
ВІН ЗАГИНУВ НА ВІЙНІ: 

ПОВИНЕН БУВ БОРОТИСЯ ЗА СПОРТИВНІ НАГОРОДИ,  

А ВИБРАВ ЗАХИСТ УКРАЇНИ! 

Герої не вмирають, а живуть! 

Їх імена залишаються з нами... 

В Україні знову настав час героїв. Сьогодні наша Батьківщина переживає 

найбільше випробування у своїй новітній історії – збройну боротьбу за 

незалежність та територіальну цілісність. Ми всі різні, але ми єдині. Ми 

продемонстрували, що патріотизм – це у нас у крові. Ми об’єдналися та стали на 

захист рідної землі. 

Завдяки нашим хоробрим захисникам та захисницям українці можуть спокійно 

спати, гуляти вулицями міст і сіл. Вони подарували нам найцінніше – мирне небо. 

Але за це доводиться платити надто високу ціну – життя. Щодня у боротьбі із 

загарбниками Україна втрачає своїх синів і дочок… Пишаємося Героями, які 

ціною власного життя боронять Україну. 

Він грав у футбол на Всеукраїнському та обласному рівнях. Він піднімав синьо-

жовтий прапор, і лунав гімн України. Він мав усі шанси стати зіркою спорту, 

проте відмовився від улюбленої справи. Йому личила форма українських збірних, 

але він обрав камуфляж. Мав боротися за нагороди і прославляти Україну, а 

пішов її захищати і не повернувся з війни. Він загинув, відстоюючи суверенітет та 

незалежність України. Максим Артеменко – студент коледжу, який зростав і 

мужнів на наших очах…  

Артеменко Максим Андрійович закінчив 

Салівську ЗОШ І – ІІ ступенів Черняхівської міської 

ради Житомирської області. Максим обрав 

професію вчителя, тому в 2016 році став студентом 

Коростишівського педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка Житомирської обласної ради. 

За час навчання проявив себе здібним студентом. 

На заняттях завжди був активним, уважним, 

висловлював власні судження, пропозиції. 

Добросовісно виконував доручення старости групи, 

заступника старости, був членом студентської ради 

коледжу. Відповіді студента завжди були виважені, 

логічні, обґрунтовані. Володів багатим словниковим 

запасом. Мав високий рівень розумового розвитку, постійно працював над 

розширенням кругозору. Виявляв старанність та працездатність, завдяки яким 

домагався високих успіхів у навчанні. Особливий інтерес проявляв до предметів 



гуманітарного та математичного циклів; брав участь у коледжанських конкурсах 

та олімпіадах. Переможець олімпіади коледжу з української мови.  

Максим мав добрий загальний фізичний розвиток. Був активним учасником 

загальноколеджанських та обласних змагань з легкої атлетики, волейболу, 

футболу, шахів.  

Студент умів радіти життю і завжди міг знайти потрібні слова, умів підтримати, 

підказати. У нього було чисте серце і добра душа. 

У 2019 році (на третьому курсі) перевівся на навчання за індивідуальним 

графіком, адже розпочав трудову діяльність – працював вчителем фізичної 

культури в Черняхівській громаді. Свою любов до спорту намагався передати 

учням: тренував та готував збірні команди школи з легкої атлетики, настільного 

тенісу, футболу, шахів. Працюючи вчителем у школі, продовжував брати участь в 

обласних змаганнях з футболу, шахів. Дипломи, грамоти, медалі, вимпели 

поповнювали домашню спортивну колекцію. 

У 2020 році Максим закінчив коледж і здобув кваліфікацію вчителя фізичної 

культури з додатковою спеціалізацією вчителя основ здоров'я. Викладачі та 

одногрупники згадують Максима Артеменка як світлу, позитивну людину. Вони 

пишаються тим, що мали такого студента, друга, одногрупника, колегу... 

Після закінчення коледжу Максим підписав контракт на військову службу і 

став воїном-контрактником 95 ОДШБ. Служив на сході України. Український 

військовослужбовець неодноразово демонстрував свою відвагу, мужність та 

військові вміння у боротьбі з ворогом. За вільну, квітучу, мирну Україну! 

11 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у місті Ізюм на 

Харківщині загинув двадцятирічний Герой. Вдома залишилися батьки, брат та 

сестра. Урівноважений, порядний, розумний, ввічливий  так характеризують воїна 

усі, хто його знав. 

Указом Президента України № 214/2022 за 

особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі 

Артеменко Максим Андрійович нагороджений 

державною нагородою – орденом «За мужність» III 

ступеня (посмертно).  

 

Ніколи не забудемо юного воїна, який віддав життя за 

Україну й нас усіх! Ніколи не забудемо одного з 

найкращих синів України! 

Герої не вмирають! 

Наталія Тунік, класний керівник 
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