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Іду з мечем– країна за плечем 
А меч двосічний на обидва боки 

 
ВСТУП 

В Україні знову настав час героїв. Він іноді настає. Це час, коли 

на нашу землю приходить зло, біль і ненависть. І тоді народ-пісняр, народ-

хлібороб випускає з рук плуги і бандури, бере в руки шаблі та рушниці і 

піднімає бойові прапори. Тому, що закінчився час лірників та майстрів, почався 

час воїнів та героїв. Немає часу орати землю, є час її захищати.   

Ми пишаємося нашими людьми, які стали на захист України від 

зухвалого, загребущого, сильнішого і численнішого ворога. Особливо ж горді 

миргородці за своїх земляків, які за покликом серця пішли спочатку на Майдан, 

а потім - захищати східні рубежі і цілісність нашої держави.  

Троє наших земляків віддали найдорожче – своє життя – за наше право 

жити в цивілізованій, європейській Україні. Нам є ким пишатися. Та, на жаль, і 

є за ким сумувати. 

 

Василь Пилипович Третецький – перший народний мер міста 

Миргород, обраний на демократичних засадах – один із Небесної Сотні. 

Сергій Григорович Никоненко – командир одного з розвідувальних 

підрозділів батальйону «Айдар». 

Його донька, Ярослава Сергіївна Никоненко – снайпер, яка пішла на 

війну помститися за смерть батька. 
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Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що діти цих 

Героїв, які пожертвували своїм життям за наше майбутнє навчалися і 

навчаються у нашій школі. Сергій Третецький – випускник нашої школи, разом 

із батьком відстоював демократичне майбутнє нашої держави на Майдані, 

Богдана Никоненко – 

випускниця нашої школи, 

разом із батьком воювала 

в батальйоні «Айдар», 

Софійка Никоненко – 

учениця нашої школи, 

донька снайпера Ярослави 

Никоненко, яка  пішла на 

фронт помститися за 

смерть свого батька. 

 Ми, нащадки 

славного Миргородського козацького полку поставили собі за мету вивчити і 

дослідити життєвий та бойовий шлях наших Героїв, простежити внесок 

кожного із них у боротьбу за вільну і незалежну Україну.  

Для реалізації зазначеної мети були визначені завдання:   

 вивчити біографію Героїв;  

 опрацювати документальні та інтернет-джерела з даної теми;    

 зустрітися з рідними, педагогами, друзями та краєзнавцями;  

 записати спогади;   

 провести пошукові експедиції; 

 провести виховні заходи по пропаганді краєзнавчої роботи; 

 створити каталог фото та відео інформації з даної теми; 

 створити інформаційний збірник матеріалів для поширення серед  

 учнів та вчителів школи; 

 виготовити виставку-стенд зібраних матеріалів; 

 зібрані матеріали передати до шкільного музею;   

 провести апробацію зібраного матеріалу на уроках історії та літератури 

рідного краю;  

 впровадження волонтерської діяльності  в життя учнів школи;  
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Розділ І. Почесний громадянин країни нескорених  

25 березня 2014 року відійшов у вічність Василь Пилипович Третецький, 

відомий на Полтавщині й на Харківщині громадський і політичний діяч, вірний 

син свого народу та великий патріот України [9]. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написав син 

політика Сергій, передає Укрінформ. «Батька не 

стало. Він приєднався до Небесної Сотні. Це страшна 

істина, але Нація народжується ціною життя її 

найкращих синів. Герої не вмирають!», – зазначив 

Сергій Третецький [10]. 

Чимало жителів міста Миргород і 

Миргородського району щиро підтримали цю 

Революцію Гідності і словом, і ділом. Уже 30 листопада 2013 року у місті 

Миргород відбувся перший мітинг, який мав за мету – засудити 

антиконституційні дії 

очільників влади й 

оголосити безстрокову 

акцію протесту. 

Наступного дня група 

миргородців відправилась 

до міста Київ, щоб 

підтримати і взяти участь у 

народному віче, серед них 

був і Василь Третецький – 

перший народний мер 

міста Миргород, обраний на демократичних засадах, організатор і координатор 

Миргородського Майдану, який переніс жагу свободи і волі у наше невелике 

містечко, який загинув за ідеали і покращення майбутнього держави [9].   

