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ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ

23 лютого 2009 року відбулися урочисті збори особового складу інституту з 
нагоди Дня захисника Вітчизни

культури  та  відпочинку  ім.  Максима 
Рильського.

    У  цей  день  було  проведено 
урочистий мітинг, на якому виступили: 
голова  Голосіївської  районної  у 
м.  Києві  ради  та  державної 
адміністрації   Сергій  Садовой  та 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор Віктор Балабін. 

Завершився  захід 
фотографуванням  його  учасників  та 
святковим обідом «Солдатська каша».

У  складних  умовах  сьогодення 
офіцери,  курсанти,  студенти 
Військового  інституту  надійно 
виконують  покладені  на  них 
Конституцією  України  обов’язки  із 
захисту  Батьківщини,  її  незалежності 
та суверенітету.

Вони  вдосконалюють  свій 
професійних  рівень,  примножують 
славні  військові  та  бойові  традиції 
українського народу та його Збройних 
Сил.

Подвиги  ветеранів  в  ім’я 
людства  є  прикладом  для  наступних 
поколінь, і сьогодні своєю натхненною 
працею  вони   виховують  майбутнє 
нашої країни,  готують достойну зміну.

Сьогодні  можна  із  впевненістю 
сказати,  що  бойовий  досвід  минулих 
поколінь не минув даремно. 

Микита   Шило

З  давніх-давен  захищати  Вітчизну 
було  священним  обов‘язком   і 
найпочеснішою  місією  для  кожного 
справжнього  чоловіка.  Захисники 
держави по праву вважалися гордістю та 
надією  нації.  Традиції  українського 
війська  беруть  свій  початок  у  битвах 
княжої дружини та народного ополчення 
із численними ворогами Київської Русі.

Ця славна традиція витримала іспит 
часу.  На  цих  традиціях  героїзму 
виховувалися  сотні  тисяч  воїнів-
українців,  чиї  ратні  подвиги 
заслуговують глибокої шани. 

Військовий  інститут  продовжує 
славні  традиції  вшанування  народних 
захисників  святковими  щорічними 
заходами. 

Після  відкриття  урочистих  зборів  із 
вітальною  промовою  виступив 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін,  який 
нагородив кращих військовослужбовців 
ВІКНУ  відзнаками  Міністра  оборони 
України,  директора  Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони  України  та  голови 
Голосіївської  районної  у  місті  Києві 
державної адміністрації. 

Своїм  концертом  глядачів 
порадували  учасники  молодіжного 
центру  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Наступного  дня  згідно  зі  спільним 
планом  основних  заходів  Військового 
інституту  та  Голосіївської районної у 
м.  Києві  державної  адміністрації  на 
2009 рік урочистості відбулися в Парку 

З ІСТОРІЇ СВЯТА «ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ»

Цей день відзначається щорічно 
23 лютого, починаючи з 1999 року

У  Радянському  Союзі цього  дня 
відзначався  День  Радянської  армії  та 
Військово-Морського флоту.

10  лютого 1995 року  Державна 
Дума Росії ухвалила федеральний закон 
«Про дні воєнної слави Росії»,  в якому 
23 лютого зазначено як День захисника 
Вітчизни  з  мотивацією,  що  «23  лютого 
1918 року Червона Армія здобула 

перемогу  над  кайзерівськими 
військами Німеччини».

Через чотири роки —  23 лютого 
1999 року — Президент України Леонід 
Кучма видав  Указ  «Про  День 
захисника  Вітчизни»,  в  якому 
зазначено:  «Враховуючи  численні 
звернення  громадських  організацій, 
ветеранів війни, та з метою сприяння 
патріотичному  вихованню  молоді 
постановляю установити в Україні 
свято — День захисника Вітчизни, яке

відзначати щорічно 23 лютого».

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 5                                                                                           УНІВЕРСАНТ                                                             №13 лютий 2009

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

  

12  лютого  2009  року  відбулися 
урочисті  збори  особового  складу 
Військового  інституту  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  та  виступ 
переможця  міжнародних  конкурсів 
військово-патріотичної  пісні 
вокально-інструментального 
ансамблю «Оберіг»,  присвячені  Дню 
вшанування учасників бойових дій на 
території  інших  держав  та  20-й 
річниці виведення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганістан

     На  урочистих  зборах  були 
присутні  офіцери  та  працівники 
інституту, які в різний час брали участь у 
бойових діях на території інших держав, 
воїни-миротворці. 

