
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПІДКОРЮЄМО НОВІ ВЕРШИНИ 

Щоб знайти своє місце в 

житті, треба багато чому навчи-

тися, дізнатися на власному 

досвіді. Життя багатогранне, і 

слід встигати за його бурхливим 

плином, уміти пристосовува-
тися до нового, невідомого, а 

для цього – постійно удоскона-

лювати набуті знання. Шлях до них нелегкий, він потребує 

завзяття й наполегливості. Та якщо хочеш бути освіченим, 

ерудованим, затребуваним, на шляху до знань тебе не зупи-

нять ніякі перешкоди. 

Наша школа відкриває учням чарівний світ науки та 

знань, допомагає знайти шлях до свого майбутнього, отри-

мати гарну освіту. І приємно, коли наші учні підтверджують 

міцність отриманих знань на різноманітних олімпіадах та 

конкурсах. 

Нещодавно прохо-

див другий етап дитя-

чого конкурсу "Мале-

нькі розумники" для 

учнів початкових кла-

сів у номінаціях "Юні 
знавці математики" та 

"Юні знавці українсь-

кої мови". Участь у 

ньому прийняли учні 4 

класу школи Брежнєва 

Дар’я і Червяцов Роман. У запеклій боротьбі з кращими 

українознавцями району Роман зумів вибороти друге місце, 

а Дар’я стала третьою серед кращих математиків району. 

А учень 9 класу Мережко Максим прийняв активну 

участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з тру-

дового навчання, яка відбулась на базі Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти та Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27. Олімпіада 

складалася з трьох турів: 
- практичної роботи (учасникам олімпіади було за-

пропоновано виготовити виріб із визначеного набору мате-

ріалів);  

- теоретичного туру (учасникам було запропоновано 

дати відповіді на тестові запитання); 

-  творчої роботи (захисту проекту) − під час захисту 

проекту учас-

ники представ-

ляли домашні 

роботи, презе-

нтували їх та 

відповідали на 

запитання чле-

нів журі щодо 

процесу виго-

товлення, осо-

бливостей кон-
струкції, під-

бору констру-

кційних матеріалів. 

У ході олімпіади Максим показав гарні результати, по-

сівши 9 місце. А в теоретичному турі показав другий резуль-

тат. 

Заступник директора з навчальної роботи 

С.О.Карпець

Січень-лютий 2016 р. №12 

Про щастя і кохання, про райдужне майбутнє 

Нехай прекрасні мрії пробуджує весна! 

Вона тендітна, юна, але така могутня: 

П’янким повітря робить, немов ковток вина! 

Вона завжди загадка і незбагненне диво, 

Нехай вона дарує в цей день Вам всім тепло, 

Щоб Ви були здорові, веселі і щасливі, 

Щоби в житті у Вашому чудово все було! 
 
 
 
 

Зі святом 8 березня,  
любі жінки, дівчата! 

З повагою, 

 чоловічий колектив школи 



 
 
 

 

УКРАЇНА – ДЕРЖАВА СОБОРНА 

 
Двадцяте століття залишило нам у 

спадок вершинні події минулого, які, 

віддаляючись, не втрачають своєї зна-

чущості та актуальності, потребуючи 

осмислення сконцентрованого в них 

історичного досвіду боротьби україн-

ців за свободу, незалежність, держав-

ність. До таких подій належить 22 січ-

ня 1919 року - день ухвали Акту Злуки 

Української Народної Республіки і За-

хідноукраїнської Народної Республіки. 

У День соборності України у школі 

відбулись заходи, які були спрямовані 

на виховання в учнів почуття патріоти-

зму та національної гордості, поваги до 

історичного минулого українського 

народу та розуміння необхідності про-

цвітання України в сучасних умовах. У 

класних колективах проведено виховні 

години, конференції, літературні вечо-

ри, конкурси, історичні вікторини на 

тему «Україна – єдина соборна держа-

ва». 

 

                  УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016 

У період новорічних свят педагогічний загал області 

продовжував активно брати участь у фахових конкурсах. 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти зустрічав учасників конкурсу «Учитель року – 2016». 

