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“...Сьогодні, як і сто років тому, 
Україна захищає свою незалежність 
від російського агресора. У цій війні 
слід пам’ятати до чого приводить 
розбрат і не допустити тих трагічних 
прорахунків, які призвели до 
поразки Української революції 1917-
1921 років, а головним з них були 
внутрішні  незгоди в умовах 
зовнішньої агресії.

Пам’ятаймо як “Отче наш”: тільки 
коли ми єдині – ми непереможні. 
Пам'ятаємо мудрість древніх: 
Мужність - творить перемогу, 
єдність - творить непереможених.

Пам’ятаємо і українську пісню-
молитву “В єдності сила народу. 
Боже, нам єдність подай”.

Із Звернення Президента України до 
Українського народу з нагоди 

відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917 – 1921 років
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СТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ: ВІДГУКИ ТА ЗВІТИ

Фахівці спеціальностей: журналістика; психологія; політологія; 
міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 
геодезія та землеустрій, а також фінанси, банківська справа та 
страхування повернулись з військових частин, структурних 
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України та звітували перед начальниками і 
викладачами профільних кафедр про практичне виконання завдань 
військового стажування. У підсумку курсанти відпрацювали свої 
особисті плани на 95-97 відсотків, отримали високі оцінки.

З радістю та захопленням майбутні офіцери розповідали про 
корисні професійні здобутки на військовому стажуванні, з гордістю 
демонстрували результати своєї роботи у представлених звітних 
матеріалах, творчих доробках. Тобто, підсумовували вплив 
практичної роботи на поглиблення й закріплення теоретичних знань, 
розвиток практичних навичок курсантів за своєю спеціальністю.

Зазначимо: командири та керівники стажування курсантів у 
відгуках про його підсумки висловлюють схвальні слова стосовно 
якісної підготовки майбутніх фахівців, відображають виконання ними 
особистих планів і індивідуальних завдань у повному обсязі. 
Невиконаними залишились лише окремі, незначні питання. І це, 
звичайно, безсумнівний магістерський успіх, результат плідного 
системного навчання.

— Коли самостійно виїжджаєш на 
стажуванні стосовно якоїсь події, і коли за 
її висвітлення відповідаєш тільки ти, то 
починаєш розуміти, що всі набуті знання в 
інституті є дійсно необхідними, — 
зазначила курсант 516-ж групи Катерина 
Климченко. — Саме тому я дякую всім 
викладачам кафедри  в ійськово ї  
журналістики за безцінний досвід, а 
першокурсникам бажаю гарно вчитись. З 
нею погоджуються курсанти Антон 
Двірний, Богдана Дереш, Дарія Маркевич 
та інші.

Враховуючи позитивні підсумки 
військового стажування курсантів, 
керівництво Військового інституту 
запевнило, що   і надалі буде сприяти 
практичній підготовці фахівців різного 
профілю для Збройних Сил України, а 
також пообіцяло що вже в наступному 
навчальному році для військових 
журналістів запрацює повноцінна 
телерадіостудія, де курсанти на практиці 
зможуть  в ідпрацьовувати набут і  
теоретичні знання.

Сержант Олександр Соловій 
Солдат Єгор Трошкін



УНІВЕРСАНТ ▪ № 2 (68) ▪ березень 2017 року                                                                              4

ВЧАСНЕ СЛОВО ПІДПОЛКОВНИКА 
НАТАЛІЇ МАСЬ

СОЛДАТ ТРИМАВСЯ ОСТОРОНЬ. 
СПОВНЕНІ СУМУ ОЧІ СВІДЧИЛИ: 
ЧИМСЬ ДУЖЕ ПЕРЕЙМАЄТЬСЯ. 
“ХЛОПЧЕ, ЩО З ТОБОЮ 
ТРАПИЛОСЯ?” – ЗІ СПІВЧУТТЯМ 
ЗАПИТАЛА ПІДПОЛКОВНИК 
НАТАЛІЯ МАСЬ НА ОДНОМУ ІЗ 
ОПОРНИХ ПУНКТІВ МОЛОДОГО 
БІЙЦЯ, ЯКОМУ НА ВИГЛЯД БУЛО 
ЛЕДЬ ЗА 20. З’ЯСУВАЛОСЯ, ЙОГО 
ГНІТИЛО ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ 
ЧЕРЕЗ ПОРАНЕНОГО ДРУГА, З 
ЯКИМ ВОНИ ДОБРОВОЛЬЦЯМИ 
ПІШЛИ ВОЮВАТИ.

