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ХАЙ БУДЕ АТОМ РОБІТНИКОМ, А НЕ СОЛДАТОМ

Чорнобильська зона відчуження. Цьогоріч, 26 квітня, 30 років 
віддаляють нас від тієї страшної ночі... Як ми зараз її уявляємо? 
Кілометри колючого дроту, тони бетону, зруйноване місто. Серед 
площ і скверів ростуть покручені радіацією дерева, бігають 
“чупакабри”… Пусто і страшно. Потрапити до Чорнобиля не так 
просто. Потрібні спеціальні пропускні документи, що їх перевіряють на 
контрольно-пропускних пунктах. Заплативши за місце в екскурсійному 
автобусі, про це можна не турбуватися – усі організаторські питання 
візьме на себе гід. 

Дорога до Зони відчуження з Києва займає години півтори-дві. 
Їхати українським Поліссям невимовне задоволення. З часом 
населених пунктів стає  менше, а природа стає свіжішою і цікавішою. 
Сільськогосподарські угіддя змінюються сосновими лісами. Перша 
наша зупинка – на одному з КПП “Дитятки”. Пасажирів не перевіряють, 
цікавляться лише документами. Це і є межа тридцятикілометрової 
зони. П'ятнадцять хвилин часу і можна рушати далі. Наступна зупинка 
вже цікавіша,  гід звертає нашу увагу на стадо диких коней 
Пржевальского. Останніми роками їх поголів'я значно зменшилось, 
постріли браконьєрів довели коней до повного зникнення. “Зараз цю 
проблему нібито вирішують”, – каже гід. Ми рухаємось далі. 

Вразили міні-музей техніки, яка брала 
участь в ліквідації наслідків вибуху, Алея 
пам’яті всім населеним пунктам, що 
увійшли в 30-ти кілометрову зону. 
Сьогодні друга славнозвісна пожежна 
частина, яка одною з перших прибула за 
викликом на АЕС, продовжує охороняти у 
з о н і  е л е к т р о с т а н ц і ю ,  о т  т і л ь к и  
обмундирування пожежників стало 
надійним, а біля центральних воріт в 
камені, назавжди увіковічнили їх подвиг: 
“Тим, хто врятував світ”! 

Одне з покинутих сіл не відразу помітиш з дороги. Старі дерев'яні 
хати, інколи обкладені цеглою, із заваленими  крівлями. Сільський 
магазин “без вікон, без дверей”, пошта – село явно було не з 
найбідніших  і успішно проіснувало б  і досі, якби не трагедія. 
Заходимо в одну з покинутих будівель. Таке враження, що мародери, 
окрім пустих пляшок і пачок від цигарок, не залишили взагалі нічого, 
навіть побутового сміття. Таких мертвих населених пунктів багато.

Місто Чорнобиль – чергова зупинка. Занедбаних краєвидів тут 
немає. Чорнобиль зараз – надзвичайно прибране і охайне місто з 
пам'ятниками, ідеальним дорожнім покриттям, магазинами і 
житловими будинками. От тільки живуть у ньому не звичайні люди, а 
працівники АЕС. Для них працює їдальня, бар і навіть проводять 
дискотеки. Говорити про Чорнобиль особливо нічого. До речі, 
дозиметр показав що радіаційний фон населеного пункту майже 
наполовину нижчий, ніж коли ми тільки виїжджали з Києва. 

КПП-2 свідчить про те, що ми 
в'їжджаємо в 10-ти кілометрову зону. Нам 
розповідають, що в руки не можна нічого 
брати, не пити на відкритому повітрі, не 
сідати будь-де, адже ризикуємо «піймати» 
дозу, що значно перевищує норму. 
Проїжджаємо ще півтора кілометра і  нам 
вирішують показати закинуту військову 
частину з назвою “Чорнобиль-2".  Ми 
звертаємо з дороги і кілометрів сім їдемо 
по вузькому бездоріжжю і бетонці. Ліс тут 
особливо густий, дикий, дуже багато 
повалених дерев. Сама військова частина 
колись була складовою унікального 
протиракетного оборонного комплексу. 
Двадцять п'ять років тому це був 
абсолютно секретний об’єкт – перлина 
космічної розвідки і мрія військових, що 
дозволяла стежити не т ільки за 
переміщенням всіх видів надземних цілей 
над Європою, але і давала можливість 
“бачити” пуски ракет потенційного 
противника на північноамериканському 
континенті.
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Наш гід відразу пояснив, що в старому 
с а р к о ф а з і  є  д і р к и ,  ч е р е з  я к і  і  
випромінюються такі промені-дози. 
Мінімізувати вбивче випромінювання 
допоможе новий саркофаг, який будується 
і добудовується. Атом, що вийшов із-під 
контролю, знову приборкують, змушують з 
користю слугувати людям. Недарма ж на 
головній будівлі міста Прип'яті великими 
літерами видніються пророчі слова 
плакату “Хай буде атом робітником, а не 
солдатом”. Написані три десятиліття назад 
вони актуальні і сьогодні.

