, відваги та 

доблесті. 
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3. Нащадки козацького роду. Сучасні козацькі осередки Лубенщини 

Сучасне українське козацтво об’єднує понад 700 козацьких організацій 

чисельністю більше 300 тис. осіб. Із них близько 40 організацій – міжнародні та 

всеукраїнські, більше 255 – обласні, 263 – районні (районні у містах) та 176 – 

міські. На базі існуючих козацьких організацій сформовано близько 300 

козацьких громадських формувань з охорони громадського порядку 

чисельністю понад 10 тис. осіб, які співпрацюють з підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ України. Найстарішою громадською організацією України 

козацького спрямування є «Українське козацтво», яка була створена у жовтні 

1991 року та зареєстрована у березні 1992 року. До червня 1999 року вона була 

єдиною козацькою організацією в державі. Першим її гетьманом був В’ячеслав 

Чорновіл. 

В історії розвитку українського козацтва сучасної незалежної України, 

можна виділити чотири етапи:  

1. Виникнення на території України місцевих козацьких громад і 

об’єднання їх під юрисдикцією Міжнародної організації «Українське козацтво» 

(з 1989 до середини 1992 року).  

2. Розвиток і адаптація традицій козацьких громад у сучасних умовах (з 

1992 до 1995 року).  

3. Вихід зі складу Міжнародної організації «Українське козацтво» 

окремих груп козаків і реєстрація ними незалежних козацьких громад з 

всеукраїнським та міжнародним статусом (з 1995 до 2002 року). 

4. Початок об’єднання незалежних козацьких громад різних рівнів у 

спілки та їх до виконання «Національної програми відродження та розвитку 

Українського козацтва» (з 2002 року до середини 2010 року). 

Становленню козацького руху сприяли укази Президента України: «Про 

відродження історико-культурних та господарських традицій Українського 

козацтва» (№ 14/95 від 04.01.1995 р.), «Про день Українського козацтва» 

(№966/99 від 07.08.1999 р.); [7] «Про Координаційну раду з питань розвитку 

Українського козацтва» (№ 1283/99 від 06.10.1999 р.), «Про Положення про 

Координаційну Раду з питань розвитку Українського козацтва» (№ 1610/99 від 

22.12.1999 р.), «Про Національну програму відродження та розвитку 

Українського козацтва на 2002-2005 рр.» (№ 1092/2001 від 15.11.2001 р.) [6, 

с.86], «Про Раду Українського козацтва» (№ 916/20054 від 4.06/2005р.), «Про 
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заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» (№ 378/2007 від 

4.05.2007р.).  

Нині всі козацькі організації України можливо умовно діляться на чотири 

групи: реєстровиків, запорожців, вільних козаків і звичаєвих. 

З історії: реєстрове козацтво – частина українського козацтва, яка 

перебувала на державній військовій службі. Козаки записувалися до 

спеціальних списків-реєстрів, що було основою для визначення державою їхніх 

прав і привілеїв. Реєстрове козацтво не вимагало великих видатків і 

відзначалося високою боєздатністю. 

Реєстрові козаки завжди були елітою українського народу й відрізнялись 

своєю освіченістю. Вони завжди були рушійною силою в боротьбі за волю та 

незалежність України. Реєстрові козаки часто брали участь у козацько-

селянських повстаннях, національно-визвольній боротьбі українського народу. 

 Видатні козацькі полководці починали свій шлях у реєстровому 

козацтві. Це – Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Северин Наливайко, 

Іван Виговський, Іван Мазепа, Михайло Дорошенко й інші. [1, с.98]. 

2002 року вперше в незалежній Україні установча Велика Рада відродила 

своїм рішенням Українське Реєстрове Козацтво й затвердила посаду Гетьмана. 

На цю посаду козаки одностайно обрали спадкового козака, відомого вченого, 

члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора технічних 

наук, доктора богослов'я, ректора Державного університету інформатики і 

штучного інтелекту МОН України Анатолія Івановича Шевченка. Сучасне 

Українське Реєстрове Козацтво успадкувало військові традиції, традиції честі, 

відваги, відданості Уряду, обраному народом, дисципліни й порядку. 

Девізом колишніх реєстровців було: «Збережемо честь – збудуємо 

славу!», а девізом сучасних козаків-реєстровців є: «До міцної держави та 

добробуту народу України – через духовність і патріотизм кожної людини» [8]. 

Не зважаючи на важку історію країни, в наш час етнічне козацтво 

відроджується і поступово згадує своє коріння. В Україні множаться осередки 

козацтва, які оживлюють нашу родову пам`ять і нашу козацьку душу. Загалом 

на Полтавщині зареєстровано більше 50 козацьких ГО, з яких 17 обласних, 30 

районних і 9 міських, які нараховують більше як 5 тисяч козаків. Основними їх 

напрямами роботи є пропагування національних традицій, патріотичне 

виховання молодого покоління, фізичний гарт, проведення наукових та 
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краєзнавчих досліджень, сприяння правоохоронним органам у підтриманні 

належного громадського порядку [8]. 