В актовій залі відбулась 

настановча нарада, що роз-

почалася з вітання конкурса-

нтів в.о. ректора Сумського 
ОІППО Ю.О. Нікітіна, після 

чого проректор І.В. Удови-

ченко розповіла про особли-

вості обласного етапу та по-

бажала учасникам максима-

льного творчого й професійного саморозкриття, перемоги – 

найсильнішим. 

Обласний етап конкурсу передбачав випробування з фа-

хової майстерності у вигляді письмової роботи, тестування, 

комп’ютерних вправ; презентацію досвіду та інтернет-

ресурсу (сайту чи блогу); співбесіду з питань психології, 

педагогіки, дидактики, загальної ерудиції учасників з члена-

ми журі. 

Конкурсні випробування відбулись для 68 конкурсантів, 

що не зважаючи на різдвяні морози, все ж узяли участь у 

конкурсах професійної майстерності, довівши бажання – 

перемагати.  
Активну участь у кон-

курсі прийняв учитель на-

шого закладу Стрижак 

Сергій Олександрович, 

який достойно виступив у 

конкурсі, змагаючись з 23 

кращими учителями мате-

матики області. Тож, Віта-

ємо Сергія Олександровича 

з підкоренням чергової вершини в нелегкій учительській 

праці та бажаємо подальших здобутків, професійного ви-

знання та кар’єрного зросту.  

Особливо сподобались членам журі слова Сергія Олекса-

ндровича, які він сказав презентуючи власний досвід роботи: 

"Завдання вчителя - не вкласти в дитячі голови математичні 

формули і терміни, а вкласти в дитяче серце добре, щире, 

вічне... Неможливо всіх однаково навчити математиці, але 
можливо виховати Людину. І зовсім неважливо, який пред-

мет викладаєш". 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТІ ДЛЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ  

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Відбулось позачергове засідання методичного об`єднання 

учителів початкових класів школи, на якому обговорював-

ся проект Концепції початкової освіти. Учителями було   

прийняте рішення направити обґрунтовані пропозиції щодо 

внесення змін до деяких пунктів проекту Концепції до ра-

йонного методичного об`єднання учителів-початківців та 

методичного кабінету. Голова методичного об`єднання Пи-

щикова С.А. взяла участь у обговоренні проекту на базі ра-

йонного методичного кабінету. Відповідні пропозиції були 
направлені освітянами району до Сумського обласного ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Найстаршими учнями нашої школи був проведений урок 

толерантності для учнів 2 класу, метою якого було ознайо-
мити учнів з поняттям толерантності; ввести до словниково-

го запасу дітей поняття гідності; виховувати чуйне ставлення 

до друзів, оточуючого світу.  

Випускники розповіли малечі як приємно спілкуватися з 

ввічливими людьми. Ввічливість – моральна якість, що хара-

ктеризує людину,  для якої повага до оточуючих стала нор-

мою поведінки і звичним способом спілкування. Це елемен-

тарна вимога культурної поведінки. Здавна в народі шанува-

ли ввічливих людей. 



 
 
 
 

ПОДАРУВАЛИ ДІТЯМ РАДІСТЬ

 

У народі кажуть: “Якщо твої плани розраховані на рік — 

сій жито, якщо на десятиліття — саджай дерево, якщо на 

віки — виховуй дітей”.   

Діти – найдорожчий скарб, наша надія, гордість і опора. 

Розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий обов`язок 

сім`ї, школи, влади і громадськості. Тільки тоді наші доньки 

і сини будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у 

прийдешньому дні, будуть рости на благо України. 

Діти... Які ж вони тендітні! Скільки всього чекає на них 

попереду, адже вони  починають свій шлях з рідної школи-

інтернату, яка стала для них другою домівкою. А поряд з 

ними вчителі та вихователі — мудрі, з великим життєвим 

досвідом. Вони крокують разом з вихованцями одним шля-
хом, дев’ять шкільних років. 