За допомогою найпотужніших і ультрасучасних (на той час) 
радарів військові змогли, в прямому сенсі слова, заглянути за 
горизонт. Завдяки таким конструктивним особливостям, цей комплекс 
отримав назву – загоризонтна радіолокаційна станція (ЗГРЛС) або 
“Дуга-1” (Радіоцентр далекого зв’язку Чорнобиль-2). Величезний 
радар площею більш, ніж в три футбольних стадіони, один з чотирьох 
в СРСР і вже останній в своєму роді, знаходиться тут і до цього часу. 
Лише військових більше немає – радар охороняють усього троє 
охоронців і пес. Сама конструкція колись містила в собі багато 
платини, золота і срібла, а зараз там залишились тільки пусті 
розкурочені коробки. Сумна і болюча картина людської бездіяльності, 
марнотратство величезних науково-технічних і фінансових ресурсів. 
Але маємо те, що маємо.

А ось і АЕС на березі річки Прип'ять. Розповідають, що в річці 
водяться просто неймовірного розміру соми, начебто, від впливу 
радіації. Доля правди також і в тому, що величезною риба виросла 
сама по собі, просто її давно ніхто не ловив. Для цікавості пропонують 
пройти до резервуарів з водою, за допомогою яких охолоджуються 
реактори. Саме там, підманюючи свіжим буханцем хліба, можна 
побачити диво природи - сомів неймовірних розмірів. Гіди 
розповідають, що бували випадки, коли деякі зіваки потрапляли в 
“теплі обійми” до цих рибин. Біля реактора радіація перевищує 
максимально допустиму норму майже втричі, біля 4-го енергоблоку 
дозиметр зафіксував понад 1500 мкР/г. І це викликало страх. 

Сержант Олександр Соловій
Фото ст. солдата Єгора Трошкіна
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Заслужений журналіст України, професор кафедри військової 
журналістики Олександр Клубань провів показове заняття з навчальної 
дисципліни “Психологія творчості військового журналіста”, яке 
розробила та підготувала курсант 5-го курсу Яна Садовніченко. Під час 
його проведення було презентовано теоретичну частину навчального 
матеріалу, а керівник доповнював доповідь коментарями практичного 
змісту до кожного розглянутого питання, акцентуючи особливу увагу на 
найбільш проблемних.

Під час лекції  використовувались нелінійні методи навчання – 
ефективні комп’ютерні та телекомунікаційні новітні технології із 
широкими можливостями адже інформатизація такого навчання 
відповідає сучасним вимогам.  Професійна діяльність вимагає від тих, 
хто сьогодні навчається, не тільки розуміння, запам’ятовування та 
відтворення здобутих знань, але й найголовніше – вміння ними 
оперувати, ефективно застосовувати у повсякденній діяльності за 
спеціальністю й творчо їх розвивати.

― З урахуванням завдань, які ставляться перед випускниками 
військового вишу, лейтенант має бути готовим до виконання своїх 
обов’язків за призначенням із першого дня офіцерської служби. Тому

ЖІНКИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ОБГОВОРИЛИ НА 
ПРОВІДНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ КРАЇНИ ПИТАННЯ 
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

За ініціативи Військового інституту та підтримки ТРК “5 канал”, 
“Київ” найкращі представниці навчального закладу розповіли у 
прямому ефірі провідних телеканалів країни про роль жінки в Армії.

В аналітично-дискусійній студії у режимі ротації ведучі  
“Інформаційного ранку” ТРК “5 канал” наживо разом з учасником АТО, 
підполковником Наталією Мась та курсантом Юлією Пампухою 
обговорили головні проблеми, які виникають під час служби жінок у 
Збройних Силах. Шукали відповіді на нагальні питання, прогнозували 
наслідки посттравматичних синдромів у військовослужбовців, 
набутих в ході проведення АТО.