Його не полишала думка, як буде дивитися в очі 
близьких ліпшого товариша, який зазнав тяжких травм, 
а він сам залишився неушкодженим. Хлопець зізнався, 
що боїться залишатися на тому опорному пункті, адже 
при кожному обстрілі перед очима постає та страшна 
картина. Уважно вислухавши, психолог зрозуміла, що 
як бойова одиниця він не може нести службу. Тож 
негайно повідомила командирів, що цій людині 
необхідно дати певний час на відпочинок та емоційне 
відновлення  за межами передової.

Таких випадків у роботі психолога не перелічити. 
Навіть коли часу для проведення глибокого аналізу 
ситуацій обмаль, ці моменти   жінка  прораховує 
миттєво. Знайде індивідуальний 
підхід для кожного і підтримає  
словом.

К о л и  в  У к р а ї н і  п о ч а л а с я  
Революція Гідності,  а далі – 
н е о г о л о ш е н а  Р о с і є ю  в і й н а ,  
підполковник Наталія Мась не 
залишилась осторонь тих подій, які 
відбувалися у країні.  2014-го 
п р а ц ю в а л а  з  р о д и н а м и  
військовослужбовців,  які перебували  в  АТО.

– Засмучені, обурені, емоційно збуджені рідні та 
близькі тижнями перекривали дороги, блокували 
роботу КПП Генерального штабу та Міністерства 
оборони.  До нас, військових психологів, тим часом 
надходила інформація про загибель їхніх синів і 
чоловіків… Надзвичайно складно було повідомляти 
близьким, що вони вже додому живими не 
повернуться… – зі смутком згадує психолог. 

Вперше потрапивши на фронт, підполковник Мась 
та її колеги намагалися донести до командирів та 
військовослужбовців те, наскільки важливою є 
діяльність психолога на передовій. Адже спочатку, 
командири і бійці не визнавали цієї потреби, мовляв,  
цілком здорові і допомога їм ні до чого.

Більшість мобілізованих призабула такі поняття, як 
підпорядкування начальникам, військова дисципліна, з 
якого боку підійти до зброї і як поводитися в бою.  Одне 
слово, морально більшість із них не були готові до 
виконання бойових завдань, як і до тих змін, які 
відбулися з початком російської агресії у країні. 
Відправляючись на фронт, кожен із них залишив 

родину, улюблену роботу, звичне 
життя. Це викликало пригнічення, 
відчай, агресію, страх і паніку. Тому 
військові психологи робили все, аби 
повернути бійців до нормального 
стану і нагадати, для чого і заради 
чого вони перебувають на Донбасі.

Згодом досвід ведення АТО 
показав: військові психологи на 
фронті не лише потрібні – їхньої 

присутності вже вимагають самі командири, які через 
брак досвіду не можуть упоратись у скрутних ситуаціях 
із бійцями.

За приклад можна згадати, коли чотири сотні 
військовослужбовців 5-го батальйону «Прикарпаття» 
після обстрілів і побачених поранень та смертей своїх 
побратимів були деморалізовані, покинули позиції, 
зібрались і поїхали до частини, вимагаючи відпочинку. 
Тому такі спеціалісти повинні вміти оперативно діяти

Надзвичайно складно 
було повідомляти 

близьким, що вони вже 
додому живими не 

повернуться…
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у кризовій ситуації, згуртувати 
бійців, не дати їм опустити руки. Також 
у бою діє принцип – дбай про 
товариша. Дуже важливими є знання, 
як не тільки себе психологічно 
правильно налаштувати, а й того, хто 
поряд.

– Коли воїн відчуває, що ось-ось 
його охопить паніка, найперша 
порада – негайно закцентувати увагу 
на деталізації своїх дій. Наприклад, про себе  
промовляти: “Автомат, приціл, увага – стріляю”, 
зосередитись на тому, що належить робити. Це 
допомагає переключитися зі страху на діяльність і не 
розгубитись у відповідальний момент. А після 
напруженого бою слід робити легенькі попліскування 
по всьому тілу, особливу увагу приділити кінцівкам і 
спині, – наголошує офіцер Наталія Мась.