 У листопаді, за творчої ініціативи вихователів, зароди-

лася ідея  облаштувати в гуртожитку ігрову кімнату для роз-

ваг та дозвілля дітей. Задум реалізовано за підтримки       

адміністрації закладу та мера міста, а на той час керівника 

ССК «Ярославна» Волкова В.В, яким було виділено 53 тися-

чі гривень. Завдяки  Волкову В.В. та Федоренко В.А. (місце-

вому підприємцю) відремонтовано кімнату, яка  швидко на-

повнилась усім необхідним: столиками, стільчиками, дитя-

чою стінкою, килимами, телевізором, а головне настільними 

іграми та іграшками. Приємним сюрпризом  для всіх учнів 

та колективу  став музичний центр, подарований до Дня 

Святого Миколая народним депутатом України А.Л. Дерка-

чем. 

 Дуже приємно, що в наш  час живуть такі люди, які го-

тові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисно,  

доброзичливо та від щирого серця. В народі кажуть, що доб-

ра людина – це щаслива людина. І доброта обов’язково по-
вертається до того, хто її віддає. 

Шкода, що таку чудо-кімнату не організували раніше. 

Скільки чудових моментів втрачено! Світла, велика, сучасно 

оформлена кімната відпочинку – це сфера вільного спілку-

вання учнів, де вихователі закладу сприяють організації оп-

тимальних взаємовідносин між дітьми різного віку в шкіль-

ному колективі. 

 Це новий суттєвий крок щодо покращення умов належ-

ного рівня відпочинку, орієнтованого на вимоги сучасності 

та запити дітей, які перебувають цілодобово в закладі, раці-

онально поєднуючи час на навчання та відпочинок. Разом  

ми подарували  не просто ігрову кімнату, а й частинку своєї 

душі, радість, щастя та надію дітям, яким так необхідна  ува-

га та людська доброта. 

Школа-інтернат для дітей, які потребують соціальної до-

помоги - це осередок  виховання, цікавого життя, що кличе 

до знань та  забезпечує затишок, належні  умови  проживан-
ня, аби кожна дитина мала змогу відчути, що нею піклують-

ся. 

Заступник директора з виховної роботи 

О.О.Новікова

 

УЧАСТЬ СПОРТСМЕНІВ ШКОЛИ У ЛИЖНИХ ПЕРЕГОНАХ

Попри весняні погодні умови, на  

біатлонічній базі "Токарі" у Сумах від-

булись змагання з лижних перегонів за 
програмою ХІV обласної спартакіади 

серед учнів інтернатних навчальних 

закладів. Команда нашої школи взяла 

участь у цих змаганнях. Всі спортсме-

ни проявили стійкість, жагу до перемо-

ги, витривалість. 

А кращими серед наших спортсме-

нів були дівчата: 
- Вариця Віра, учениця 9 класу, 

яка посіла ІІ місце у своїй віковій кате-

горії на дистанції 1 кілометр, показав-

ши результат 8,17 хв. 

- Вариця Анна, учениця 9 класу, 

яка посіла ІІІ місце у своїй віковій ка-

тегорії на дистанції 1 кілометр, показа-
вши результат  8,34 хв. 

- Горкун Жанна, учениця 6 класу, 

яка посіла ІІІ місце у своїй віковій ка-

тегорії на дистанції 1 кілометр, показа-

вши результат  8,34 хв. 

 
Перемога саме цих дівчат і принес-

ла нашим спортсменам ІІІ загальноко-

мандне місце. Тож, вітаємо юних лиж-

ників та їх тренера Однолєткова Оле-

ксандра В’ячеславовича з перемогою 

на черговому етапі ХІV обласної спар-

такіади серед учнів інтернатних навча-

льних закладів. 

Заступник директора з навчальної 

роботи  С.О.Карпець



 
 
 

ГОДИНА МУЖНОСТІ «ЧАС І ДОСІ НЕ ЗАГОЇВ РАНИ, ЦЕЙ ОДВІЧНИЙ БІЛЬ АФГАНІСТАНУ»

15 лютого відзначають скорботний День виведення 

військ з території інших держав. До цієї дати  в закладі про-

ведено годину мужності «Час і досі не загоїв рани, цей одві-

чний біль Афганістану» .  