Ми розпочали цикл досліджень по збору відомостей про сучасні козацькі 

об’єднання Лубенщини та їх діяльність.  

У 2007 році на Лубенщині заснували Лубенську окрему гетьманську 

дивізію особливого призначення імені Северина Наливайка.  

Командувачем Лубенської окремої Гетьманської дивізії особливого 

призначення імені Северина Наливайка в м. Лубнах Полтавської області обрано 

Лапка Олексія Григоровича, йому присвоєно козацьке звання – генерал-

лейтенант УРК.  

Член пошукового загону Проценко Тетяна взяла інтерв’ю в О.Г. Лапка, з 

якого ми і дізналися його біографію. Народився майбутній козак 30 жовтня 

1948 року на хуторі Тотчине (тоді Хорольського району) Лубенського району 

Полтавської області. Після завершення школи закінчив училище механізації, 

працював в колгоспі механізатором, шофером. 1967 року був призваний до лав 

Радянської Армії, проходив службу в прикордонних військах. Після служби 

працював інструктором практичного водіння автошколи в м. Ашгабаті ТРСР. У 

1970 році переїхав з м. Лубен Полтавської області. Два роки працював водієм І-

го класу автобусів. З 1971 до червня 1997 рр. – служба в МВС, підполковник 

міліції. Освіта вища, закінчив ХАДІ. Зараз працює директором Приватного 

підприємства "Заріччя". З 2004 року Генеральною старшиною УРК він був 

призначений отаманом полку. Полковник УРК. Нагороджений трьома 

козацькими хрестами УРК (бронзовий, срібний, золотий). 

Лубенській козацькій дивізії підпорядковуються реєстрові козаки п’яти 

районів: Гребінківського, Оржицького, Хорольського, Семенівського, 

Великобагачанського.  

Дивізія має свої атрибути: прапор, булаву, шаблю.  

За цей час зроблено багато добрих справ. Силами сучасних козаків 

встановлено пам’ятний хрест біля мосту через річку Сула. На насипу – великий 

камінь і козацький хрест. На мармуровій плиті – напис: «Лицарям волі 

Северина Наливайка – жертвам Солоницької трагедії 1596 року». 

 Тут серед безкрайніх посульських лугів, де кожна грудка  землі дзвенить 

козацькими шаблями і гомонить голосами відваги і мужності, цей пам’ятний 
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знак  нагадує сучасникам про одну з найгероїчніших сторінок історії визвольної 

боротьби українського народу.  

Процедура прийому в козаки відбувається на території Мгарського 

монастиря.  Мабуть саме тому й виникла ідея замурувати капсулу з іменами 

сучасного реєстрового козацтва України у стіні 

цього монастиря, який свого часу розбудовували 

Іван Самойлович та Іван Мазепа. 

Лубенська дивізія УРК активний учасник 

усіх громадських заходів, що відбуваються на 

Лубенщині. Реєстровці проводять значну 

просвітницьку роботу, відроджують козацькі 

святині, впорядковують території, працюють зі 

шкільною молоддю. 

Наша пошукова група у 

тісній співпраці з головою 

Громадської ради Віктором 

Новіковим, Лубенською 

районною спілкою ветеранів 

АТО, яку очолює колишній 

учасник боїв на Сході, а нині 

волонтер Леонід Шабля, та 

опираючись на статистику, 

надану воєнкомом 

Лубенського 

районного військового 

комісаріату Пицяком 

Валерієм Павловичем, 

установила, що за 

шість хвиль 

мобілізації  з 

Лубенського району 

до лав захисників 

було призвано понад 

500 осіб, з яких 70% стали учасниками бойових дій на Сході України.  
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4. Вірні серцем Україні. Дослідження   життєвого і бойового шляху 

учасника АТО Олександра Вознюка 

Матеріали цього розділу присвячені тому, хто ціною власного життя, 

поклавши на вівтар незалежності найдорожче – мир і спокій власної родини, 

пішов боронити східні рубежі Української держави.  

Завдання: зібрати відомості про учасника АТО – жителя м. Лубен 

О.О.Вознюка; систематизувати зібрані  матеріали; на основі зібраних 

відомостей оформити експозицію у «Кімнаті гідності»  шкільного музею; 

дослідити етапи становлення особистості сучасного захисника України; 

ознайомити із зібраними матеріалами учнів школи, жителів Калайдинцівської 

сільської ради, Лубенського району, залучити їх до волонтерської діяльності; 

публікувати матеріали краєзнавчо-пошукової експедиції в районних виданнях,  

на сайті школи. 

Форми реалізації: робота з довідковою літературою, історичними 

джерелами, матеріалами Інтернету (Додаток А), зустрічі із учасниками АТО, 

родиною героя, налагодження контактів з вчителями та учнями школи, де 

навчався Олександр, з морськими піхотинцями 36-ї  окремої бригади морської 

піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,  збір та оформлення 

матеріалів, волонтерська робота, участь у проведенні літературно–музичних 

композицій, організація спортивно-патріотичних заходів, проведення акцій, 

виставок. 