Свою розмову із захисниками  підполковник Мась 
розпочинає зі слів подяки за те, що вони роблять для 
України. Вона завжди вміє сказати по-жіночому теплі 
слова воякам, це їм дуже покращує настрій.  Привозить 
із собою малюнки і обереги від діток з обмеженими 
можливостями, які так хочуть жити в мирі й спокої і які 
вірять у силу нашого війська. Такі подарунки зігрівають 
душі бійців, вселяють позитивні емоції: кожен із них 
згадує своїх дітей, родину.

Коли воякам настає час повертатися додому, для 
того, щоб вони згодом не залишилися сам на сам із 
проблемами, психолог допомагає їм краще зрозуміти, 
що відбувається з психікою людини після виходу із зони 
бойових дій. Розказує, до чого вони мають бути готові, 
як вдосконалювати свій психофізичний стан і як 

допомагати в цьому товаришам та 
близьким. Адже дружинам і дітям 
заново доведеться звикати до 
свого героя, ще раз “знайомитись” 
із ним після демобілізації. Бійцям 
т а к  с а м о  п о т р і б н о   
налаштовуватися на нове мирне 
життя. Чимало колишніх учасників 
АТО агресивно реагують на 
запитання знайомих про передову. 

“Стримай себе, змовчи, як би важко не було, поясни, 
що військових про це запитувати некоректно. Згадайте 
про приємні моменти вашої дружби”, – радить жінка.

Підполковник Наталія Мась пережила різні ситуації, 
проте завжди з особливою теплотою згадує свою 
роботу на передовій. Там вона зустріла нових друзів та 
колег, з якими охоче обмінюється досвідом і сьогодні.

А бійці свою рятівницю не забувають. Телефонують, 
пишуть SMS, вітають зі святами, а іноді звертаються, 
коли на душі неспокійно,  та з великим нетерпінням 
чекають на цінні поради досвідченого психолога.

І ніхто із них навіть не здогадується, що після 
відряджень на фронт сили для відновлення потрібні й 
самому психологу. А розрадою для Наталії Мась є її 
сім’я, якою жінка пишається і підтримку якої дуже цінує. 
Разом із рідними та близькими їй людьми Наталія 
Миколаївна любить виїжджати на природу, відвідувати 
музеї та театри. Вічне та прекрасне дають їй наснагу 
для нових шляхетних справ. Адже її лагідної усмішки і 
вчасно сказаного доброго слова нині дуже потребують 
українські бійці.

Солдат Дарія Маркевич

...дружинам і дітям заново 
доводиться звикати до 

свого героя, ще раз 
“знайомитись” із ним після 

демобілізації...
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БОЙОВИЙ ДОСВІД – МАЙБУТНІМ ВІЙСЬКОВИМ 
ПСИХОЛОГАМ

“На передовій повинна бути жорстка дисципліна та глибока 
самосвідомість військовослужбовця, який повинен розуміти, для чого 
він тут та за що воює”.

Про це у Військовому інституті говорив заступник командира 72 
ОМБр з бойової підготовки підполковник Валерій Гудзь під час зустрічі 
з курсантами 3-го курсу зі спеціальностей “Психологія”, “Політологія” 
та слухачами курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації 
офіцерів запасу, прийнятих на військову службу за контрактом.

Навчаючи курсантів, офіцер використав досвід бойових дій 72 
ОМБр в Авдіївці. Найперше, він зазначив, що під час проходження 
служби він не раз особисто зіштовхнувся з багатьма проблемами, 
зокрема психологічного характеру.

“На початку проведення АТО морально і технічно підрозділи не 
були готові вести боротьбу, було недостатньо особового складу, 
озброєння та бойової техніки, а більшість людей, які добровільно 
відгукнулись на захист територіальної цілісності України, мали високу 

“БОЛЬОВИЙ ПОРІГ” УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

“...Сьогодні ми повинні відроджувати українську військову 
журналістику, а точніше - народжувати її знову. Народжувати у сенсах, 
одним з яких є створення нового бачення українського військового, 
якого можна було б представити світовій спільноті. Крім того, нам 
необхідна нова військова ідеологія, а не радянські стереотипи, які вже 
давно не працюють. Тому військовим журналістам є чим займатися 
сьогодні”. – Саме так розпочала сьогоднішню зустріч із випускниками 
Військового інституту прес-офіцер 72-ї механізованої бригади Олена 
Мокренчук. Лейтмотивом зустрічі став “больовий поріг” українського 
суспільства: від Революції Гідності до сьогодення. В силу бойового 
досвіду Олени Мокренчук розмова наповнювалася живими, 
конкретними прикладами. З її слів, яскравим прикладом больового 
синдрому українського суспільства була реакція на перші втрати… З 
іншої сторони проблемою стало применшення ролі ЗСУ на початкових 
етапах проведення антитерористичної операції. Путінська агресія 
дала можливість українцям здолати той больовий поріг, який на 
початку здавався нездоланною перешкодою. 