Школярі  з гордістю,  розумінням і смутком  згадали по-

дії 1979-1989 років та вшанували  героїв тієї страшної війни, 

бо найстрашніше та найбезглуздіше у світі - це війна. Ми 

повинні пам'ятати тих, хто її пережив, тих, хто не дожив, не 

доспівав, не докохав … 

Запрошені воїни-інтернаціоналісти: Колтунов  Геннадій 

Анатолійович та Анищенко Юрій Миколайович, поділили-

ся спогадами, як юними солдатами виконували інтернаціо-

нальний  обов’язок  в чужій країні, опановували ази військо-
вої підготовки, йшли в бій дивлячись смерті в обличчя. 

Через літературне слово, відеоматеріали, пісні, виставки 

оригінальних документів про  перебування радянських вої-

нів на території Афганістану. Учні разом з ветеранами-

афганцями поринули в події, що стали яскравим прикладом  

відданого служіння нашій Батьківщині.  

Нікого не залишили байдужим спогади про загиблих зе-

мляків: Мироненко Сергія Володимировича та Перфільєва 

Миколу Миколайовича, які до кінця виконали інтернаціона-

льний  обов’язок  і отримали нагороди, посмертно, за прояв-

лену мужність та відвагу. Присутні вшанували  хвилиною 

мовчання всіх тих, кого нема серед нас, хто лежить у землі, 

хто світить нам із небес, із підбитим крилом ніяк не переле-

тить Афганської гори , хто увійшов  у безсмертя. 

Заступник директора з виховної роботи О.О.Новікова, 

педагог-організатор А.В.Яцина

 

НА КРИЛАХ ЛЮБОВІ

Чудовий звичай ві-

тати саме 14 лютого  

близьких, друзів, вчи-

телів поширився в 

усьому світі. Віднеда-

вна він прийшов до 

нас, мабуть, від най-

ближчих сусідів – поляків. До речі, у 

Польщі в День Святого Валентина 
прийнято  надсилати листівки з приві-

таннями «Валентин» і частувати одне 

одного печивом у вигляді сердець. А у 

США діти вітають вчителів та один 

одного. Валентинів День в Америці – 

не лише свято кохання, а й свято доб-

рого тону. Який би дарунок ви не 

отримали чи не вручили комусь, го-

ловне, щоб це було зроблено з лю-

бов’ю. 

 
11 лютого у школі була проведена 

конкурсно – розважальна програма «На 

крилах любові», де учасники більше 

дізналися один про одного, проде-

монстрували свій артистизм, разом з 

присутніми більше дізналися про тра-

диції святкування Дня Святого Вален-

тина. 

 
Протягом дня  всі бажаючі могли 

послати «амурчикові вітання» своїм 

вчителям, однокласникам та  друзям  з 

Днем Святого Валентина, адже День 

святого Валентина – це свято здійс-

нення найпотаємніших мрій. 

 

Педагог-організатор А.В.Яцина

 
В цьому навчальному році 7 клас вперше брав участь в 

розважальній програмі до Дня Святого Валентина «На кри-

лах любові». Діти поставилися до цього з цікавістю і в той 
же час серйозно. Спочатку  одноголосно вибрали пару, по-

тім самостійно підібрали пісню про кохання та вірш до 

вподоби, виготовили оригінальну валентинку.  З задово-

ленням наша пара Лайко Кирило та Велика Софія готува-

лась до свята. Красиві та схвильовані, емоційні та со-

ром’язливі Софія та Кирило змагались у конкурсах, співа-

ли, декламували поезію.  

Тож недарма  журі належно оцінило естетичний смак, 

творчість, манеру поведінки наших конкурсантів і нагоро-

дило дипломом «Найел  егантніша пара».  

Надалі бажаю своїм учням успіхів у  всіх творчих почи-

наннях.  