Літопис нашого народу нараховує чимало кривавих сторінок. І одна з 

них– на Сході, або як її називають АТО. Сотні справжніх патріотів віддали своє 

життя в боротьбі зі злочинною владою, зовнішньою агресією та сепаратизмом.  

Протягом останніх шести років Полтавщина, як і вся Україна, втрачала 

своїх найкращих синів і дочок і багато разів навіки прощалася із учасниками 

боротьби на Сході  країни. Не обійшла ця трагедія і нашого району. Від початку 

агресії жителі міста Лубен та сіл Лубенського 

району 17 разів проводжали загиблих героїв у 

останню дорогу… 

У нашому навчальному закладі постійно 

проводяться заходи із вшанування воїнів-

афганців, учасників подій на Майдані, бійців 

АТО, волонтерів,  уроки мужності, просто 



14 
 

зустрічі. І ось минулого навчального року до учнів завітав Леонід Іванович 

Шабля, житель с.Мгар Лубенського району, який у лютому 2015 року пішов 

добровольцем у зону АТО.  

Леонід Іванович розповів присутнім про свій бойовий шлях (обороняв 

населені пункти Верхньоторецьке, Кримське, Гірське, Орєхово-Донецьке), про 

події, свідком яких довелося стати, про своїх побратимів. А ще він презентував 

свою книгу «Вірні серцем Україні», до якої увійшли автобіографічні матеріали 

про лубенців, які віддали своє життя за Україну та фронтовиків, які й нині в 

строю [14]. 

Ми зацікавились книгою, а ознайомилися з її змістом в черговий раз 

переконалися, що справжні герої в Україні є. Найбільше нас вразив матеріал 

про Олександра Олеговича Вознюка, загиблого учасника АТО. Так-так, саме 

«матеріал», адже розповідь про нього помістилась на 2 сторінки і складалася 

суто з дат. Тому ми, члени пошукового загону «Патріот», вирішили дізнатися 

більше про Олександра Олеговича, дослідити як формувалися його світогляд, 

переконання. 

 2 січня 1992 року у селі Тютюнники Чуднівського району Житомирської 

області народився синьоокий хлопчик  Саша.  Батьки і не здогадувалися, що це 

ім’я походить  із грецької мови: слово «алекс» означає «захисник», а «андрос» – 

чоловік. Отже, Олександр — той, хто захищає [2].  

У 2005 році родина (батько, мати, брат і сестра) переїхала на 

Полтавщину.  Спочатку мешкали у селі Бодаква Лохвицького району, з 2007 — 

у місті Лохвиця, останні роки — у місті Лубни. 

Нам вдалося налагодити контакт з вчителями  Бодаквянського навчально-

виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Лохвицької районної ради Полтавської 

області та однокласниками Олександра Олеговича.  

Зі слів класного керівника Хиль Надії Петрівни: 

«Саша Вознюк навчався в 8-9 класах Бодаквянськянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 12.09.2005 по 

25.05.2007. Він був добрим, неконфліктним, ввічливим. 

Навчання з точних дисциплін давалося йому важко, а от 

пам’ять була дуже гарна. Тому в позакласних заходах він 

завжди брав участь, любив співати [15]. 
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Однокласниця Вовк Тетяна Олексіївна згадує Сашу як активного, 

чесного. «Він  завжди виступав за справедливість,  дружив зі всіма  і завжди 

приходив на допомогу. Двічі просить щось зробить не потрібно було». 

«Я викладала в цьому класі географію, - пригадує Наталія Олексіївна 

Міщенко, - у вересні Саша прийшов до школи, а на початку жовтня ми з дітьми  

пішли в похід. Трішки хвилювалась, бо ще не встигла вивчити характер 

новенького учня. Але мої побоювання були марні. Саша вів  себе у поході як 

справжній чоловік, підтримував морально однокласників, допомагав дівчатам 

нести рюкзаки. На привалі хватався за всю роботу: збирав дрова, розводив 

вогнище, ставив палатки. І все робив залюбки, це було йому цікаво. Коли вночі 

всі поснули, він продовжував зі мною чергувати майже до ранку. Ледве 

вмовила його, близько четвертої ранку, трішки поспати. 

По закінченні дев’яти класів Саша вступив в Лохвицьке медучилище, а 

батьки переїхали в Лохвицю. Довгий час Саша їздив до друзів у село. Навіть на 

випускний вечір у свій, 11 клас, приїздив…».  

Під час навчання у Лохвицькому 

медичному училищі Олександр 

розкрився як  творча особистість. Саме 

тут він захопився музикою, співом, 

поезією, вступив до команди КВК. 

