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“ . . .В и  —  н о в е  п о к о л і н н я  
українського офіцерства. 

Вся Україна зараз дивиться на 
в а с ,  і  в а ш е  з а в д а н н я  —  
продемонструвати, що ми здатні 
долати ворога, здатні принести 
мир на українську землю.

...Сьогодні саме ви є нащадками 
тих, хто боронив Україну від 
російської агресії сто років тому. 
Це  велика  честь і  велика  
відповідальність. Подивіться на 
ваше ліве плече, що там? Там — 
золотий тризуб. Точно такий же, 
що був на однострої офіцерів армії 
УНР. Це є і особлива честь, і знак 
наступності  поколінь”.

Із Звернення Президента України до 
випускників Національного університету 

оборони України імені Івана 
Черняхівського
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31 РІК ПОТОМУЧОРНОБИЛЬ

26 квітня цього року виповнюється 31 рік з дня 
найбільшої ядерної катастрофи в історії людства — 
вибух на чорнобильській АЕС.

26 квітня 1986 року о 1:24 в ході випробувань на 4-
му енергоблоці ЧАЕС, через менш як хвилину після 
початку експерименту з реактором, він був повністю 
зруйнований.

Безпосередньо під час вибуху загинула одна 
людина, ще одна померла вранці. Близько 4 години 
ранку пожежа, що виникла після вибуху, була 
локалізована, а до 6 години ранку загашена. 
Пожежники не дали перекинутися вогню на 3-й 
енергоблок. Перші уражені серед пожежників 
з'явилися о 2 годині ночі, пізніше у 134 співробітників 
ЧАЕС і рятувальних команд розвинулася променева 
хвороба, 28 з них померли протягом кількох місяців. 
Згодом загинули тисячі ліквідаторів.

Зона відчуження сьогодні. Що тут відбувається?
Місто-привид Прип’ять, розташоване найближче до 

ЧАЕС - за 12 кілометрів - майже повністю заросло 
деревами і нагадує величезний парк. Більшість 
будинків тут порожні, майже немає меблів і особистих 
речей, все більш-менш корисне розграбоване і 
вивезене мародерами. Батареї та інші металеві 
конструкції зрізані.

На самій ЧАЕС до грудня 2016 року велись роботи з 
будівництва нового саркофага.

Працівники станції зводили арку, яку опустили на 
нову залізобетонну стіну майже триметрової товщини. 
Це - найбільша в світі конструкція подібного роду. 
Переміщаючись на гігантських рейках із системою 
домкратів, в кінці листопада 2016 року арка наглухо на 
100 років закрила аварійний 4-й енергоблок, 
оберігаючи його від контрасту температур і ураганів.

На даний момент в зоні відчуження живе близько 
400 видів тварин, птахів та риб. 60 з них – занесені до 
червоної книги України. Те ж з флорою: з 1 200 видів 

рослин, знайдених у зоні, 20 – рідкісні. Науковці радіють 
відновленню популяції унікальних для наших територій 
бурих ведмедів, а також лосів, вовків, рисей, оленів і, як 
не дивно, коней Пржевальського, завезених сюди ще в 
90-х. Тут почали з’являтись рідкісні чорні лелеки та 
нетипові для цих країв єнотовидні собаки.

Чорнобильські тварини нічим не відрізняються від 
звичайних, хіба що менш полохливі, бо їм не 
доводилось зустрічатися з людиною. Розповіді про 
аномалії і мутантів – перебільшення, кажуть місцеві 
мешканці. Єдине, що можна назвати правдою, це 
істоти, чий розмір перевищує звичний. Тут можна 
зустріти, двохметрових щук та 1,5 метрових сомів. 
Було декілька випадків наявності вроджених дефектів 
у свійських тварин. Хоча генетичні наслідки 
катастрофи потребують ще додаткового вивчення.

Окрім того, періодично розглядається питання про 
можливість скорочення зони відчуження. Згідно із 
затвердженою Верховною Радою програмою, ЧАЕС 
повинна бути повністю ліквідована до 2065 року: 
паливо буде вилучене та переміщене до 
довгострокових сховищ, відбудеться консервація 
реакторів, а коли рівень радіоактивності знизиться, їх 
демонтують, а територію очистять.

Нещодавно Чорнобиль відкрив свої двері для 
туристів. Журнал Forbes включив ЧАЕС до переліку 
найекстравагантніших туристичних місць. Хоча кажуть, 
що законом це заборонено. Втім, краще так, ніж 
самовільні візити сталкерів.