Із 1994 по 2000 рік В.П. Третецький був Миргородським міським головою 

і одночасно очолював Асоціацію міст Полтавщини, брав активну участь у 

розбудові та зміцненні місцевого самоврядування. У Миргороді Василь 

Пилипович залишив по собі добру пам’ять як керівник, котрий наполегливо 

відстоював інтереси територіальної громади та різних соціальних груп, 

Вступ на мітингу у Миргороді 
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впроваджував нові форми народовладдя. Він ніколи не ховався від людей, а, 

навпаки, започаткував реґулярні зустрічі зі своїми виборцями, які проводив і на 

роботі, і вдома, і на міському стадіоні, де міського голову часто бачили з 

футбольним м’ячем.  

У 1996 році завдяки меру Третецькому Миргород став лідером малої 

приватизації в Україні. Причому кошти, виручені від продажу комунального 

майна, були спрямовані не на проїдання, а на розвиток соціально-культурної 

сфери курортного міста та на підтримку 

малого бізнесу.  

Одним із яскравих символів тієї 

приватизації став пішохідний міст через 

річку Хорол, який самі [10].  

Цю інформацію ми дізналися 

провівши пошукову роботу у міській 

бібліотеці ім. Давида Гурамішвілі та в 

міському архіві.  

Хто ж краще знає людину, як не 

його рідні. Для ознайомлення із героєм 

нашого міста наш рій запросив його сина 

– Сергія, продовжувача справи батька. 

Він також є активним учасником 

Євромайдану. Сергій Третецький 

випускник нашої щколи, однодумець і патріот міста, школи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У міському архіві 
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Він розповів нам про свого батька, 

(Додаток А, фото 1) який був на Майдані 

із його заснування, він допомагав 

активістам, возив продукти, теплі речі. Він 

вболівав за Україну, йому було не байдуже 

її майбутнє. Як міг, він боровся за її 

свободу.  

Син і батько – влучний тандем, 

розділили на двох жагу до свободи, 

політичні переконання, любов до 

Батьківщини.  

Цікаве порівняння пролунало від 

Сергія – Майдан і Запорізька Січ. Як у 

минулому починалася Січ, так і почався – 

Майдан. З Майданом в Україні почалися тектонічні зміни, вони тривають і до 

сьогодні. «Кожен з нас – це крапля, тому якщо ми згуртуємося, будемо 

однодумцями, тоді обов’язково станемо морем», – саме таким висловом Сергій 

вирішив закінчувати зустріч. 

Наступним етапом нашого дослідження стала поїздка у Київ, до 

меморіалу Героїв Небесної Сотні. Соколята, пройшли місцями революції 

Гідності, вшанували відвагу, силу духу, стійкість Героїв, які віддали своє життя 

під час Євромайдану. Ми знайшли фото Василя Третецького, вшанували 

хвилиною мовчання пам'ять Героїв у боротьбі за українську незалежну 

державу, які віддали своє життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи 

права і свободу людини на європейське майбутнє. Ще одна цікава зустріч 

чекала на рій та учнівський парламент – з майданівцем Анатолієм 

Євгенійовичем Карбаном на заході «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну». 

Майдан закарбувався у душах усього Європу, ми знайшли Україну». Майдан 

закарбувався у душах усього українського народу, а особливо, у тих, хто був на 

ньому. Так і для Анатолія Євгенійовича.  

Василь Третецький зробив чимало хороших і корисних справ для рідного 

міста. Однією із них є пішохідний міст через річку Хорол, який чекали люди 

майже сорок років, а збудували його всього за 4 місяці. 