Жодне свято не відбувалося без його 

участі. Хлопець сам опанував гру на 

гітарі, ударній установці, почав писати власні вірші (Додаток Б). Вже 

перебуваючи на службі в лавах збройних сил України Олександр Олегович був 

частим гостем у стінах рідного училища, адже вважав своїм обов’язком сприяти 

вихованню патріотизму у молоді 

2011 року О.Вознюк вступив до Глухівського національного 

педагогічного університету імені Довженка, на факультет фізико-математичної 

і природничої освіти. Був талановитим і активним студентом, якого поважали і 

з яким цінували дружбу. Чудово співав та писав вірші. Після призову на 

строкову військову службу у 2012 році виконував військові обов’язки у складі 

36-ї окремої бригади берегової охорони, яка дислокувалась у Криму, мріяв про 

повернення до університету. Писав вірші, грав на музичних інструментах, 

керував гуртком художньої самодіяльності у своєму підрозділі [2]. 
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Війна застала Олександра в Криму, в селі Перевальне Сімферопольського 

району, коли російські війська почали захоплення території Криму. Саме в цей 

період були написані вірші «Не спи, моя рідна земля», «Пробач мене мамо», 

«Пишу тобі, мамо, з далекого Криму» та ін. (Додаток В). Залишився вірним 

військовій присязі і разом з іншими військовослужбовцями виїхав на 

материкову частину України. Повернувшись, Олександр міг спокійно 

насолоджуватись мирним життям, виховувати маленьку донечку. Але, після 

довгих роздумів, він прийняв інше рішення – боронити рідну землю від ворогів.  

Зі слів матері Світлани Анатоліївни: «Прийшов до мене Саша і розповів 

притчу про двох синів, у якій один син під час війни попросив свою неньку 

допомогти купити «білий квиток», щоб уникнути призову, адже ж він дуже 

любить матір і не може її залишити. Інший син сказав: «Мамо, я дуже тебе 

люблю і тому йду на війну, щоб захистити свою родину і Батьківщину». «Так 

от, мамо, - сказав Олександр, - я – той другий син. Підтримай мене, бо не можу 

лишити своїх побратимів на поталу ворогам». І пішов… 

Чи думав про те, що стане героєм? Навряд чи. Мріяв про щасливе 

майбутнє, бо любив і цінував життя, близьких та рідних людей. Але чи міг 

вчинити інакше в найтрагічніші дні життя? Ні, бо «краще загинути, аніж просто 

здатися…», зрадивши побратимів та присягу на вірність Україні. Про це писав 

у своїх віршах, які залишились нам, живим, як наказ і як заповіт (Додаток Г, 

відео ).  

У 2014 році Олександр Вознюк підписав контракт 

про проходження служби на професійних засадах і 

повернувся до 36-ї окремої бригади берегової охорони, 

на базі якої в 2015 році була сформована 36-а бригада 

морської піхоти імені контр-адмірала Михайла 

Білинського. Мав звання молодшого сержанта, був 

командиром САУ гаубичного самохідно-артилерійського 

дивізіону 503-го окремого батальйону. Виконував завдання на території 

проведення антитерористичної операції, оперативно-тактичне угруповання 

«Маріуполь». Оскільки Олександр закінчив медичне училище, то виконував ще 

й обов’язки фельдшера, допомагав пораненим і хворим товаришам. [11.] Ми 

зв’язалися з адміністраторами сторінки у фейсбук 36-ї ОБрМП, щоб дізнатися 

про життя О.Вознюка під час служби. Вони поділилися з нами посиланням, за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/503-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB
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за яким розміщено відеоролик військового телебачення України «Что за 

слово такое «война»?» https://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/chto-za-slovo-

takoe-vojna-boecz-morskoi-pihoti-oleksandr-voznyuk-prisvyativ-virsh-svoemu-

tovarishu-yakij-zaginuv-v-ato/?attempt=1 

Автором вірша, який супроводжує відео  є Олександр Олегович Вознюк. 

Він же сам і озвучив ролик. Ці рядки Олександр присвятив своєму товаришу 

Юрію Загребельному, що загинув у зоні АТО. Разом вони служили в Криму, 

грали в одному вокально-інструментальному ансамблі. Підполковник Юрій 

Загребельний загинув у бою під Маріуполем 29 жовтня 2014 року. Йому був 31 

рік. [4]. 

Батьки О.Вознюка поділилися з нами сімейними архівними матеріалами, 

зокрема відео «Вірні присязі» у якому йдеться  про вихід бригади з окупованого 

Криму, про тренування морпіхів і про те, як справжні чоловіки здобувають 

право носити чорний берет морської піхоти України.  

28.05.2016 в с. І.Франка Пологівської сільської ради Пологівського 

району Запорізької області відбулися посвяти в морські піхотинці 

військовослужбовців 36 бригади ОБрМП. 

З метою патріотичного виховання та підтримки військовослужбовців 

Збройних сил України Пологівською райдержадміністрацією за підтримки 

Пологівської сільської ради і Пологівської міської ради організовано 

проведення концертної програми для військовослужбовців, які цього дня 

пройшли смугу Мужності, подолали перешкоди, дали клятву і були посвячені в 

морські піхотинці. Ведучими і учасниками  заходу були культорганізатор РБК 

Ольга Заєць і талановитий Олександр Вознюк, морський піхотинець, який, 

також, цього дня в перших рядах успішно подолав смугу Мужності.  