Курсанти Юлія Голуб та Олена Шидерова стали учасниками 
динамічного ток-шоу з несподіваними поворотами і гострими кутами 
зору - “У центрі уваги” на ТРК “Київ”. Гості студії розповіли про умови 
вступу до Військового інституту, відповіли на численні запитання 
слухачів. Окрім того, аналізували події, які сколихнули Україну та світ, 
пов’язані із ув’язненням легендарної Надії Савченко. Курсанти 
висловили щирі переконання у тому, що Надію звільнять, а Україна – 
обов’язково переможе.

- Жінка-героїня, наш взірець, пані Надіє, ми щиро вітаємо Вас з 
жіночим святом і бажаємо Вам стійкості духу, мужності! Залишайтесь 
прикладом для нас! Ми чекаємо на Вас! - звернулась до Надії 
Савченко курсант Юлія Голуб. 

Зазначимо, що у Військовому інституті навчається за різними 
напрямками підготовки найбільша серед інших видових ВВНЗ 
кількість жінок-військовослужбовців. 

Курсант Яна Садовніченко

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ПІДВИЩУЄ 
ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

під час проведення цього заняття курсанти ознайомилися з основними видами, напрямками та особливостями 
кар’єрного зростання у своїй майбутній професії, придбали певні навички з ситуативного моніторингу, оперування 
поняттями та ефективного застосування вивченої тематики, ― підбиваючи підсумки зазначив Олександр Клубань.
                                                                                                                                                Курсант Олена Кравченко



ЗА УКРАЇНУ ТРЕБА ЖИТИ, А НЕ ВМИРАТИ

УНІВЕРСАНТ ▪ № 3 (60) ▪ квітень 2016 року                                                                                 6

“Ну от, знову психолог прийшов... Знову почне випитувати, лізти в 
душу, робити з мене психа. Ну нормальний я, нормальний! Не чіпайте 
мене! Краще буду мовчати, казати, що в мене все добре і нічого мене 
не турбує. Все одно моїх проблем крім мене не вирішить ніхто…”

“Саме так думає більшість воїнів, які побували на передовій. Саме 
так і поводяться”, ‒ переконує психолог  відділення по роботі з 
особовим складом Військового інституту Наталія Клімова. Утім майже 
всі мають психологічні розлади. Якщо їм не допомогти, то проблеми 
лише зростатимуть, породжуватимуть нові. Військові, як і цивільні, 
соромляться зізнатись стороннім людям у власних почуттях і 
переживаннях.

– Про психологію і посттравматичні синдроми написано безліч 
книжок і методичок, але не завжди поради діють. Формула “Ви маєте 
проблему, а я психолог, тож давайте поговоримо” – не працює майже 
ніколи. Жоден боєць не прийде до вас, не ляже на ліжко і не почне 
виливати душу. Коли я прийшла працювати в Ірпінський госпіталь, 
один боєць “Айдару” тікав від мене з криками: “Мене вже оглядав 
психіатр. Психолог не потрібен”. Це типовий приклад ставлення до 
нас.

– Чому ж тоді військові потребують Вашої уваги?
– Воїни АТО сприймають світ чорно-білим. Для них все або чорне, 

тобто стовідсотково погане, або біле, себто однозначно хороше. А 
життя – не таке. Воно – різнобарвне. Щось може бути хорошим з 
одного погляду, і поганим – з іншого. На жаль, демобілізовані воїни 
живуть у чорно-білому світі. Як самі кажуть: “Ми змінились – стали 
ідіотами. Як далі жити?”. Змінюються всі люди, але це не значить, що 
вони стають ідіотами. Всі люди, які переживають сильні стреси, 
змінюються. Наші сльози, страхи і переживання – це, насправді, 
добре. Ми – люди, і це нормально.

– Що хвилює бійців найбільше?
– Їх мало цікавлять якісь буденні проблеми, гроші. Часто 

переживають гіркоту втрати. Однак за кожною набутою на фронті 
проблемою насправді ховаються прості життєві речі. Ну, що у людини 
на першому місці? 

Хочеться бути потрібним, коханим, 
р е а л і з у в а т и  с е б е ,  п і д в и щ у в а т и  
самооцінку. Тому і наших захисників 
хвилює щось просте. Найчастіше – 
взаємовідносини з дружиною, дітьми, 
батьками, старими друзями. Ниточку для 
розв’язання клубка проблем треба шукати 
у відносинах.