Син та батько на Майдані 
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Біля фото Василя Третецького на Алеї Героїв у Києві 

Виступ майданівця Анатолія Карбана на заході  

«Шукаючи Європу, ми знайшли Україну» 
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«Відкриття цього мосту стало незабутньою подією, адже він дозволив 

прокласти під ним інженерні комунікації й газифікувати віддалений мікрорайон 

Дранки»,- говорить житель цього мікрорайону Валентин Приходько. За це, 

вдячні мешканці назвали міст «мостом Третецького», він носить цю назву й до 

сьогодні. Василь 

Третецький 

мріяв зробити 

фарбування 

мосту, але за 

своє життя – не 

встиг. Проте, 

його мрію 

здійснили 

однодумці та 

друзі у серпні 

2014 року. Із 

єдиного і 

останнього 

фарбування 

минуло майже 5 років і 

рій «Соколята» не міг залишитися осторонь і зібравши кошти на 

благодійному солодкому ярмарку (2500 грн.), вирішили закупити фарби 

патріотичних жовтого 

та блакитного кольорів 

і провести акцію 

«Розфарбуй міст 

Третецького.  

«Переконаний, 

що коли б Василь 

Пилипович дожив до 

наших днів, він би 

знову був на передовій, 

серед бійців, які 

Фарбування мосту Третецького 

Анатолій Карбан під час зустрічі з учасниками Майдану 
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воюють з терористами на Сході України. Знаю, що він планував сформувати із 

активістів Майдану «Миргородську сотню» і влитися з нею в народне 

ополчення. Але його війна скінчилась 25 березня 2014 року (він помер від 

важкого вогнепального поранення)», говорить Анатолій Карбан під час зустрічі 

з учасниками майдану.  

Убивство Василя Пилиповича перервало його діяльність і не дало 

повністю реалізувати задумане. Та ми віримо, що його смерть не була марною, 

а справа, за яку він боровся, буде продовжена нашим поколінням героїв і 

патріотів. 

Рішенням Проводу Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка 

офіцерів України» від 26 березня 2014 року за видатні заслуги перед Україною 

полковник Третецький Василь Пилипович нагороджений посмертно найвищою 

нагородою Спілки офіцерів України «Хрест за заслуги» з позолотою.   

25 березня 2016 рішенням дев’ятої сесії Миргородської міської ради 

сьомого скликання Василю Третецькому присвоєно звання «Почесний 

громадянин Миргорода» посмертно (Дотаток Б). 

У час, коли Україна виборює свою волю й незалежність, свою цілісність і 

єдність, миргородці не стоять осторонь. Вони відстоювали демократичне 

майбутнє нашої держави на Майдані, разом з побратимами з інших регіонів 

здобували право українців на вільне життя у європейській спільноті.  

Це подвиг, який треба вивчати в школах і пишатися, це величезна честь, 

що такі люди живуть серед нас. 

Ми бережемо спогади про кожного з героїв. І низько схиляємось перед 

величчю їх подвигу. Вічна їм слава! Герої не вмирають! 
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Розділ ІІ. У їхніх серцях жила Україна. Батько та донька - 

обоє віддали своє життя за Україну  

 

У Миргороді на Полтавщині поховали 52-річного 

добровольця з батальйону «Айдар» Сергія Никоненка з 

позивним «Сєдой», за голову якого бойовики готові були 

заплатити майже півмільйона доларів. Рожеві, червоні, 

жовті, білі... Гвоздики і троянди. Під ногами. У брудній 

сніжній рідині. Об’єднаний горем багатотисячний натовп, 

що йде слідом за труною, топче ці живі квіти, якими 

встелена остання дорога Героя. Біль і сльози. Плачуть навіть міцні чоловіки в 

камуфляжі і з 

автоматами напереваги, 

які приїхали з 

Трьохізбенки провести 

свого товариша в 

останню путь. Всю 

скорботу і гіркоту 

втрати вони зганяють в 

потужній прощальній 

черзі в повітря зі своєї 

зброї. У тихому 

курортному Миргороді, 

в глибокому тилу, ці 

звуки ріжуть слух 

містянам. І 

відгукуються тривогою 

в серцях [13]. 

Уперше 

Миргород стояв на колінах. Ми настільки були вражені цією подією, що не 
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могли залишатися осторонь. Богдана Никоненко, боєць батальйону «Айдар» 

(випускниця нашої школи) особисто привезла батька з фронту в домовині. Ви 

тільки подивіться в оці очі… Тут все зрозуміло без слів. Слова тут зайві. 