Після проходження смуги Мужності військові мали можливість 

відпочити-прийняти поздоровлення від талановитих пологівців та учасників 

художньої самодіяльності морських піхотинців. 

Урочиста частина заходу була розпочата читанням авторського вірша 

морського піхотинця Вознюка Олександра: 

Не зраджуй народу, шануй свою мову! 

І гімн український, мов ту колискову, 

Що мама в  дитинстві  співала тобі, 

Ти гордо співай, як соловейко весні! 

https://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/chto-za-slovo-takoe-vojna-boecz-morskoi-pihoti-oleksandr-voznyuk-prisvyativ-virsh-svoemu-tovarishu-yakij-zaginuv-v-ato/?attempt=1
https://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/chto-za-slovo-takoe-vojna-boecz-morskoi-pihoti-oleksandr-voznyuk-prisvyativ-virsh-svoemu-tovarishu-yakij-zaginuv-v-ato/?attempt=1
https://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/chto-za-slovo-takoe-vojna-boecz-morskoi-pihoti-oleksandr-voznyuk-prisvyativ-virsh-svoemu-tovarishu-yakij-zaginuv-v-ato/?attempt=1
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Було зазначено, що проходження смуги Мужності 

військовослужбовцями, це багаторічна військова традиція, яка  має на меті 

офіційне підтвердження статусу морського піхотинця [11]. 

2017 року Вознюк Олександр Олегович продовжував службу  

командиром самохідної артилерійської установки гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону 701-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї 

окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України, у званні молодшого сержанта. «Таких людей, – говорить командир 

взводу 3-ї артилерійської батареї, бригади морської піхоти сержант Петро 

Левковський, – як молодший сержант Олександр Вознюк у моєму підрозділі не 

багато. З однієї сторони він був веселою, творчою людиною. Жоден концерт у 

нашій військовій частині не проходив без нього. Олександр читав вірші, співав 

пісні. З іншої сторони - був професіоналом військової справи, уміло керував 

особовим складом, що був у його підпорядкуванні. На нього завжди можна 

було покластися як на себе і не сумніватися, що він виконає отримане 

завдання». 

За три роки війни Олександр пройшов багато боїв, побував під багатьма 

обстрілами. Але 2 березня 2017 року стало роковим днем не тільки для нього. 

Під час бойових дій в районі між смт. Талаківка та окупованим 

селом Пікузи (колишнє Комінтернове), були поранені військовослужбовці і 

потребували негайної медичної допомоги. Але забрати їх медичній службі не 

було можливості, оскільки територія замінована і вівся постійний обстріл. 

Олександр Олегович Вознюк не зміг залишити товаришів у біді і добровільно 

зголосився евакуювати  поранених побратимів. Повертаючись, його самохідна 

артилерійська установка підірвалась на фугасі… Він загинув, виконуючи  свій 

військовий обов’язок до кінця [5] . 

4 березня в Лубнах сотні людей стали на коліна, проводжаючи в останню 

дорогу домовину із тілом Олександра Вознюка.  

Заплакало небо. Верба похилилась. 

Замовкли вітри. Тільки мати молилась. 

Героя душа відлітала на небо. 

Упав він в бою, Україно, за тебе. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTu3jeHMnbE&ab_channel=%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%

8F%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8 (відео поховання) 

https://www.youtube.com/watch?v=zTu3jeHMnbE&ab_channel=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=zTu3jeHMnbE&ab_channel=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=zTu3jeHMnbE&ab_channel=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8
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Під час прощання з героєм на кладовищі всі присутні стали свідками 

незвичайного явища – хмари на небі розмістилися так, наче крила янгола… 

Його душа – полетіла до Бога, життя  віддав за Україну, а честь з гідністю 

проніс через всі випробування. 

Морський піхотинець Олександр Вознюк нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня,  «за особисту мужність, виявлену у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання 

військового обов'язку» – (10.04.2017, посмертно), відзнакою Президента 

України «За участь в антитерористичній операції», відзнакою УПЦ КП —

 Медаль «За жертовність і любов до України» [2]. 

Пам’ять про Олександра Вознюка – патріота, який поклав життя за мирне 

небо над нашою головою, завжди буде жити в наших серцях. А мама, Світлана 

Анатоліївна, весь всій біль і тугу за сином виливає у віршах (Додаток Д). 

Ми пам’ятаємо наших героїв-захисників. Поповнюємо матеріалами 

шкільний музей Бойової слави, проводимо там екскурсії (Додаток Є). 

В освітніх закладах, де навчався Олександр також створені куточки 

пам’яті, встановлені меморіальні дошки. Так у школі с. Бодаква матеріали про 

О.Вознюка та ще двох героїв, випускників школи, розміщено на стенді 

(Додаток Ж).  

У Лохвицькому медичному училищі церемонія відкриття меморіальної 

дошки відбулася 9 червня 2017 року [13]. 