“Ми не лише готові втрачати, ми готові перемагати!” — 
оптимістично  завершила свій виступ Олена Мокренчук.

Cержант Владислав Подкіч

мотивацію, проте не були готові до 
кінця виконувати бойові завдання,” — 
згадав підполковник Гудзь.

Однією із причин поразок він вбачає 
відомі заклики “Повернись живим”, після 
яких багато в ійськовослужбовців  
здавалися в полон. Це свідчило і про їхню 
нестійку психіку, що в подальшому 
призвело до виявлення у них симптомів 
посттравматичного стресового розладу. 
Тому, наголосив бойовий офіцер, на 
передовій конче не вистачає професійних 
психологів, які б забезпечили здорову 
атмосферу як на фронті, так і з 
поверненням у постійні місця дислокації. 
Адже на передовій взаємостосунки між 
офіцерами і солдатами носять інший 
характер. Між ними існує прозора лінія 
спілкування, завдяки чому там створена 
достатньо дружня та тепла атмосфера, 
яка позитивно впливає на стан бійців.  
“Маю надію, що в подальшому ви гідно 
будете виконувати свій службовий 
обов’язок: спочатку старанно навчатися у 
Військовому інституті, а потім станете 
високо професійними офіцерами 
Збройних Сил України,” — підкреслив 
Валерій Гудзь.

Постійні тренінги з надання першої 
психологічної допомоги під час шоку, 
ступору, істерики дають можливість 
навчитися правильно діяти в бойових 
у м о в а х  т а  з а п о б і г т и  н е  л и ш е  
психологічним, а й фізичним травмам.

Підполковник Олег Параніч
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ВШАНУВАЛИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА 
ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ

Двадцять вісім років тому сотні сімей, родин, де підростали 
майбутні солдати, з полегшенням зітхнули. 15 лютого 1989 року 
останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон біля містечка 
Термез. Відтоді ця дата увійшла в новітню історію, як День 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

За встановленою традицією, ветерани Військового інституту, які 
брали участь у воєнних конфліктах різних років взяли участь в 
церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам 
України, полеглим в Афганістані. Присутні вшанували пам’ять 
загиблих хвилиною мовчання, а військовослужбовці Почесної варти 
відсалютували шістьма залпами, після чого пролунав Державний Гімн 
України.

В актовій залі, весь особовий склад радо вітав наших Захисників. 
У своєму вступному слові тимчасово виконуючий обов’язки 
заступника начальника Військового інституту по роботі з особовим 
складом підполковник Павло Коротченко зазначив, що нинішнє 
покоління, серед якого і наші випускники – продовжує славні бойові 
традиції наших ветеранів, проявляє високі моральні якості та 
патріотизм в боях за териоріальну цілісність України.

Полковник запасу Микола Дорохов висловився за те, що в умовах 
сьогоднішнього протистояння на Сході України необхідна 
консолідація суспільства навколо історичного минулого та 
продовження традицій старших поколінь.

Супроводжувався захід виступами солістів оркестру Військового 
інституту. На завершення, ветеран-афганець сержант запасу Леонід 
Мухін подарував своїм побратимам збірку власних пісень.

Майор Олег Домбровський

НА ЗАХИСТ СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ СТАЛИ ЗА 
ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

З нагоди відзначення Дня українського добровольця на плацу 
Військового інституту відбувся урочистий мітинг. Після закінчення 
Революції Гідності та початку окупаційної агресії з боку Російської 
федерації, перші добровольчі групи самооборони Майдану відбули на 
навчальні полігони до селища Нові Петрівці, де розпочав свій бойовий 
шлях перший добровольчий батальйон.

— Ми пишаємось тим, що сьогодні поряд з нами в одному строю  
стоять капітан Володимир Осіпов – доброволець батальйону  “Київ-2”, 
солдат Вадим Волков – воїн батальйону “Азов”, солдат Ніна Чебикіна, 
яка служила у складі 37-ї територіальної оборони Запоріжської 
області. Вони усіма своїми справами засвідчили свою громадянську 
позицію, незламність духу та любов до Батьківщини, — зазначив у 
своєму зверненні до особового складу заступник начальника 
Військового інституту по роботі з особовим складом полковник Віктор 
Уліч.