Відвідавши міську бібліотеку та Інтернет-центр ми просто були вражені 

тією величезною кількістю друкованих матеріалів та електронних видань, що 

висвітлювали цю жахливу для Миргорода подію. Газети, телеканали, Інтернет 

ресурси просто 

майоріли 

заголовками: «За 

голову Сергія 

Никоненка 

терористи давали 

450 тис. доларів»; 

«Прикривши собою 

ящик набоїв, уберіг 

не одне життя»; 

«Смерть настигла 

бійця «Азова» в 

спортзалі»; «У 

героїчній родині з 

Полтавщини на 

фронті загинули 

батько і його 

старша донька»; «У 

Небесному легіоні 

Ярослава 

служитиме разом 

із татом…» (Додаток В). 

Біля портретів батька та доньки 

У міській бібліотеці та Інтрернет-центрі 
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На порозі Миргородського краєзнавчого музею нас радо зустрічав його 

директор Фесенко Андрій Михайлович. Надані матеріали та цікава розповідь 

біля портретів Героїв значно доповнила зібраний нами матеріал.  

Никоненко Сергій Григорович народився 21 грудня 1962 року у 

с.Петрівці Миргородського району Полтавської області [8].  

Випробування для Сергія почалися ще в дитинстві. Від них з мамою рано 

пішов батько. Коли 

хлопчикові виповнилося 

десять років, померла мама, 

яка тяжко хворіла. Сергій 

зізнавався, що дитинство для 

нього пахне корвалолом - 

його запах постійно витав в 

їхньому будинку. Бути 

тягарем дідові з бабусею дитина не захотіла. Сам господарював: топив хату, 

готував їжу, прав ... Ледве зиму пережив. А перед новим навчальним роком 

попросився в школу-інтернат. До родичів приїжджав тільки на канікули. Дід, 

яким Сергій все життя пишався, ветеран Другої світової війни, ніколи не 

балував онука. Іншим внучатам допомагав грошима, а йому зазвичай говорив: 

«Ти настирливий, всього сам доб'єшся» [13]. 

Для більш 

детального вивчення 

теми ми провели 

пошукову експедицію під 

назвою «Шляхами 

Героїв» до сіл Петрівці 

(тут він народився та 

пішов до школи) та 

Великих Сорочинців (де він навчався у інтернаті).   

Допомога у пошуку необхідних джерел 

Перша зупинка в селі Петрівці 
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Під час відвідання нами Петрівцівської школи виявилося, що земляки 

свято бережуть пам'ять про подвиг свого земляка. Зі слів директора школи 

Квітки Василя Михайловича стало відомо, що на 

кошти сільської ради на фасаді школи 

встановлена меморіальна дошка на честь 

Никоненка Сергія Григоровича. У приміщенні 

школи знаходиться куточок з 

портретами земляків, які 

віддали життя за Україну. 

(Додаток А, фото 2). Також 

ми відшукали будинок де 

народився Сергій та могилу 

його матері.  

 

 

 

Розповідь директора школи Квітки В.М. 

Будинок у якому народився Сергій Никоненко 
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 З Петрівець вирушаємо у Великі Сорочинці на батьківщину 

славного земляка Миколи 

Васильовича Гоголя. Нас 

там уже чекають. Провівши 

температурний скринінг у 

зв’язку з COVID-19, 

заходимо до школи-

інтернату. У музеї 

духовності встановлений 

куточок Герою-випускнику, 

з його особистими речами, 

які ще й досі «пахнуть війною». Військова форма, берці, фляга, прапор, 

молитовник та особисті записи передала донька Богдана (Додаток Г).  