Вихователь 7 класу  

Л.М.Приходько



 
 
 

ДОРОГАМИ АФГАНІСТАНУ
З 15 по 19 лютого учні школи взяли 

участь у районних та шкільних заходах 

присвячених виводу військ з Афганіс-

тану. 

 
Пошуковий загін школи зібрав ду-

же багато фактів про ту страшну, ніко-

му не потрібну війну, в якій загинули 

тисячі наших земляків. Наведемо деякі 

з них. 

Далекий грудень 1979 року…  Чужа 

країна Афганістан… Скільки завдано 

горя і болю за 10 років. Що ж це за 

країна?  Афганістан — держава, роз-

ташована в Південо-Західній Азії  з 

70%  гірської місцевості  з  бідною  

рослинністю. Страшенна бідність, від-

сутність належної медичної допомоги, 

масова неписьменність та висока       

смертність. Внаслідок квітневої рево-
люції в Афганістані до влади прийшов 

прорадянський уряд Теракі. СРСР ви-

ступив його союзником, але опозиція, 

заручившись підтримкою західних кра-

їн, розпочала підготовку до державно-

го перевороту. Теракі звернувся по 

допомогу до СРСР і отримав її. Напри-

кінці грудня 1979 року радянські пові-

трянодесантні підрозділи за розпоря-

дженням Москви взяли під контроль 

найважливіші стратегічні пункти в Аф-

ганістані. Розпочалася Афганська вій-

на. 

 
15 лютого відзначають скорботний 

День  виведення військ з території ін-

ших держав. Сьогодні ми згадуємо ге-

роїв цієї страшної війни, бо найстраш-

ніше і найбезглуздіше у світі – це вій-

на. Ми повинні пам'ятати тих, хто її 

пережив, тих, хто недожив, недоспівав, 

недокохав. 

Вчорашні випускники шкіл, юні  

солдати  опинилися в чужій країні. Їм 

говорили, що вони виконують інтерна-

ціональний  обов’язок,  захищають 

мирних мешканців Афганістану від 

імперіалістичної агресії. Мало хто з 

них розумів значення цих слів. Юнаки 
проходили підготовку в спеціальних 

військових таборах, де опановували 

ази військової й політичної підготовки. 

Радянські війська контролювали 

лише великі населені пункти: Баграм, 

Шиндант, Кабул, Кандагар, Герат, Са-

ланг і стратегічні висоти для забезпе-

чення руху колон між містами. Супро-

від  транспорту і боротьба з контраба-

ндою зброї – основне завдання наших 

військ. 

Дуже часто вороги нападали на ра-

дянські колони. Обстрілювали їх із 

гранатометів і крупнокаліберних куле-

метів, вогнем і сталлю знищуючи все 

живе. 

За 10 років афганської війни крізь її 
горнило пройшло близько 600 тисяч 

солдатів та офіцерів. Війна лишила 

тяжкі наслідки і для 160 тисяч Україн-

ців. 3 тисячі 600 осіб прилетіли на бор-

ту «Чорного тюльпана», 3560 – навіки  

залишилися інвалідами. Такий рахунок 

Афганістану. Не залишились осторонь 

і наші земляки -  96 путивлян призвані 

на службу в Афганістан: 6 – отримали 

поранення, 18 наших земляків отрима-

ли нагороди. Скільки їх – юнаків-

голубооких, русявих, чорнявих, одру-

жених і тих, до яких не прийшло ще 

кохання, загинуло на тій землі. А для 

деяких юнаків війна ще й досі не закін-

чилася.  

А як сьогодні можна не згадати на-

ших земляків, Перфільєва Миколу Ми-
колайовича  та Мироненко Сергія Во-

лодимировича, які не повернулися до-

дому з цієї війни. 

Перфільєв Микола Миколайович – 

рядовий, старший стрілок. 
Народився 28 січня 

1965 року в с. Нова 

Слобода  Путивльського 

району Сумської облас-

ті .  

Після закінчення 

школи навчався на тракториста, а по 

закінченню працював в  колгоспі «Ми-

ровая революция». 