– Як саме?
– Мені завжди цікаво, яка у солдата 

родина, дружина, звідки він родом. Був у 
мене боєць Гриша з 72-ї бригади. 
Виявилося: він родом із Черкащини, де 
живе моя кума. На цю тему ми і 
розговорились, згодом потоваришували. 
Навіть на війні у бійців на першому місці – 
любов, почуття радості. На фронті вони 
прагнуть до чогось із мирного життя. 
Зараз, приміром, набувають популярності 
сторінки у соціальних мережах “АТО-шні 
знайомства”.

Згадую випадок. Після поранення 
бійцю заборонили повертатись на фронт. 
Через це він депресував, бо мав багатий 
бойовий досвід, який може врятувати не 
одне життя. Я запропонувала йому 
вступити у школу молодших командирів 
на  баз і  одного  з  добровольчих  
батальйонів. Він проігнорував раз, потім 
знову. Я не наполягала. Але після кількох 
розмов у нього з’явилась нова мета життя.

– Як попередити стрес чи зменшити 
його наслідки?

– Секрет дуже банальний. Це гармонія 
в родині. Коли воїн знає, що дружина 
чекає його, підтримує – то йому не страшні 
жодні стреси. У нього не буде ніяких 
психолог і чних  розлад ів ,  службу  
проходитиме легше. Був випадок. В 
одного воїна померли батьки, дружина 
покинула. Він рвався на фронт зі словами: 
“Хочу, щоб мене знайшла моя куля”. 
Уявіть, до чого він готувався? За Україну 
треба жити, а не вмирати.

– Що бійці найбільше хочуть чути?
– Слова підтримки і вдячності. Вони 

мають усвідомлювати, що їхні подвиги 
залишаться у пам’яті. Іноді неймовірні 
дива творять прості слова “Дякую тобі”. У 
людини відразу відкриваються очі, вона 
стає щирішою. Не соромтесь дякувати 
воїнам за те, що захищають нас, нашу 
країну, наш народ.

Старший лейтенант Ангеліка Ділай, 
друкований орган МОУ “Крила України”,

Фото з архіву Натілії Клімової
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У РАДІОЕФІРІ - КУРСАНТИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ

Нещодавно підрозділи нашого Військового інституту облетіла 
новина: на ім’я начальника Військового інституту генерал-майора 
Віктора Балабіна прийшов не зовсім звичайний лист. “Шановний 
Вікторе Володимировичу, — зверталась до очільника вишу автор листа 
майор Яна Холодна, начальник Центральної телерадіостудії 
Міністерства оборони України, — під час проходження військового 
стажування на посаді спеціального кореспондента курсанти кафедри 
військової журналістики Вашого інституту Олена Кравченко і Яна 
Садовніченко показали хороші теоретичні знання та практичні навички. 
Особливої уваги заслуговують здібності курсантів в начитці 
редакційного тексту та створенні відеосюжетів”.

Ця приємна звістка є результатом плідної творчої співпраці між 
ЦТРС та кафедрою військової журналістики Військового інституту. 
Окрім цього, курсанти зацікавились реальною можливістю відточувати 
майстерність, працюючи пліч-о-пліч із співробітниками телерадіостудії, 
пропонувати та здійснювати нові творчі проекти.  

Нагадаємо, що на телерадіостудії працює військове радіо “Армія 
FM”, де на посаді ведучої новин практикується курсант Кравченко. 
Щодня в ефірі її голос розпізнають однокурсники,численні військові та 
цивільні радіослухачі. До подальших теле - і радіоефірів наполегливо 
готуються інші курсанти нашого навчального закладу.

Курсант Анна Макарчук

ПРЕДСТАВНИКИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МПЗ 
ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСАНТАМИ-
ПСИХОЛОГАМИ ВИПУСКНИХ КУРСІВ

У рамках співробітництва між замовниками та Військовим 
інститутом на постійній основі відбуваються практичні та методичні 
заняття з курсантами випускних курсів. Цього разу до профільного 
навчального закладу прибув заступник начальника  управління 
психологічного забезпечення Головного управління морально-
психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник 
Едуард Литвиненко. Офіцер детально розповів слухачам про 
проблеми формування психологічної готовності офіцерського складу 
до виконання завдань за призначенням.

— Першочерговим завданням гібридної війни є не знищення живої 
сили противника, а підрив цілей, поглядів, переконань і світогляду 
населення, руйнування соціуму, — зазначив у своєму виступі Едуард 
Станіславович.