Наводимо лад на могилі матері Сергія Никоненка 
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Усі ці речі зібрані за ініціативи колишнього педагога Скотник Мирона 

Володимировича та його дружини, (колишнього класного керівника Сергія) 

Скотник Ярини Василівни. На жаль наша розмова змогла відбутися тільки по 

телефону у зв’язку з поширенням епідемії корона вірусу. Вони люди похилого 

віку, ми їх прекрасно розуміємо. Хоч і по телефону, але інтерв’ю вони нам 

дали і навіть фото по «Вайберу» направили. На них вони молоді та красиві, 

саме в такому віці вони навчали Сергія. Із великої кількості записаних інтерв’ю 

ми створили цілу книгу спогадів.  

 

Ми були дуже задоволені тим, що відшукали класний журнал 8-А класу 

за 1978/1979 навчальний рік Сергія Никоненка. Відмінні оцінки по географії 
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пояснювали те, чому Сергій був 

безцінним на фронті.  «Коли в країну 

прийшла війна, Никоненко, ветеран 

Афганістану, не міг залишатися в тилу. 

Він із перших днів конфлікту на 

Донбасі почав збирати допомогу для 

армії, все привозив на 

своїй машині, чергував на 

перших блок-постах. 

Обидві дочки 

Сергія Никоненка – 

старша Ярослава 

і молодша Богдана – 

обожнювали батька. 

Дівчата отримали від 

нього чимало вмінь, були 

з дитинства загартовані, 

вміли виживати в природі, мали бійцівський характер. Тож 

і не дивно, що доньки підтримували батька у його волонтерській діяльності», – 

написав головний редактор  

Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.  З червня 2014 року вступив до складу  24-го 

окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар», де став командиром одного з 

підрозділів. Сергій Никоненко був батьком і братом для своїх бійців - йому 

довіряли, його любили. Він до останнього мужньо та самовіддано боронив 

рідну землю.  

За голову 52-річного миргородця Сергія Никоненка бойовики готові були 

заплатити 450 тисяч доларів. Самі «айдаровці» значно раніше зрозуміли, що 

«Сєдой», який долучився до них минулого літа, безцінний. Один коштує цілого 

батальйону. Тому берегли його, як могли. Довго тримали на базі. Никоненко 

був корегувальником вогню, що називається, від Бога. За допомогою Інтернету 

http://www.veteranovd.zp.ua/2015/01/2015-8.html
http://www.veteranovd.zp.ua/2015/01/2015-8.html
http://www.veteranovd.zp.ua/2015/01/2015-8.html
http://www.veteranovd.zp.ua/2015/01/2015-8.html
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і планшета або по-старому - за допомогою топографічної карти, він зі 

стовідсотковою точністю обчислював бойові ворожі позиції. З його подачі 

наша артилерія знищила значні сили противника. І бойовики влаштували 

полювання на «Сєдого».  

18 січня 2015 року, в результаті нічного обстрілу терористами системами 

«Град» села Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області, Cергій 

Никоненко загинув. 

27 березня 2016 року на фасаді 

Великосорочинської загальноосвітньої 

школи-інтернату, відкрито меморіальну 

дошку в пам'ять про випускника 1979 

року Сергія Григоровича Никоненка  

(21.12.1962 – 18.01.2015 р.н.) [14]   

Наші зустрічі з рідними, друзями, 

колегами по роботі з кожним днем все більше і більше давали можливість 

вивчити життєвий шлях Героя. Для того, щоб почути розповідь із перших вуст 

від друга ми вирушили до с. Білики.  

Сергій Никоненко 

був трудяга, яких мало, 

– відгукується про 

загиблого колишній 

голова Миргородського 

районного ради, а 

сьогодні директор 

школи Анатолій 

Карбан. – Господар! 

Життя його як ніби 

віяло невтомно. Робити 

людям добро було його 

внутрішньою потребою.  

Мене вразило, коли Сергій одного разу заніс до мого кабінету відро меду 

і сказав: «Я пригощаю!». Він, як я пізніше дізнався, ніколи не продавав мед зі 

своєї пасіки, тільки роздавав – друзям, сусідам, які потребують. 
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Частенько розвозив інтернатським діткам солодощі ... Думаю, напис на 

його улюбленій футболці «Якщо не ми, то хто?» висловлювала всю його 

сутність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Сергія Никоненка була власна справа. Він розводив та продавав рибу 

на місцевому ринку. Ми 

поспілкувалися з колегами по 

роботі і всі як один говорили 

про нього тільки добрі слова. 