     Загалом у Військовому інституті 
працюють  та  проходять  військову 
службу  13  учасників  бойових  дій  на 
території інших держав.

       Розпочалися збори з демонстрації 
відеофільму  «Афганістан.  Останній 
солдат». 
            Далі виступав заступник Голови 
організації  ветеранів  Афганістану 
Голосіївської районної ради та Державної 
адміністрації  Ігор  Хонін,  який  у  свою 
чергу  привітав  учасників  зібрання  з 
річницею,  подякував  їх  за  стійкість, 
відповідальність  і  побажав  їм  щастя  та 
довгих років.

     Після  промови  заступника 
відбулося  оголошення  наказів  Міністра 
оборони

України,  ректора  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка,   начальника  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка  про 
заохочення  учасників  бойових  дій із 
нагоди  Дня  вшанування  учасників 
бойових дій на території інших держав та 
20-ї річниці виведенню військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганістан.

     Вкрай  зворушливими  емоціями 
супроводжувалися  спогади 
підполковника запасу Олексія Ларіонова 
про службу військового перекладача.

      За його словами, — найголовніше 
в  тих  випробуваннях,  які  послала 
афганцям  доля,  —  це  залишитися 
людиною.  Труднощів  дісталося не мало: 
бої в оточенні й нескінченні колони, мінні 
підриви  й  підйоми  в  гори  з  повною 
екіпіровкою — усе це чекало українських 
офіцерів.

 

 

Олексій Ларіонов, 
підполковник запасу

     «Війна  —  це  не  картинки 
американських бойовиків, де все красиво 
і  смерть не страшна.  Не страшна вона 
тільки  дурням…»,  —  такі  роздуми 
звучали з вуст підполковника.

     Насамкінець  заходу  прозвучало 
заключне слово начальника Військового 
інституту,  який  висловив  щиру  подяку 
«афганцям»  за  сумлінне  виконання 
службового обов'язку в бойових умовах, 
проявлені  при  цьому  мужність  і  відвагу 
та від щирого серця побажав їм міцного 
здоров'я  на  довгі  роки,  сімейного 
благополуччя,  успіхів  у  благородному 
служінні Батьківщині.

      
          Закінчилися збори переглядом 
святкового концерту творчого колективу 
«Оберіг» Головного управління розвідки 
Міністерства  оборони  України, 
присвяченого  вшануванню  учасників 
бойових дій на території інших держав.

Максим Соловйов
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АФГАНСЬКА ВІЙНА
У  вересні  1979 року  в  Афганістані  до 
влади  в  результаті  двірцевого 
перевороту  прийшов  жорстокий  тиран 
Хафізулла  Амін.  Його  репресивна 
політика не влаштовувала основну масу 
афганців і в країні фактично спалахнула 
громадянська  війна,  що  загрожувала 
самому існуванню комуністичного уряду. 
Вторгнення  радянських  військ  у 
Демократичну  Республіку  Афганістан 
(ДРА) було неминучим. Ідея військового 
вирішення  цієї  проблеми  належала 
шефу  КДБ Юрію  Андропову —  він 
задумав  очистити  «авгієві  конюшні» 
соціалістичного  табору  від  найбільш 
одіозних  фігур,  що  компрометували 
комуністичну ідею.  25 грудня 1979 року 
почалося введення радянських військ на 

територію Афганістану.
14  квітня 1988 року  за 

посередництва  ООН в  Швейцарії 
міністрами  закордонних  справ 
Афганістану та  Пакистану підписані 
Женевські  угоди  про  політичне 
врегулювання  ситуації  в  ДРА. 
Радянський  Союз зобов'язався 
вивести  свій  контингент  в  9-місячний 
термін, починаючи з 15 травня;  США і 
Пакистан,  зі  свого боку,  повинні  були 
припинити  підтримувати  моджахедів. 
Відповідно  до  угод  виведення 
радянських  військ  з  території 
Афганістану почалося  15 травня 1988 
року. 

15 лютого 1989 року з Афганістану 
повністю виведені радянські війська.

Афганська  війна  продовжувалася  з 
25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 року. 
За уточненими даними, усього у  війні 
Радянська Армія втратила 14 тис. 427 
осіб,  КДБ — 576 осіб,  МВС — 28 осіб 
загиблими  і  зниклими  безвісті. 
Поранення і  контузії отримали більше 
53 тисяч осіб.
 