1 квітня 1983 року зарахований до 

лав Збройних Сил СРСР. 

Отримав військову підготовку по 
спеціальності стрілка в гірській місце-

вості. 

В червні 1983 року був направле-

ний рядовим в Афганістан. 

Загинув 29 липня 1983 року під час 

виконання  військового обов`язку. 

Похований в рідному селі Нова 

Слобода. 

В 1988 році був нагороджений  

Грамотою Президії Верховної Ради 

РСРС (посмертно), а також  орденом 

Червоної Зірки.  
В травні 1998 року нагороджений 

медаллю «Воїну – інтернаціоналісту 

від вдячного афганського народу».  

 
Перфільєв Микола Миколайович 

повністю виконав патріотичний та на-
ціональний обов`язок , обов`язок сол-

дата – патріота своєї Батьківщини. 

Мироненко Сергій Володимирович  
Народився Сергій 

Володимирович Ми-

роненко  30 червня 

1966 року в багатоді-

тній сім’ї Катерини 

Миколаївни та Воло-

димира Івановича 

Мироненко в селі 

Яцине Путивльського району. 

В 1973 році пішов до першого кла-

су, ще в шкільні роки він прибігав на 

допомогу своїм товаришам. З роками 

почуття товариськості  все більше і 

більше росло та скріплювалося.  
Ось і сільська восьмилітка позаду. 

Настав час вибирати свій життєвий 

шлях. А в душі Сергій Володимирови-

ча його майбутнє ще не визначилося. З 

малих літ його тягнуло до техніки. 

Може тому, після восьмого пішов 

вчитися до СПТУ – 9. Після закінчення  

працював токарем в цеху №5. Дуже 

швидко опанував цю справу. Умів при-

слуховуватися до порад більш досвід-

чених працівників. Але і в той час його 

тягнуло  в колгосп. Ще під час канікул 

він з великим задоволенням працював 

на полі. І тут за останній час рідне село 

стало змінюватися: в колгоспі 

з’явилося більше техніки, почалось 

будівництво будинків. 
Батьки вже не молоді. А брат і сес-

три  роз’їхалися по різним містам. Хто 

ж залишиться з батьком-матір’ю, і як-

що і він, молодший, поїде? 

Поки Сергій Володимирович роз-

думував, залишатися на заводі чи по-

вернутися до рідного села, життя роз-

порядилося    по-своєму.   Настав   час  

(продовження на стор.6)



 
 
 

Сергію Володимировичу Мироненко 

виконувати почесний обов’язок перед 

Батьківщиною – йти на військову слу-

жбу. 

Коли проводжали в армію Сергій 

Мироненко наказав своєму другу Сер-

гію Демєхову: «Ти тут без мене з села 

нікуди. Повернуся  - будемо разом на 

комбайні працювати. Ось вони, наші 

поля. Дивись простір який?» 

В 1984 році проводили Катерина 

Миколаївна та Володимир Іванович 

сина до армії. І далі життя в сім ї поча-

ло ділитися  на відрізки часу від листа 

до листа Сергій Володимирович писав 

часто і в кожному листі  відчувалась 
турбота про батьків, сестер. 

Армійська служба  занесла далеко 

від дому. В учбовому підрозділі в 

Туркменії вчився водити бойову ма-

шину піхоти, разом з товаришами опа-

новували воїнське майстерство. А в 

вільний час писав листи батькам, бра-

ту, сестрам… 

По закінченню навчання прийшла і 

його черга виконувати долг радянсько-

го солдата, простягнути руку допомоги 

народу Афганістану. Розпочались важ-

кі місяці походів, швидкоплинних бо-

їв… 

Для когось це може просто обме-

жений контингент наших військ в Аф-

ганістані. А для Катерини Миколаївни 
та Володимира Івановича обмежений 

контингент був їх молодший, їх Сергій. 

Це його підстерігала смерть в горах, на 

дорозі. 

І тепер вони з тривогою чекали ко-

жну звістку від сина. А він став писати 

ще частіше, відчуваючи, що тривога за 

нього ввійшла в батьківський дім… 

Ось що він писав: 

«… Здесь не так холодно, как у нас. 