У м. Глухові Сумської області талановитому поетові і герою України 

встановили меморіальну дошку, урочисте відкриття якої відбулося 24 квітня 

2018 року. Ініціювали встановлення  члени студентського самоврядування, за 

підтримки професорсько-викладацького корпусу та адміністрації університету 

ім. О.Довженка  (Додаток З). 

Підводячи підсумки своїй пошуковій роботі ми зрозуміємо, що сьогодні 

інколи не живемо справжніми цінностями. А ось такі хлопці як Олександр, 

взявши зброю, показують нам приклад, як треба по справжньому любити 

Україну. Це стосується кожного з нас, бо зміни потрібно розпочинати з себе. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB


20 
 

5. Ми – козацького роду. Результати Проекту «Тії слави козацької 

повік не забудем» 

Наслідуючи традиції духовності українського народу, ми взяли участь у 

реалізації ряду підпроєктів, спрямованих на вшанування захисників 

Батьківщини, розвиток волонтерської роботи, фізичний гарт, пропагування 

національних традицій, ідей миру та добра. 

Оскільки наш загін розпочав роботу над даним проєктом в кінці 2019 

року, то і участь у різних заходах, акціях бере свій початок з грудня минулого 

року. 

У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтера. Завдяки їхнім 

старанням, десятки, якщо не сотні тисяч людей отримують настільки необхідну 

їх допомогу. Ось і учні нашої школи, долучилися до благодійної акції для дітей-

сиріт, дітей з 

багатодітних та 

малозабезпечених 

сімей «Миколай про 

тебе не забуде». 

Школярі підготували 

для однолітків у 

подарунки книжки, солодощі, шкільне приладдя, одяг, багато іграшок. Усе 

зібране було передано до пунктів збору у м.Лубни. 

Учні ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Ф.Д.Рубцова»,  в рамках 

вітання  наших захисників із прийдешнім Новим роком, виготовили листівки з 

побажаннями миру, перемоги, здоров’я, написали подяки та листи героям-

захисникам. Усі роботи передані до районного військового комісаріату, а звідти 

до бойових військових частин.  

8 грудня в спортивній залі школи відбулося фізкультурно-спортивне 

свято «Козацькі забави», присвячене Дню Збройних Сил України.  За 

результатами змагань ІІІ місце посіла збірна команда 8-9  класів, ІІ місце у 

команди10 класу, І місце зайняла дружна команда юнаків 11 класу. 

 https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/198068841237097 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/198068841237097
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До Дня Соборності України пошуковці та учні школи провели цілий ряд 

заходів. В актовій залі вони 

нагадали знакові історичні події, 

згадали сучасних захисників 

України, говорили про справжні 

національні цінності, віддали 

шану присутнім учасникам 

бойових дій, у шкільному музеї – 

екскурсії у кімнаті Бойової слави. 

Гості свята отець Георгій, 

матушка Світлана (батьки полеглого захисника Олександра Вознюка), учасники 

АТО Сергій Сухина та Леонід Шабля відомий бандурист Віталій Мороз, 

представники творчої інтелігенції, вітали всіх зі святом і наголошували на 

важливості збереження своєї національної єдності як найвищої цінності.    

29 січня 2020 року в актовій залі школи зібралися учні та вчителі, щоб 

віддати шану Героям, що впали в страшному бою під Крутами. Пошуковці 

Проценко Тетяна, Бардонов Богдан щирими і зворушливими словами нагадали 

присутнім про ті страшні події, які стали одними із символів боротьби 

українського народу за свободу і незалежність. 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/215425506168097 

 31 січня 2020 року в опорному закладі «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст.» 

відбулося традиційне свято «День України». В його рамках учнями та 

вчителями школи були проведені флешмоби: «Українська хустка», «Рушник  –

наш сімейний оберіг», «Вишиванка із бабусиної скрині». Чарівними ароматами 

вабила до себе і ярмарок українських страв, а на закінчення святкового дня, у 

актовій залі була представлена літературно-музична композиція «Україно моя». 

Активними учасниками свята стали і наші пошуковці. 

Двадцятого лютого вся Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні, 

день людей, які повстали проти несправедливості на захист ідеалів демократії, 

громадянських прав і свобод, європейського майбутнього нашої країни. Вони 

віддали найдорожче – життя, аби ми могли жити у новій, вільній та 

демократичній державі. Хвилиною пам'яті розпочався цього дня перший урок в 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Усі учні та вчителі вшанували пам'ять 

Героїв. https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/2598454693613277 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/215425506168097
https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/2598454693613277
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Небесна сотня стала прикладом самопожертви в ім’я вищих ідеалів, 

одним із  яких була гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став 

символ Свободи. Старшокласники, вшановуючи подвиг Героїв, переглянули 

фільм «Небесній Сотні присвячується...» і написали листи-роздуми з подяками 

тим, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. 

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/2598465446945535 

З метою вшанування Героїв Небесної Сотні Діана Шкарбан і Сергій 

Кучеренко провели екскурсію у шкільному музеї Бойової слави для самих 

найменших школярів біля експозиції присвяченої подіям на майдані. 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/229833514727296 

 День фізичної культури і спорту – 

свято сили, краси, молодості та здоров'я. 