                               Микола Дорохов 

ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ ЗА І СЕМЕСТР

З  26.01.09 по 30.01.09 у Військовому 
інституті  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
відбулося  підведення  підсумків 
навчального процесу, виховної роботи 
та служби військ за І семестр 2008/2009 
навчального року.

За  напрямками  діяльності  з 
доповідями  виступили  заступники 
начальника  Військового  інституту 
полковники  Дмитро  Котій,  Олександр 
Сторубльов та  Віктор Уліч.

У цьому заході взяв участь  директор 

Департаменту  військової  освіти  та 
науки  Міністерства  оборони  України  
Микола Науменко, який проінформував 
особовий  склад  про  стан  та 
перспективи  розвитку  системи 
військової освіти,  завдання,  які  стоять 
перед ВВНЗ, зокрема перед ВІКНУ.

Кращим підрозділом у Військовому 
інституті  визнано  військовий 
фінансово-економічний факультет.

Також  начальник  Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор 
Балабін  вручив  посвідчення  майстрів 
спорту України  із військово-спортивних 
багатоборств — з прикладної стрільби 
— заступнику  начальника  кафедри 
фізичного  виховання,  спеціальної 
фізичної підготовки та спорту

військово-гуманітарного  факультету 
підполковнику  Віктору 
Добровольському,  старшому 
викладачу  кафедри  фізичного 
виховання,  спеціальної  фізичної 
підготовки  та  спорту  військово-
гуманітарного  факультету 
майору Андрію  Балдецькому,  з 
офіцерського триборства — викладачу 
кафедри  фізичного  виховання, 
спеціальної  фізичної  підготовки  та 
спорту  військово-гуманітарного 
факультету  майору  Олександру 
Воронцову.        

             

Начальник  інституту,  завершуючи 
підбиття підсумків,  поставив  завдання 
провести цей захід і в другому семестрі 
2008/2009 навчального року.

                        Сергій Ступеньков

http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1979
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1988
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/1988
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1979
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НДЦ У РОБОТІ

5  лютого  2009  року  у 
Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  відбулося 
розширене  засідання  Вченої  ради 
науково-дослідного центру

У заході взяли участь співробітники 
Міністерства  оборони  України  та 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка  —  керівник 
управління проблем військово-технічної 

та  військово-промислової  політики 
Департаменту з питань воєнної безпеки 
Апарату  Ради  національної  безпеки  і 
оборони України  доктор технічних  наук, 
професор  Валерій  Зубарєв,  начальник 
Центрального  науково-дослідного 
інституту  озброєння  і  військової  техніки 
Збройних  Сил  України  кандидат 
технічних  наук,  доцент  генерал-майор 
Олександр  Василенко,  директор 
Департаменту  військової  освіти  і  науки 
Міністерства оборони України доктор 

технічних  наук,  професор  Микола 
Науменко,  проректор  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка  з  наукової  роботи  доктор 
фізико-математичних  наук,  професор 
Валерій Григорук, начальник Військового 
інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
кандидат філологічних наук, доцент

генерал-майор  Віктор  Балабін, 
начальники  факультетів  і  кафедр 
Військового інституту   На засіданні 
розглядався  звіт  із  наукової  та 
науково-технічної  діяльності 
науково-дослідного  центру  за  2008 
рік.  Доповідачем  був  начальник 
науково-дослідного  центру  доктор 
технічних  наук,  професор  Сергій 
Лєнков.
    У  звіті  проаналізовано  основні 
завдання,  напрями  діяльності  та 
перспективи  розвитку  науково-
дослідного центру. 
   Було  підбито  підсумки  науково-
дослідних  робіт,  які  виконані  на 
замовлення  Міністерства  оборони 
України,  Міністерства освіти і  науки 
України та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

     
Проведено  аналіз  науково-
видавничої  діяльності,  роботи  з 
підготовки  наукових  кадрів  вищої 
кваліфікації,  роботи  спеціалізованих 
вчених рад по захисту дисертацій та 
військового товариства.
     Також були  заслухані  доповіді 
наукових  керівників   напрямів  та 
відповідальних  виконавців  науково-
дослідних  робіт.  Кілька  з  них: 
«Інновація»  (кандидат  педагогічних 
наук  Олександр  Безносюк), 
«Інфопрорив» (доктор  технічних 
наук,  професор  Ірина  Замаруєва), 
«Місія»,  «Материк»  (кандидат 
військових  наук  Микола  Шпура), 
«Програма Україна – НАТО» (доктор 
педагогічних  наук,  професор  Ольга 
Плахотнік),