Только ветер очень сильный, некуда и 

спрятаться, кругом пустыня. 

Вы пишите, что отец ходит в лес. 

Смотрите там, чтобы он не поднимал 

ничего тяжелого… Валя и Галя, вы 

там жалейте отца и мать, чаще бы-

вайте дома, не давайте  им перегру-

жаться».           4 січня 1985 року 

«… Вчера были на операции. Все 

прошло отлично. Я увидел, как живут 

афганские жители, видел их дома… 

Погода здесь жаркая. Пыли очень мно-

го – местами по колено». 

                       29 червня 1985 року 
«… Я сдавал в больнице кровь для 

раненого мирного жителя… Через год 

приду живой и невредимый домой. 

Только ждите. И не надо, мама пла-

кать и переживать».               

                         6 серпня 1985 року 

«… Я уже не стрелок, а автосле-

сарь – машины вместе с шоферами 

ремонтирую. Мама, вы пишите, когда 

приеду домой, то сяду за руль авто-

машины. Но ведь в колхозе и в помине 

нет таких машин, на которую я учил-

ся. Я ведь учился водить боевую маши-

ну  пехоты… Когда поступает приказ, 

мы выезжаем на блокировки дорог и 

кишлаков. Идет колона машин по до-

роге, а мы по обочине блокируем доро-
гу, чтобы душманы не обстреляли».  

                    7 жовтня 1985 року 

«… Служба идет хорошо. Мы уже 

перешли на зимнюю форму одежды. 25 

ноября будет строевой смотр. Валя, 

напиши, на ком там женится Володя 

Демехов. Еще напиши, кто у нас был 

на празднике».  4 листопада 1985 року 

«… Служба у меня идет своим че-

редом, пока жив и здоров. Сейчас уже 

никуда на операции и блокировки не 

ездим. Только ходим на посты и все. Я 

уже опять начал курить». 

                17 листопада 1985 року 

Це був останній лист  Сергія Миро-

ненко. Через п’ять днів пройшов нері-

вний бій і, спасаючи пораненого това-

риша, в районі пункту Мадрас,  наш 

земляк загинув… 

За весь час перебування в Афганіс-

тані приймав участь в 3 бойових опе-

раціях і в 2 супроводах автомобільних 

колон. 

Указом Президіуму  Верховної ради 
СРСР Сергія Мироненка нагороджено 

за мужність та відвагу  орденом Черво-

ної зірки (посмертно). 

Їх життєвий шлях завжди буде яск-

равим прикладом  відданого служіння 

нашій Батьківщині. Пам`ять про наших 

земляків, Перфільєва  Миколу Мико-

лайовича та Мироненко Сергія Воло-

димировича,  вічно буде жити в серцях  

бойових товаришів та односельців. 

 
 

Матеріали зібрав пошуковий загін 

учнівського комітету школи

 

ЯК БУДЕ ПРОВЕДЕНО ШКІЛЬНІ ІСПИТИ У 2016 РОЦІ 

Міністерством освіти і науки затверджено орієнтовні вимоги до проведення державної 

підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2015/16 навчальному ро-

ці, якими визначено зміст і особливості проведення шкільних іспитів у цьому навчальному 

році. Відповідний наказ підписано міністром освіти Сергієм Квітом. 

Документом визначено, що шкільні іспити учнів 4-х класів відбудуться з 12 по 21 трав-

ня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики. 

Учні 9-х класів з 1 по 8 червня складуть іспити з української мови, математики та пред-

мета за вибором навчального закладу. 

Наказом міністерства також визначено вимоги до змісту та оцінювання підсумкових контрольних робіт державної підсу-

мкової атестації у початковій школі. 

Також документом докладно визначено зміст та особливості проведення державної підсумкової атестації в основній шко-

лі з української мови, математики, іноземних мов, історії, географії, біології, хімії, фізики, інформатики, правознавства тощо. 

За матеріалами сайту http://osvita.ua/ 
 

 

 