Голова міської спілки 

воїнів ПДВ Анатолій Шестун 

передав нам фотографії Сергія 

Никоненка з фронту, а також 

фото приміщення, після обстрілу якого він загинув. (Додаток Д).  

Розповідь директора школи Анатолія Карбана 

Колега пані Ніна розповідає про Сергія 
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За тиждень до трагічної загибелі Сергій Никоненко відрізав свою 

косичку, з якою ходив тридцять років, - на війні не було можливості доглядати 

за довгим волоссям. І, погладжуючи коротку стрижку, пообіцяв товаришам: 

«Якщо повернуся додому, ще років тридцять не буду стригтися» 

Ми вшанували пам'ять Сергія Никоненка, побувавши на його могилі 

та схилили голови біля пам’ятного знаку Героям АТО, разом з головою спілки 

воїнів АТО Сергієм Бакало. (Додаток Е, фото 1, 2). 

Ярослава Сергіївна Никоненко народилася 25 серпня 1983 року в 

Миргороді. Ярослава зростала в люблячій 

родині, в усьому брала приклад зі свого 

батька, Никоненко Сергія Григоровича, 

який багато чому її навчив. Від нього вона 

Ярослава Никоненко Розповідь класного керівника 
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успадкувала бійцівський характер, стійкість, любов до України. Від самого 

початку війни дівчина разом з батьком і сестрою займалась волонтерством. 

Після загибелі батька, бійця батальйону «Айдар», який поліг за Україну 18 

січня 2015 на Луганщині, продовжила його справу  по захисту Батьківщини: у 

2018 році вступила на військову службу за контрактом, яку розпочала в 

Окремому президентському полку. Служила в 101-й окремій бригаді охорони 

Генерального Штабу. [13] Енергійна, відповідальна та активна – такою 

Ярославу запам’ятала класний керівник Наталія Анатоліївна Кононенко. 

Була лідером класу, організатором всіх шкільних справ та вечорів відпочинку. 

Однокласники згадують її як авторитетну, доброзичливу, помічну, скромну та 

справедливу. Дівчина любила фізкультуру, брала участь в спортивних 

змаганнях.   

Ми відшукали класний журнал з її відмінними оцінками (Додаток Є). 

– Готуючись до військової служби, сестра закінчила дві снайперські 

школи і курси лідерства, ті ж, що і я, але набагато раніше, – зазначила сестра 

Богдана Никоненко. Після загибелі батька, бійця батальйону «Айдар», який 

поліг за Україну 18 січня 2015 на Луганщині, продовжила його справу по 

захисту Батьківщини: у 2018 році вступила на військову службу за контрактом, 

яку розпочала в Окремому президентському полку. Служила в 101-й окремій 

бригаді охорони Генерального штабу.  

Загинула в зоні бойових дій від кулі снайпера. [4] . 

Рідні дізналися, що Ярослава була на передовій, уже по її смерті. 

Який 

біль… Мама 

прощається з 

Ярославою 

Ніконенко. У 

2015-му році, 

вона втратила на 

війні чоловіка, а 

тепер доньку… 

Горе страшне…» 

Поховали Ярославу на Алеї Героїв Миргорода поруч із батьком.  

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012047757431237638301:d4oebvyu-4u&q=https://central-ua.tv/news/40299/&sa=U&ved=2ahUKEwiH7qK_ubbsAhVF-yoKHZBdCrsQFjACegQIBRAC&usg=AOvVaw1ZAKXaMBYiGkHkV8rT-qv4
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15 жовтня в Миргороді відкрили меморіальну дошку Ярославі 

Никоненко. Так громадськість міста та побратими вшанували світлу пам'ять 

землячки, військової, яка загинула від ворожої кулі під Мар'їнкою, на будівлі  

Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, в якій навчалася 

Герой. 

У Небесному легіоні 

Ярослава служитиме разом 

із татом… 

Донька Ярослави 

Никоненко – Софія 

навчається у нашій школі. 