За  р ішенням начальника  В ійськового  інституту  ц і  
військовослужбовці були нагороджені грамотами та отримали 
заслужені оплески від своїх побратимів та співслужбовців. Окрім того, 
до цієї дати на території навчального закладу було закладено Алею 
Героїв України – вірних синів Батьківщини!

Варто зазначити, що на сьогодні у Військовому інституті проходять 
службу та навчання майже 80 учасників антитерористичної операції, 
які мають неоціненний бойовий та практичний досвід.

Старший лейтенант Людмила Русецька



УНІВЕРСАНТ ▪ № 2 (68) ▪ березень 2017 року                                                                              8

ВОНИ   ПЕРШИМИ   ПРИЙНЯЛИ БІЙ

Прикордонники. У нашій уяві – зелений берет, чотирьохлапий 
вірний друг та сотні кілометрів романтичної прикордонної смуги 
сповненої несподіванок та курйозів. А ще – це ті люди, які стоять на 
передньому рубежі оборони кордонів нашої Батьківщини. Саме з 
ними, військовослужбовцями Луганського прикордонного загону який 
першим попав під обстріли від “братнього русського миру”, в рамках 
вивчення досвіду антитерористичної операції на Сході України, 
зустрілись курсанти та офіцери Військового інституту. Учасники тих 
подій старший прапорщик Олексій Фісенко та молодший сержант Юрій 
Гладченко поділились з курсантами своїм пережитим досвідом.

— Близько 4-ї години ранку 2 червня 2014 року на розташування 
загону почалася перша атака російсько-терористичних сил. Було 
поранено 8 військовослужбовців. Ми запросили підтримку. Але 
направлений винищувач Су-27 зброю не застосував – бойовики засіли 
у житлових будинках, — розповідаючи про події тих днів сказав 
Олексій Фісенко. Протистояння тривало, 2-4 червня вівся вогонь з 
гранатометів, були застосовані крупнокаліберні кулемети “Утес”. 
Результатом протистояння стало взяття під контроль будівлі застави 
проросійськими терористами та передислокація загону разом з 
відділом прикордонної служби “Станично-Луганське”.

Не менше цікавою була розповідь Юрія Гладченка – сержанта 
Луганського прикордонного загону. У ході боїв 2 червня при облозі 
Луганського прикордонного загону він був важкопоранений з 
підствольного гранатомета в область черевної порожнини та спини. 
Першу допомогу надали в луганській лікарні (де військового ледь не 
добили сепаратисти). 20 червня 2014 року його було нагороджено 
орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Загалом, зустріч 
пройшла у дружній, теплій атмосфері. 

Майор Юлія Тюріна

ПОЕЗІЯ ДУШІ І СЕРЦЯ

Дума про вічне...

Я кожен час і кожну мить,
І кожне слово послане до Бога!
Присвячую тобі!
Моїй єдиній! 
Радості моїй!
Моїй коханій!
Бо ти – мій бастіон, 
Моя відрада,
Моя печаль, 
І споконвічна пломінь сонця!
Бо ти – це я,
А я – це ти!
Навіки вічнії! Завжди!

Олег Подільський

Дівчина-Казка

Моя мала не фарбується яскравою помадою.
Моя мала надає перевагу стилю мілітарі.
Безшабашність вважається її головною вадою,
Але це робить її до чортиків милою.
Моя мала ігнорує авто, пересувається пішки,
У неї, напрочуд, тонка душевна конструкція,
Вона зможе добряче вдарити і вправити мізки,
Але любов - її найосновніша функція.
Моя мала, напевно, чи не єдина в світі,
Що стріляє з пістолета влучно, як і поглядом.
І вражає мішень на дальній відстані,
І ніколи не прогинається під світ, чи під ворога.
Моя мала читає не зовсім розумні книжки.
Не знає ні Ніцше, ні Фрейда, ні Кафки.
Просто в моєї малої всі дії й думки
Скеровані на пошуки правди.
Замість суконьки на ній – камуфляж,
Замість модної зачіски – каска,
В тендітних руках трима автомат...
Вона – україночка, дівчина-Казка

Солдат Євгенія Пугач


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