Окрему увагу представник Головного управління зосередив на 
результатах одного з соціологічних досліджень, яке проводилось 
нещодавно у Збройних Силах України та на тимчасово 
неконтрольованих окремих територіях Донецької і Луганської 
областей. Виходячи з результатів, українці позитивно ставляться до 
Збройних Сил України та пишаються військовими. Було піднято і ряд 
інших важливих проблем, які нині присутні у війську та було визначено 
головні шляхи їх вирішення.

Варто зазначити, що полковник Едуард Литвиненко – учасник АТО. 
Він постійно працює у складі мобільних груп психологічної підтримки 
тому його практичний досвід та знання, здобуті в ході проведення 
бойових  дій на Сході України, є безцінними і дуже важливими для 
підготовки курсантів-психологів. 

Наприкінці лекції начальник Військового інституту генерал-майор 

Віктор Балабін від імені особового складу 
подякував офіцеру за конструктивну 
бесіду та вручив Подяку за активну участь 
у методичному супроводженні підготовки 
військових фахівців органів морально-
психолог і чного  забезпечення  та  
впровадження в освітній процес досвіду 
антитерористичної операції.

Майор Олег Домбровський
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ХТО ВРЯТУЄ ОДНЕ ЖИТТЯ – ТОЙ ВРЯТУЄ ВЕСЬ СВІТ

Керуючись цим принципом, волонтерська група “Народний тил” 
збирає та відправляє на передову індивідуальні бойові аптечки, ліки, 
розхідні матеріали та спорядження для військових лікарів, 
медикаменти для шпиталів, що знаходяться в зоні бойових дій для 
збереження життя простих українських синів та дочок – молодих і 
зрілих, різних професій, традицій та звичаїв. 

Заслужена та визнана українським суспільством група не оминає 
своєю увагою і наш навчальний заклад. Так, медичні набори 
передаються час від часу військовослужбовцям Військового інституту, 
які відправляються в зону проведення антитерористичної операції. 

‒ З першого дня нашої роботи ми самі для себе прийняли рішення, 
що намагаємося допомогти всім без винятку: і спецслужбам, і 
батальйонам, і військовим підрозділам, і поліції – усім тим, хто до нас 
звертається по допомогу, – каже голова Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації та очільник “Народний тилу” Георгій 
Тука.

Зазначимо, що у Київському національному університеті діє 
Координаційна Рада, яка активно надає допомогу офіцерам-
випускникам Університету та студентам факультетів, які беруть 
участь в АТО.

‒ В нашій країні триває протистояння. Воно стосується не лише тих 
бійців, які на Сході України щохвилини ризикують власним життям, а й 
тих, хто під постійними пострілами, не зважаючи на небезпеку та біль, 
йде вперед. Війна стосується кожного з нас,‒ зазначила один із 
координароторів проекту Діана Абдулаєва.

‒ Тільки уявіть радісне обличчя військового, коли він розгортає 
пакуночок, і відчуває нашу підтримку, яка так потрібна! ‒ додала 
активний член волонтерської організації курсант Юлія Голуб.

Військовий інститут висловлює вдячність волонтерській групі 
“Народний тил” та їх лідеру за організацію медичного забезпечення 
особового складу нашого навчального закладу, а також за особливий 
внесок у спільну Перемогу.

Курсант Катерина Климченко

ЗБІРНА ФУТБОЛЬНА КОМАНДА ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ — ПРИЗЕРИ  ЧЕМПІОНАТУ  ЗС  УКРАЇНИ

Нещодавно на базі спортивного комплексу “Зірка” Харківського 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба пройшов 
чемпіонат Збройних Сил України з міні-футболу серед вищих 
військових навчальних закладів.

Масштабну спортивну подію Збройних Сил України було відкрито 
урочистим мітингом, на якому були представлені команди-учасники та 
суддівська колегія змагань, яку очолив начальник Управління фізичної 
підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної 
діяльності військ Збройних Сил України полковник Олег Чернявський.

Протягом чотирьох днів у запеклих спортивних двобоях 
виборювали перемогу 8 команд. За результатами чемпіонату 
переможцями стала команда господарів – Харківського університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наша команда посіла 3 місце та 
здобула бронзові медалі.

Командування Військового інституту вітає збірну футбольну 
команду з чудовим результатом та бажає подальших спортивних 
успіхів!

Майор Михайло Смовж
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