Вона передала нам 

документи та фото з їх 

сімейного архіву. (Додаток 

Ж). 

Держава високо оцінила 

подвиг Сергія та Ярослави 

Никоненків нагородивши їх 

обох орденом «За мужність» ІІІ 

ступеня (посмертно).  

Сергію Григоровичу та 

Ярославі Сергіївні присвоєно 

звання «Почесний громадянин 

міста Миргорода» (посмертно). 

  

Соня передає нам матеріали 

Меморіальна дошка на фасаді рідної 

школи 

Могила Ярослави Никоненко 
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     ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ! 

 

Розділ 3. Коли ми разом - ми сила 

Формуючи дух єдності змалечку, ми ростимо націю патріотів, що як 

козаки свого часу і воїни сьогодення, які борються за мир і свободу неньки 

України, укріплюючи міцні кордони, плідно працюючи на її теренах.  

Адже у виконанні 

власних справ (воїни 

на передовій, а народ 

– в тилу) ми зможемо 

досягти спільного 

результату. Разом ми 

– сила! 

Військово–

патріотичне 

виховання, яке стало 

в наш час нагальною 

потребою, отримало 

таким чином своє практичне втілення.  
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Тож, роєм «Соколята» було проведено захід, до Дня пам’яті Небесної 

сотні, в якому прийняли участь близько 150 учнів школи. Цим заходом рій 

«Соколята» мав за мету донести єдину істину – ніколи не забувати подвиг цих 

людей, що віддали своє життя заради нашого світлого майбутнього, героїв, які 

назавжди відійшли до лав «Небесної сотні», згадали і Третецького В.П., 

роздавши підготовлені нами листівки. 100 повітряних кульок, до яких були 

прикріплені паперові янголи полетіли 

високо в небо. «Рабів до раю не 

пускають!» – Такі заклики часто 

лунали на Майдані і вже вкорінилися 

у свідомості українців. Такими 

закликами, патріотичною 

атмосферою, кожен українець 

змінився, переборов у собі нечисть, 

став добрішим. Кожен усвідомив, що 

нас всіх об’єднує не тільки спільна обкладинка паспорта, а спільна історія, 

нація, душа. 

  Щодня ми є учасниками невизнаної 

війни, на якій території України не 

знаходилися б, адже це Єдина держава! 

Навіть якщо не стоїмо на блок-постах і не 

бачимо власними очима бойових дій, та з 

усіх сил намагаємося допомогти у 

визволенні Незалежної Української 

Держави: чи то дитячими малюнками, 

оберегами, листами, що не дають забути 

солдату, чому він так завзято бореться за 

свободу свого народу; речами, що так 

потрібні тим, хто знаходиться далеко від 

дому (мама Саші Корбки зв’язала 110 пар 

шкарпеток); та любов’ю, що наповнює 

серце при зустрічі з учасниками бойових дій.  
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Кожного разу при поїздці волонтерів у «гарячі точки», колектив школи 

плете захисну сітку «Один вузлик – одне збережене життя» і передає її бійцям. 

Право зав’язати першу 

стрічку з добрими думками 

мали представники учнів 1-

4 класів, що в свою чергу 

передали естафету старшим 

учням, вчителям та батькам 

школи. Варто зазначити, що 

єдність у створенні сітки 

спричинила вчасність її 

доставки до пункту 

призначення.  

26 вересня 2020 року стали учасниками 

Всеукраїнського патріотичного забігу "Шаную 

воїнів. Біжу за героїв України".  

Учасники нашого рою того дня бігли за героїв 

Сергія та Ярославу Никоненків. Цей захід 

проводився Миргородською міською станцією юних 

туристів на території «Березового гаю» курорту 

«Миргород».  
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І на завершення було висаджено Алею Героїв з 30 дерев на подвір’ї школи, 

як вдячність тим, хто віддає своє життя, щоб ми жили, і як символ зародження 

нового життя.А коли у нашої учениці Софії вороги забрали життя мами, 

Никоненко Ярослави, джурівці провели акцію «Діти проти війни», де учні 

власними портфелями виклали цей надпис та звернулися до президентів 

України та Росії, (Додаток З) що вони не хочуть, щоб діти втрачали 

батьківську любов, ставали сиротами.  