Традиційне святкування Дня фізичної 

культури і спорту в Україні припадає на 

другу суботу вересня.  Цього року юні 

пошуковці стали активними учасниками 

Олімпійського уроку. 

23 вересня наша славетна 

Лубенщина відзначає чергову річницю 

визволення  від нацистських загарбників. Джури школи, члени пошукового 

загону «Патріот» та старшокласники долучилися до заходів спрямованих на 

вшанування пам'яті героїв-захисників нашого рідного краю. Дійство 

розпочалося в кабінеті історії зі вступного слова керівника пошукового загону 

Юлії Пирогової та історичної довідки від голови  учнівського самоврядування 

школи Дація Максима. Далі учні стали учасниками квесту «Стежками пам'яті». 

По завершенню гри  пошуковці та джури вшанували пам'ять загиблих воїнів 

покладанням квітів до пам'ятника у с. Калайдинці. 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/369335697443743 

У жовтні члени пошукового загону «Патріот» долучилися до оформлення 

шкільної кімнати військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура), оскільки вони 

входять до складу рою старшої вікової групи «Удайські козаки». 

https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/370765803967399 

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/2598465446945535
https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/229833514727296
https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/369335697443743
https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/370765803967399


23 
 

 13 жовтня члени пошуківці та учні 10 класу взяли 

участь у козацькому брейн-ринзі «Звитяга». Гра 

відбувалася у шкільному музеї «Козацької доби», що 

створювало відповідну атмосферу. Після конкурсу учні 

ознайомилися з експонатами музейної кімнати. Захід 

підготувала і провела учитель історії, керівник 

пошукового загону «Патріот» Юлія Пирогова.  

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3193968440728563 

З нагоди Дня Козацтва члени 

пошукового загону долучилися до 

щорічного Всеукраїнського національно-

патріотичного конкурсу, «Я козацького 

роду», який проводить «Шкільний 

портал». 

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3193985960726811 

У переддень свята Захисника України члени пошукового загону 

«Патріот» ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенської районної ради 

Полтавської області» відвідали священне місце – пам’ятний знак загиблим в 

АТО воїнам Лубенщини і вшанували пам'ять героїв покладанням квітів. 

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3194042937387780 

14 жовтня українці відзначають День захисника України. У цей день 

Україна вшановує воїнів, які впродовж усієї історії нашого народу боронили 

свою землю від загарбників. Новітні захисники України є продовжувачами цієї 

шляхетної справи.  

Пам’ятаймо наших Героїв… Збережімо в національній пам’яті ціну 

здобутої Свободи! Вічна слава полеглим борцям за Україну! Слава Україні! 

Героям Слава! 

Члени пошукового загону «Патріот», вшанували пам’ять загиблого 

морського піхотинця, поета Олександра Вознюка читанням його віршів. Відео 

за посиланням: https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/385347955842517 

 

 

 

https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3193968440728563
https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3193985960726811
https://www.facebook.com/tanya.desyatnyk/posts/3194042937387780
https://www.facebook.com/kalajdynci/posts/385347955842517
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Висновки 

Досліджуючи козацтво як зміст і форму національного буття, проводячи 

різні заходи на патріотичну тематику, ми не просто збагатили наші знання про 

Україну, ми знайомимося з українськими традиціями, створюємо нові тандеми 

української сучасності, розвиваємо почуття «національної гідності».  

У результаті проведеної роботи ми реалізували такі завдання: 

 провели дослідницьку роботу на місцевому матеріалі з метою 

формування в учнів навичок пошукової роботи, науково-дослідницької 

діяльності та методики ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумачення 

та визначення їхнього місця в ширшому історичному контексті;  

 через використання науково-популярної літератури, історичних фактів 

та довідок, фільмів, проведення виховних заходів, створення електронних 

презентацій, організацію екскурсій розширили знання учнів про козацький рух 

в Україні, заслуги сучасних захисників Вітчизни по збереженню її цілісності; 

 надали дієву матеріальну допомогу воїнам АТО,  

  виготовили обереги та листівки для  моральної підтримки захисників; 

 доглядали за пам’ятними місцями села; 

 ушановували мужність та відвагу захисників України різних поколінь; 

 . зібрали відомості про учасника АТО – жителя м. Лубен О.О.Вознюка;  

 оформили експозицію у «Кімнаті гідності»  шкільного музею;  

 ознайомили із зібраними матеріалами учнів школи, жителів 

Калайдинцівської сільської ради, Лубенського району; 

 залучили учнів школи, до участі у спільному проєкті;  

 через використання науково-популярної літератури, історичних фактів 

та довідок, фільмів, проведення виховних заходів, створення електронних 

презентацій, організацію екскурсій розширили знання учнів про сучасних 

захисників Вітчизни, її Героїв; 

 пропагували здоровий спосіб життя. 