Насправді використовувати атомну енергетику – це 
як ходити по лезу ножа. З одного боку, перспективи 
доволі заманливі, з іншого – один невірний крок і 
катастрофа неминуче зачепить усе людство. Якщо 
граєшся з вогнем, то рано чи пізно обпечешся.

Не варто забувати, що людина – істота не 
досконала, і все, створене нею, може дати похибку.

Майор Олег Домбровський
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ХТО СКАЗАВ, ЩО ПРИНЦИПИ МАЙДАНУ ЗАБУТО І 
ЗРАДЖЕНО?

ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З ЗАСТУПНИКОМ 
МІНІСТРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ ДМИТРОМ ЗОЛОТУХІНИМ МИ 
ПЕРЕСВІДЧИЛИСЯ, ЩО ПРОЦЕСИ 
ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ НА 
НОВОМУ РІВНІ ТРИВАЮТЬ, РУХАЮЧИ 
КРАЇНУ ВПЕРЕД, ДО ОМРІЯНОЇ 
УКРАЇНЦЯМИ МЕТИ І ЗАЛУЧАЮЧИ ДО 
РОБОТИ ВСІХ БАЖАЮЧИХ. ДМИТРО 
ЮРІЙОВИЧ НАЛЕЖИТЬ ДО КОГОРТИ 
НАЙМОЛОДШИХ І НАЙПРОСУНУТІ-
ШИХ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ

Він починав свої дослідження українського 
інформаційного простору задовго до Революції 
Гідності, отримавши чудову можливість представити їх 
широкому загалу саме під час відомих подій 2013-2014 
року у "відкритому університеті Майдану". Життєвим 
кредо молодого українця ще з тих часів стало гасло: 
"Бачиш проблему - піди і виріши", або "піди і зроби". 
Нині він продовжує вивчати можливості створення 
саморегульованої системи інформаційної безпеки в 
Україні та світі, надає конкретні рекомендації і 
демонструє ефективно функціонуючі моделі протидії 
інформаційним загрозам.

“Класична безпекова модель діє за принципом: є 
закон - є фіксація його порушення - відбувається суд, 
який призначає відповідне покарання для порушника 
чи порушників. Наш противник, який розв’язав нині 
гібридну війну проти України та цілого світу, дуже добре 
навчився обманювати цю громіздку і забарну модель. 
К о р и с т у ю ч и с ь  м о ж л и в о с т я м и  с у ч а с н о г о  
інформаційного простору, він закидає в свідомість 
людей шкідливі думко-віруси на кшталт “розіп’ятого 
хлопчика”, “з’їдених снігурів” чи “згвалтованих 
пенсіонерок” - і, поки державна машина розкручує 
каральні процеси, використовує у власних злодійських 
цілях миттєву, емоційну реакцію людей на ці заяви. 
Звичайно, порушників з часом карають - але ж за цей 
час, за ці півроку-рік-три ми маємо вкрадений обманом 
Крим, розв`язану за допомогою брехні кровопролитну 
війну на сході України та безліч інших проблем, на які, 
навіть, не встигаємо реагувати. Інформаційна 
стратегія держави має бути побудована таким чином, 
щоб не рефлексувати хаотично на вкиди противника, а 
навчити кожного члена суспільства адекватно і 

ефективно відбивати інформаційні атаки ворога. 
Суспільство має функціонувати як імунна система 
організму: завжди напоготові, завжди з потужним 
арсеналом протидії ворожим вірусам, - сказав він.

Заступник міністра ознайомив курсантів та слухачів 
інституту зі змістом проектів, над якими зараз працює 
міністерство та закликав до співпраці креативну 
талановиту молодь.  Спілкування з гостем 
продовжилося на кафедрі військової журналістики.

“Завдяки наявності дослідницької бази, потужного 
колектива викладачів та широкої мережі курсантів і 
добре підготовлених випускників на місцях, Військовий 
інститут є найбільш придатним майданчиком для 
проведення системної наукової роботи зі створення 
інструментів інформаційної безпеки держави, 
вивчення механізмів їх роботи в практичному 
застосуванні, як на передовій і серед мешканців 
прифронтових територій по обидва боки лінії 
розмежування, так і для мешканців України і світу”, - 
підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника кафедри військової журналістики 
підполковник Олег Параніч.