І на завершення було висаджено Алею Героїв з 30 дерев на подвір’ї школи, 

як вдячність тим, хто віддає своє життя, щоб ми жили, і як символ зародження 

нового життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша акція «Діти проти війни» 

Висаджуємо дерева на Алеї Героїв 
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Підсумки 

Працюючи близько року, ми зібрали матеріали, провели десятки 

зустрічей, подорожей, експедицій, записали спогади, виготовили збірку та 

стенд про наших Героїв, провели цікаві виховні заходи, виступали з 

повідомленням на уроках 

історії та літератури, 

висадили Алею Героїв, 

взяли участь у 

Всеукраїнському 

патріотичному  забігу 

"Шаную воїнів. Біжу за 

героїв України". 

На «відмінно» 

виступили у конкурсі звітів 

«Добре діло» під час  обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

Усі матеріалами передали до  музею школи. (Додаток К).   

Дуже цікаве відео про нашу роботу подивіться на сторінці Миргородської 

спеціалізованої школи №5 у Facebook. Гарантуємо не пошкодуєте. 

https://www.facebook.com/100004488431999/videos/1702942026532062/, або SD 

диск.  

Наша майстриня-волонтер Аліна Сєрік виготовила чудовий оберіг.  

Виступаємо на уроках 

«Оберіг для захисника» власними руками  

https://www.facebook.com/100004488431999/videos/1702942026532062/
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Додаток А 

 

Фото 1. Стаття в газеті про нашу зустріч з Сергієм Третецьким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Куточок загиблим Героям у Петрівцівській школі. 
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Додаток В 

Газета «Прапор Перемоги» №4 23 січня 2015. 
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Додаток Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Особисті записи Сергія Никоненка з визначення 

координат бойовиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Фото 2. Привітання Сергія з Новим роком від бойових побратимів. 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки нічного обстрілу терористами системами «Град» села Трьохізбенка. 
 Приміщення, в якому загинув Сергій Никоненко.  
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Додаток Ж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Сергій Никоненко з маленькою Ярославою та дружиною. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Ярослава Никоненко поряд з бабусею зліва у першому ряді. 
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Додаток Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Тут похований наш Герой Сергій Григорович Никоненко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Схиляємо голови біля пам’ятного знаку загиблим захисникам України 
разом з головою міської спілки воїнів АТО Сергієм Бакало. 
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Додаток Є 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Класний журнал Ярослави Никоненко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Сергій Никоненко перевіряє прилад нічного бачення привезений 
волонтерами з Миргорода. 
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Додаток К 

Фото 1. Готуємо стенд за підсумками пошукової роботи. 

   

Фото 2. Презентуємо свою роботу у шкільному музеї. 



 

38 

 

Додаток З 

      Звернення дітей  
Миргородської СШ І – ІІІ ст. №5 

до президента України  
Володимира Зеленського 

та президента країни – агресора Росії 
Володимира Путіна 

 
Ми, діти, майбутнє країни, хочемо 

припинення безглуздої війни, ми хочемо 

бачити своїх батьків поруч, відчувати 

їхнє тепло і любов! 

Ми не хочемо боятися, що вони повернуться до нас у труні, як 

сталося з ученицею нашої школи – Сонею Никоненко, яка сьогодні 

проводжає в останню путь свою маму, солдата Ярославу 

Никоненко, що загинула від ворожої кулі снайпера, захищаючи нашу 

рідну країну.  

Звертаємося до президентів України і Росії, що ми, діти миру, 

хочемо рости у мирі і спокої! Нас виховали так, що проблеми треба 

вирішувати не силою, а розумом, а ви, дорослі, подаєте не 

правильний приклад нам. 

Володимир Путін, забирайте «их там нет», нам не потрібен ваш 

захист, бо він гірше будь-якої пігулки, людські життя – це не 

іграшки! 

 

 

 

ДОСИТЬ ВІЙНИ!!! 

ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ!!! 

ДІТИ ХОЧУТЬ МИРУ!!!   

 