 



25 
 

Список використаних джерел   

1. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні/В.Б.Антонович. – К.: 

Дніпро.  1991. – 324 с. 

2.Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Значення імені «Олександр» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8

1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 – Загол. з екрану. 

3. Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до XX 

століття/В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 661 с. 

4.Герої не вмирають [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: 

http://new.gnpu.edu.ua/uk/podii/851-heroi-ne-vmyraiut-2.html - Загол. з екрану. 

5. Книга пам’яті полеглих за Україну. Загребельний Юрій Олександрович 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

URL:https://memorybook.org.ua/9/zagrebelny.htm – Загол. з екрану. 

6.Козюра І., Козюра В. Лубенський козацький полк: історія і 

сучасність/І.Козюра, В.Козюра. – Полтава: АСМІ, 2007. – 95 с. 

7.Логвиненко Л.А. Місячна соната війни/Л.А. Логвиненко – Харків:  

«Майдан», 2016. – 247 с. 

8.Лубенський полк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D

1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D 

0%BE%D0%BB%D0%BA. – Загол. з екрану. 

9.Мисник С. Стежками історії рідного краю/С.Мисник//Майдан свободи. 

– 2008. – 27 вересня. – С.2-3. 

10.Полтавщина: Енцикл.довід./За ред.. А.В.Кудрицького. – К.:УЕ, 1992. – 

1024 с. 

11.Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області. 

Привітання морських піхотинців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: 

http://pologyrda.gov.ua/arhiv-novin/3177-privitannya-morpekhiv-31-05-2016.html –  

Загол. з екрану. 

12. Руденко, Юрій  Українська козацька педагогіка: витоки, духовні 

цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. – К.: МАУП, –2007. –384 с. 

13. Сторінка фейсбук. Лохвицький край [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: URL: https://www.facebook.com/Lohv.kray/posts/1343515179078750/  – 

Загол. з екрану. 

14.Шабля Л.І. Вірні серцем Україні/Л.І.Шабля – Лубни: Інтер Парк, 2020. 

– 40 с. 

15.Десятник Т.В. Власний архів автора. – 268 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://new.gnpu.edu.ua/uk/podii/851-heroi-ne-vmyraiut-2.html
https://memorybook.org.ua/9/zagrebelny.htm
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%25D%200%BE%D0%BB%D0%BA
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%25D%200%BE%D0%BB%D0%BA
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%25D%200%BE%D0%BB%D0%BA
http://pologyrda.gov.ua/arhiv-novin/3177-privitannya-morpekhiv-31-05-2016.html
https://www.facebook.com/Lohv.kray/posts/1343515179078750/


26 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

 

Члени пошукового загону  

за опрацюванням літератури та матеріалів Інтернету 
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Додаток Б 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Вознюк – учасник художньої самодіяльності Лохвицького медучилища 
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Додаток В 

Вірші Олександра Вознюка, написані в Криму під час окупації 
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Додаток Д 

 

 

Вірші мами Олександра Вознюка Світлани Анатоліївни 
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Додаток Є 

 

Екскурсії в кімнаті Бойової слави 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд Пам’яті у школі с.Бодаква 



32 
 

Додаток З 

 

Меморіальна дошка О.Вознюку на стіні Лохвицького медучилища 

 

Меморіальна дошка О.Вознюку у Глухівському національному педагогічному 

університеті ім. О. Довженка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член пошукового загону Проценко Тетяна з Лапком Олексієм Григоровичем, 

командувачем Лубенської окремої Гетьманської дивізії особливого 

призначення імені Северина Наливайка 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятний хрест біля мосту через річку Сула.  

«Лицарям волі Северина Наливайка – жертвам Солоницької трагедії 1596 

року» 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час прощання з героєм на кладовищі всі присутні стали свідками 

незвичайного явища -  хмари на небі розмістилися так, наче крила янгола… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга Леоніда Шаблі про учасників АТО Лубенщини 



Батько полеглого захисника Олександра Вознюк отець Георгій 

Ініціативна група на заході присвяченому Дню Соборності України 



  

Прапор міста Лубни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб міста Лубни 



 

Зустріч з батьком Олександра отцем Георгієм 

 

У храмі разом зі Світланою Анатоліївною, мамою Олександра Вознюка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Олегович Вознюк, морський піхотинець 36-ої  бригади морської 

піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського  



 

 

Олександр Вознюк – випускник 9 класу Бодаквянського навчально-

виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 



 

 

Зустрічі Олександра Вознюка зі студентами Лохвицького медучилища 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсії в кімнаті Бойової слави до Дня Соборності України 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени пошукового загону - активні учасники ярмарки українських страв 

 

Урок мужності «Афганістан - мій біль, моя пекуча пам’ять» 



 

Член пошукового загону Шкарбан Діана та Кучеренко Сергій 

 проводять екскурсію для учнів молодших класів  

 

 

Підтягування – один з видів змагань Олімпійського уроку 



 

Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим в АТО воїнам Лубенщини 

 

 

Читання віршів Олександра Вознюка 