“Завдяки цій зустрічі, ми отримали бачення відносно 
застосування для порятунку нашої країни тієї зброї, 
якою нас озброюють тут, в інституті, викладачі та 
запрошені лектори. Ця зустріч і бесіда - відповідь на 
наші запити, можливість перевірити і реалізувати наші 
особисті прагнення потужної, сильної, здатної себе 
захистити України та здорового суспільства”, - 
відзначили курсанти й слухачі ВІ КНУ, домовившись з 
заступником міністра інформаційної політики про 
співпрацю в певних інформаційних проектах.

Молодший сержант Олена Мокренчук
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ЕКСПРЕС–АНТИСТРЕС: ОСНОВИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ, 
СТРЕСОСТІЙКОСТІ

У Військовому інституті відбувся навчальний тренінг “Експрес-
антистрес: основи саморегуляції, стресостійкості та особистої 
ефективності” для слухачів курсів підвищення кваліфікації, офіцерів-
психологів, курсантів.

До проведення занять долучився досвідчений антистрес-тренер, 
психолог, спеціаліст психологічної служби громадської організації 
“Ліга офіцерів” Родіон Григорян. Родіон 1,5 року був волонтером-
кур’єром, доставляючи допомогу армії безпосередньо на передові 
позиції, внаслідок чого потрапляв в різні критичні ситуації і стани, з 
якими справлявся завдяки представленим методам. Фахівець навчав 
слухачів унікальній методиці протистояння стресу. І не лише 
теоретично але й практично продемонстрував методику 
самоконтролю та самовідновлення людини в екстремальних та 
стресових ситуаціях.

З досвіду Родіона Григоряна, прості елементарні вправи 
допомагають краще переживати воєнні реалії, а, повернувшись

ДОСВІД ПСИХОЛОГІВ – ВАГОМА ДОПОМОГА В БОЮ

В рамках курсів підвищення кваліфікації офіцерів-психологів 
відбувся черговий навчальний семінар в формі інтерактивного 
спілкування, який провів психолог, досвідчений тренер, учасник 
бойових дій в Афганістані, учасник Миротворчої місії ООН в Анголі 
Олександр Литвинов, який сам в якості волонтера-психолога надає 
психологічну допомогу та навчає навичкам саморегуляції для 
профілактики стресу військовослужбовців в зоні АТО. Учасники 
семінару розглянули та опрацювали питання стресостійкості та 
саморегуляції, профілактики стресу в екстремальних умовах, 
проблеми зловживання алкоголем в армії, принципи ефективної 
комунікації.

Також до занять долучилися психолог  Віра Шевченко та волонтер 
Аліса Слюсар. Разом с досвідченими психологами слухачі курсів 
вивчали особливості функціонування психіки в умовах мирного та 
воєнного часу, фактори, що сприяють чи перешкоджають 
природньому відновленню після психотравми. Заняття доповнилося 
тілесними вправами для розвитку стресостійкості, розширення 
усвідомлення, особливо тілесного, мінімізаціі впливу стресу на 
організм.

Підполковник Наталія Сторожук

з війни, знаходити душевну рівновагу. 
Він наголосив:  “Як тільки людина 

повертається в стан спокою та рівноваги, 
вона знову має можливість користуватися 
своїми внутрішніми ресурсами”.

На занятті  військовослужбовці 
ознайомилися з теоретичними питаннями  
запобігання та профілактики стресу. 
Кожен особисто відпрацював прийоми, що 
дають можливість ефективно діяти в 
умовах стресу, вчать розслаблятися і 
зосереджуватися в необхідний момент, 
економно використовувати сили та 
швидко відновлюватись, дають відчуття 
свободи незалежно від обставин.

Слухачі тренінгу відпрацювали 
практичні вправи техніки управління 
стресом: глибоке дихання, розслаблення 
м’язів і когнітивні вправи, які допоможуть 
зняти втому, психологічно адаптуватися і 
бути готовим до виконання поставлених 
завдань за призначенням та на власному 
досвіді пересвідчилися в їх ефективності.

Підполковник Наталія Мась
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ПРО ДУХОВНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

В межах проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерів з 
морально-психологічного забезпечення військових частин і 
підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України у Військовому інституті військовий капелан 
отець Андрій Зелінський доторкнувся  до найціннішого скарбу 
українського війська – його душі!