«Програма  —  солдати  говорять  про 
НАТО»  (кандидат  педагогічних  наук  
Олександр  Безносюк),  (кандидат 
технічних наук, доцент підполковник Ігор 
Пампуха),  «Промінь-А»,  «Промінь-Б» 
(кандидат технічних наук, доцент Віктор 
Долгушин),  «Професіонал»  (капітан 
Наталія  Мась),  «Система  навчання  на 
основі  TTS-технологій»,  «Електронна 
база даних навчального процесу ВІКНУ» 
«Прозорість-С»  (старший  лейтенант 
Михайло  Охрамович),  «Еко-К» 
(підполковник  Валентин  Шмиголь), 
«Оптимізація», «Оджаз».

Рішенням  розширеної  вченої  ради 
роботу  науково-дослідного  центру  в 
2009  році  було  визнано  такою,  що 
відповідає сучасним вимогам. Визначені 
наступні основні пріоритети в діяльності 
на  2009  рік,  такі  як:
виконання  науково-дослідних  робіт,  що 
включені  до  плану  наукової  роботи 
ВІКНУ,  посилення  гуманітарної 
складової  наукових  досліджень  із 
подальшою  інтеграцією  отриманих 
результатів  у  навчальний  процес,  
опанування  новітніх  напрямків  щодо 
використання інформаційних технологій, 
а  саме:  захист  інформації  та 
інформаційне  протиборство,  машинний 
переклад  та  створення  тематичних 
глосаріїв  і  словників,  комп’ютерний 
аналіз  інформаційних  повідомлень, 
бухгалтерської  та  іншої  інформації  з 
метою  виявлення  запланованих  чи 
випадкових  порушень,  похибок  та 
недоліків,  удосконалення  машинних 
методів  створення  та  використання 
навчальних модулів, ведення баз даних. 
І  найголовніше  завдання  —  це 
підвищення  авторитету  Військового 
інституту.

Сергій Лєнков 
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НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

      До  проведення  занять 
залучались   досвідчені  науково-
педагогічні  працівники  кафедри 
військової  педагогіки  та  психології: 
доктор  психологічних  наук,  професор 
полковник  запасу  Олександр  Сафін, 
професор  кафедри,   кандидат 
історичних  наук,  доцент  полковник 
запасу Віктор Безбах,  доцент кафедри, 
кандидат  педагогічних  наук  доцент 
Світлана Балашова  – доцент  кафедри, 
кандидат  політичних  наук  полковник 
В’ячеслав Кирик — начальник кафедри, 
заступник  начальника  кафедри 
підполковник  Сергій  Васильєв,  старші 
викладачі: полковник запасу

 

Олександр Коренчук,  підполковник  Ігор 
Луценко,  викладачі: полковник  запасу 
Микола Дорохов, майор Андрій Сірий.

     Участь брали також і досвідчені 
науково-педагогічні  працівники кафедри 
інформаційно-психологічного 
протиборства факультету іноземних мов 
та військового перекладу.

    У ході занять  слухачі отримали 
знання  з  військової  психології,  теорії  і 
методики  виховної  роботи,  військового 
навчання,  актуальних  питань  воєнно-
політичної  історії  України,  вивчали 
питання військової психології. 

У  ВІКНУ  в  період  з  20.01.09  по  11.02.09  були  проведені  два  курси 
підвищення кваліфікації  офіцерів:  з  виховної  та соціально-психологічної 
роботи військових частин безпосереднього підпорядкування Міністерства 
оборони і Генерального штабу Збройних Сил України та  з інформування 
громадськості та взаємодії із засобами масової інформації

        Особливу увагу було звернено 
на  організацію  гуманітарного  та 
соціального  забезпечення  в 
підрозділах  у  ході  виконання  вимог 
Державної  програми  розвитку 
Збройних  Сил України  на  2006-2011 
роки,  організацію  рекламного 
супроводу  життєдіяльності  ЗСУ, 
зв'язків  з  об'єднаннями  громадян, 
засобами  масової  інформації  та 
громадянами,  їх  інформування  про 
повсякденну діяльність Збройних Сил 
України.

       Активно обговорювалося 
використання технічних  засобів 
масової комунікації; здійснення заходів 
протиборства  в  засобах  масової 
інформації.