Отець Андрій – священник Української греко-католицької церкви, 
член чернечого згромадження “Товариство Ісуса”, військовий 
капелан. Своє капеланське служіння серед військовослужбовців 
розпочав у 2006 році в Академії сухопутних військ у Львові, а з червня 
2014 р. здійснює служіння у підрозділах ЗСУ під Слов’янськом, 
Краматорськом, у Пісках, Дебальцевому та під Маріуполем. Він з тих 
небагатьох, який пліч-о-пліч стоїть із нашими бійцями на лінії вогню та 
знає, як важлива для них духовна підтримка.

Під час зустрічі військовий капелан говорив про особливо 
важливе місце – вміння любити та віддавати під час бойових дій.

ВИКЛАДАЧІ ВІКНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ 
С Е Р Т И Ф І К АТ Н І Й  П Р О Г РА М І  К И Ї В С Ь К О Г О  
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері стали 
темою для обговорення під час панелі, яку провели в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка професор кафедри військової 
журналістики ВІКНУ імені Тараса Шевченка Олександр Клубань та 
його колеги доценти Валерій Король і Роман Савчук. В заході взяли 
участь слухачі Міжнародної сертифікатної програми “Комунікаційна 
безпека”.

“Ми отримуємо сигнали із зовнішнього світу, лише після цілковитої 
обробки у нашому мозку вони стають інформацією”, - зауважив Роман 
Савчук.  У свою чергу, Валерій Король наголосив на тому, що сьогодні 
ми живемо у світі не статики, а динаміки, тому маємо оперативно 
реагувати на всі зміни, що відбуваються в інформаційних  полях,  де 
ми намагаємося просувати власний інформаційний продукт. Про 
особисту безпеку журналіста під час ведення бойових дій в умовах 
комунікаційно-контентної агресії говорив Олександр Клубань, 
навівши конкретні приклади з досвіду комунікації представників медіа 
та військових.

Підполковник Олег Параніч

Його головними настановами 
залишаються: “Не вагайся вірити! Не бійся 
надіятися! Не втомлюйся любити! ”.

“Вы сказали очень правильно: вони 
тут, тому що ненавидять, ми – тому що 
любимо! Теперь все понятно. Спасибо”..,  
– ці слова о. Андрій Зелінський почув після 
чергової бесіди з особовим складом ще у 
2015 році, і сьогодні вони є свідченням 
дійсної любові на шляху до перемоги.

Лейтмотивом цієї, воістину, душевної 
розмови з офіцерами стала воля. Воля до 
життя та перемоги.

– Чим більша воля українського 
захисника, тим скоріше ми прийдемо до 
перемоги, – наголосив отець Андрій.

Зауважимо, що у творчому доробку 
отця Андрія є дві книжки “Соняхи. 
Духовність на час війни” та “На ріках 
вавилонських .  К ілька  думок  про 
повернення”. 

Старший лейтенант Ангеліка Ділай
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АПГРЕЙД ВІЙСЬКОВОГО РАДІО “Армія-FM”

Армія FM презентувала оновлену сітку мовлення, під час якої 
були присутні курсанти першого курсу Військового інституту , що 
відбулася в Українському домі. Радник Міністра оборони з питань 
комунікації Олексій Макухін підкреслив, що Армія FM має найбільше 
покриття в зоні АТО. Вона мовить в 15 містах України, у тому числі і в 
Маріуполі. Армія FM перевищила свій план на цей рік, тому сьогодні 
можна змінити контент і сітку мовлення. Головною метою військового 
радіо, як озвучив Олексій Макухін, є створення цікавого контенту не 
лише для військової, але й для цивільної аудиторії. Ірина Сампан, 
головний редактор Армії FM також ставить головну мету: розширити 
контент для цивільних, змінивши концепцію програми “Точка доступу”. 
Програма міститиме такі аспекти як цивільно-військове 
співробітництво, співпраця з силовиками, місцевими органами влади. 
Глядачі зможуть дивитися її щовівторка та щочетверга. Ірина Сампан 
декілька разів наголосила на тому, що пропаганда комунікації між 
військовослужбовцями і цивільним населенням слабка, тому 
головною метою є налагодження діалогу. Однією зі змін буде 
розширення новинного блоку. Кореспонденти Армії FM є у Конго та 
Ліберії. На завершення свого виступу, редактор додала, що в ефір має 
потрапляти якісне військове радіо, яке б охоплювало не лише 
конфлікт на Сході, бо він не один. Курсанти ВІКНУ змогли 
познайомитися з провідними ведучими військового радіо, які 
розповіли про свої програми та роботу над ними.

Команда Армії FM відповідала на запитання журналістів різних 
видань стосовно свого контенту та його поширення. Активним був і 
курсант Владислав Подкіч, який цікавився роботою новостворених 
прес-центрів в АТО.

Солдат Олена Гаврилюк

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ БУДИНКУ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ 
С И Л  У К Р А Ї Н И  В І Д Б У В С Я  Д Р У Г И Й  Е Т А П  
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

У Києві, в Центральному будинку офіцерів ЗС України відбувся 
другий (підсумковий) етап Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. Конкурс було проведено Департаментом 
військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України. У ньому взяли участь кращі знавці 
української мови — курсанти (слухачі) з семи вищих військових 
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів та ліцеїсти з двох військових ліцеїв. Як 
повідомили представники Департаменту військової освіти, науки, 
соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, 
після підбиття підсумків буде визначено переможців Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика, яких буде нагороджено 
цінними подарунками за рахунок фонду Ліги українських меценатів.

Довідково. Міжнародний конкурс знавців української мови імені 
Петра Яцика — конкурс, який має на меті утвердження державного 
статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, 
виховання поваги до культури й традицій українського народу. 

За ухвалою Ліги українських меценатів, конкурсу надано ім’я Петра 
Яцика. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 млн. 
людей з-понад 20 країн світу.

Майор Олег Домбровський
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ГОТУЮЧИСЬ   ДО   РЕАЛІЙ   В   АТО

В приміщенні тиру учасники АТО підполковник Ігор Коропатнік та 
підполковник Ігор Кузьменко провели перші тренування з 
випускниками нашого інституту стосовно перебування в базовому 
таборі та виконання бойових завдань за його межами.

“Беріть з собою лише те, без чого не можна обійтись. Не економте 
на речах, які допоможуть вам вижити”, - дав курсантам першу 
практичну пораду полковник Коропатнік і перелічив всі необхідні 
предмети для проживання в польовому таборі: черевики, польовий 
костюм, білизна, поясний та брючний ремінь, дощовик, маскхалат, 
теплий одяг, “Арафатка” та інше.

Для виконання дій за межами табору підполковник І. Кузьменко, у 
свою чергу, порадив укомплектувати тактичний рюкзак солдатською 
лопаткою, картою, компасом, вологими серветками, столовим 
набором, запальничкою або сірниками, блокнотом і ручкою, 
мультитулом. При цьому він зауважив: “Карта повинна бути не 
туристичною, а реальною. Постійне вивчення карти місця дислокації 
противника допоможе виявити різні обхідні стежки і сховища. Ви 
завжди повинні мати при собі блокнот і ручку для занотовування 
важливої інформації. Але ні в якому разі не записуйте в нього паролі. 
Він може потрапити до рук противника.”

Проведені заняття важливі і максимально корисні для 
професійної підготовки майбутніх офіцерів. Так, кожен з курсантів 
повинен скласти норматив з споряджання магазину АК-74, 
відпрацювати на практиці дії під час обстрілу, в ході атаки, 
пересування в зоні АТО на автівці. Офіцери-інструктори навчать 
курсантів організовувати зв’язок, вести радіообмін і, що не менш 
цінне, допоможуть оволодіти методами саморегуляції психологічного 
стану. На війні, як на війні. Цьому щоденно вчаться курсанти ВІКНУ.

Солдат Іван Цапенко

У ФОТО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ПАМ’ЯТЬ ПРО ДОБЛЕСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

З ініціативи Управління преси та комунікацій Міністерства оборони 
України і підтримки неурядової організації “СтраткомUA” у 
Військовому інституті відкрили фотовиставку конкурсу української 
військової фотографії в рамках чергового етапу проекту “Армія. Друге 
народження”, котрий продовжує демонструвати роботу зі збору 
фотохроніки змін в Збройних Силах України.

Під час відкриття виставки були присутні безпосередні учасники 
антитерористичної операції – підполковник Ігор Пампуха, майор Олег 
Тищук та старший солдат Андрій Якимчук. Кожен з них поділився 
своїми переживаннями, почутим та побаченим. Зокрема, майор Олег 
Тищук розповів про врятованого ним військового капелана, якого 
незаконні збройні формування так званої “ДНР” приговорили до 
розстрілу. В свою чергу, голова Ради ветеранів Військового інституту 
полковник у відставці Микола Дорохов закликав курсантів до 
наполегливого навчання, удосконалення набутих вмінь та навичок на 
практиці аби бути гідними своїх попередників. Експозиція доступна не 
лише офіцерам, курсантам та працівникам навчального закладу, а й 
майже 1000 студентам вищих навчальних закладів міста Києва, які 
проходять навчання за підготовкою офіцерів запасу.