      Значну  увагу  було  приділено 
організації  процесу  формування 
позитивного  іміджу  Збройних  Сил 
України.

             Слухачі  отримали 
систематизовані  знання  з  питань 
організації  інформаційного 
забезпечення діяльності  Збройних Сил 
України,  інших  військових  формувань, 
проведення  прес-конференцій, 
брифінгів, інформаційних та рекламних 
акцій  на  сторінках  преси,  радіо, 
телебачення,  оволодіння 
журналістським  менеджментом, 
соціально-психологічного 
супроводження  військової  служби, 
морально-психологічного  забезпечення 
підготовки та застосування військ (сил), 
військово-патріотичного виховання.

       Кожен  офіцер  отримав 
електронний  посібник  з  навчально-
методичними  та  інформаційно-
методичними матеріалами.

     11 лютого 2009 року відбувся 
урочистий випуск слухачів та вручення 
свідоцтв  про  закінчення  курсів 
начальником  Військового  інституту 
генерал-майором Віктором Балабіним.

  

В’ячеслав Кирик

   



ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
Плекаю надію

Плекаю надію на краще життя,
Усіяне квітами миру.
Де сонце достатку, де кожне маля
Несе людям посмішку щиру.

Любов і гармонія поміж людей,
До всього живого повага –
Це ключ у майбутнє, це ключ від 
дверей,
Де страху нема, лиш відвага.

Там радощі, щастя і справжнє добро.
Там мудрість керує суспільством.
Немає страждань та взаємна любов
Панує завжди над насильством.

А вказує шлях у майбутнє життя
Історія – давнього мати.
В ній приклад, повчання людського 
буття,
Що гріх до уваги не брати.

Як мужній князь Ігор, володар земель,
Ішов воювать за державу.
Й політику зовнішню мужній боєць 
Провадив успішно й на славу.

Та прикро, що внутрішні справи ішли
В сльозах і у муках народу.
Подушний податок князь Ігор збирав
Й отримав за це «нагороду».

Народ не простив та убив вояка
І цим показав свою силу.
Та виросла істина вічна й проста,
Що треба всім прагнуть до миру.

Бо все із малого початок бере:
З поваги, із віри, надії,
Із першого кроку, що вміло веде
Народ до жаданої мрії.

Плекаю надію на краще життя,
Де кожна людина у світі 
Добро й справедливість нестиме 
завжди,
Любові та радості миті.

У цьому – майбутнє, у цьому – всі ми, 
У цьому – краса невмируща.
Лиш треба уміти усе берегти
І буде нам доля цвітуча.

.

Белінська Альона

Ми

                          Пам’яті героїв Крут…

Скрекотів скоростріл цілий день
 без упину,
Нелюдів кулі вривались у юні серця…
«Ні, ми не здамося. Захистимо Україну».
І вони боронили її до кінця.

Посивіла земля з гірким болем пила
Кров гарячу й святу своїх рідних синів,
Хуртовина у відчаї з болем ревла,
Та не в силах була зупинити катів.

***

Як ми умирали,
Нам кулі співали,
У груддя промерзле
Ми смертю вростали.

Ми кров’ю з землею
Змішались навіки,
Зірки з неба впали
На мертві повіки.

Як ми умирали,
Нам дзвони не грали,
Криваві сніги
Білий саван зіткали.

Невже все намарно?
Невже все забуто?
Вкраїну в грошові
Кайдани закуто?

Та ми проростемо
Колоссям потужнім
У кожному серці
Палкім, небайдужім!

Зірка

Запалю я свічку пам’яті і шани,
І на вогник тихо завіта до нас
Ніжна і жіноча, 
Мужня і яскрава, - 
Протуберанець сонця, - 
Теліжина душа.

***

Є люди як зірки – 
Коли вмирають,
З життя безслідно не зникають,
Не роки сяють нам – віки!

«Із Києва вдруге не поїду!» - 
Сказала – і залишилась навік.
Зраділи вороги: не буде й сліду
Подружжя непокірного Теліг.

Та проросла кущем червоної калини
Із небуття жіноча сила і краса.
І слово мужнє знов над краєм лине – 
І з Україною Теліга воскреса!

Тендітна жінка, мужня українка,
Гартує юні душі до змагань.
У силі й розквіті ще встане Україна – 
Лиш ти, юначе, українцем стань.

Кирило Гринько  
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