Командування Військового інституту висловлює вдячність 
Управлінню преси та комунікацій Міністерства оборони України та 
НУО “СтраткомUA” за надану виставку.

Майор Олег Домбровський
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28 березня поточного року Президент України Петро 
Порошенко видав Указ про відзначення у 2017 році Дня 
пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні з метою гідного 
вшанування подвигу переможців нацизму у Другій 
світовій, ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, 
увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а 
також утвердження патріотизму та національної 
гідності, консолідації суспільства. 

Відповідно до Указу Президента  України, буде 
заплановано і проведено ряд меморіальних, урочистих 
та культурно-мистецьких заходів за участю 
представник і в  ор ган і в  виконавчо ї  влади ,  
територіальних громад, громадських об'єднань, 
учасників антитерористичної операції в Донецькій  та 
Луганській областях, представників волонтерського 
руху, молоді. У них активно задіяні ветерани та 
очевидці Другої світової війни, воїни Збройних Сил 
України, в тому числі і особовий склад Військового 
інституту. 

Так складається в історії, що майже кожне покоління 
українців має “свою” війну. Наші батьки і діди хоробро 
воювали у Другій світовій, відзначались мужністю і 
стійкістю у локальних війнах і військових конфліктах на 
територіях 16 іноземних держав. Тривалою і жахливою 
була війна в Афганістані, адже на ній полягло 3 тисячі 
воїнів-українців, 8 тисяч із них – поранених. На жаль, 
війни не припиняються і сьогодні, ідуть бої на Сході 
України, учасниками яких є представники ВІКНУ. 

В АТО проходять службу більше 50 чоловік із нашого 
Військового інституту, чесно і мужньо виконують свій 
конституційний обов’язок стосовно захисту нашої 
Батьк івщини,  в ідстоювання ї ї  ц іл існост і  і  
територіальної незалежності. Недавно всі вони 
об’єдналися у Спілку воїнів АТО ВІКНУ, яку очолюють 
учасники бойових дій підполковник Наталія Мась і 
солдат Володимир Бурих. З них беруть приклад 
вихованці навчального закладу. 

Відмічаючи 8 і 9 травня День пам’яті та примирення і 
72-у річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні, вони віддають належне подвигу переможців, 
відносяться до них з особливою повагою. У складний 
для України і наших Збройних Сил час особовий склад 
нашого інституту гідно продовжує бойові традиції 
старшого покоління.

Довідково. День пам’яті та примирення — 
пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в 
річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію 
прийнято розглядати як символ перемоги над 
нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, 
підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне 
вшанування подвигу українського народу, його 
визначного внеску в перемогу Антигітлерівської 
коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги 
усім борцям проти нацизму”.

Полковник у відставці Микола Дорохов,
голова Ради ветеранів ВІКНУ,

учасник бойових дій в ДР Афганістан
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ПОЕЗІЯ ДУШІ І СЕРЯ

Солдате, знай!

Солдате, знай, що я завжди з тобою,
Я вірю, ти повернешся назад,

Кохання наше не перервиться війною,
Кохання наше не зазнає зрад.

Біду і кулю відведу рукою,
Не дам забрати в мене сенс життя.

Згадай мене красунею в'юнкою,
Кохання наше – вік без вороття.

Тримайся любий, жду тебе терпляче,
Не забувай про доблесть козака,

Наш рід козацький не переіначать
Знову у долю раба-кріпака.

Хай войовничий дух не згасне в серці,
Влучай у ворога, у злу живу мішень,

Наше майбутнє, видниться в люстерці,
Де мирне небо, ясний, гожий день.

Солдат Олена Гаврилюк

Полюби мене весною

Полюби ти мене весною, 
Під чарівний гомін дібров, 

Не розлучимось ми з тобою,
Я кровинка твоя, уся кров.

Ти кохатимеш мене палко, 
Ревнуватимеш кожен раз.

Поцілую тебе жарко-жарко,
Щоб вогонь у душі не згас.

Скільки часу багато маємо,
Щоб пізнати  тебе й мене,
Не проґавимо і не згаємо,

Наше щастя повік не мине.

Солдат Олена Гаврилюк
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