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Як військовослужбовці 
Великдень святкували

«Христос Воскрес» - тради-
ційне Великоднє привітання зву-
чало в усіх військових колекти-
вах. Не важливо, солдат ти чи 
офіцер, борониш країну зі збро-
єю в руках чи ще тільки навча-
єшся воєнному ремеслу – світле 
свято Пасхи все рівно запалить 
вогник віри в твоєму серці. 

Десятки капеланів разом з ві-
руючими військовослужбовцями 
помолилися за повернення миру 
і процвітання країни, за здоров’я 
і добробут всього українського 
народу. Для військовослужбов-
ців ЗСУ цей день символізує 
віру в мир, спокій та процвітання 
рідної землі. 

У Військовому інституті КНУ 
імені Т.Г. Шевченка Великдень 
розпочався зі святкового сні-
данку. Курсанти спробували 
освячені паски та крашанки. До 
Військового інституту завітав 
настоятель церкви Бориса та 
Гліба священник Юрій Бойко. 
Він благословив офіцерів та кур-
сантів на легку службу. Курсан-
ти ж цього дня мали можливість 
відпочити, досхочу наїстись ве-
ликодніх ласощів і відсвяткувати 
в колі друзів. Раніше курсанти 
мали можливість поїхати на свя-
та додому. Цього річ, в рамках 
карантинних заходів, курсанти 
вітали рідних по телефону. Май-
бутні офіцери кажуть, що трохи 
засмутилися, проте оптимізму 
все ж таки не втрачають: «Ми 
вважаємо себе свідомими гро-
мадянами країни і розуміємо, 
що ізоляція – вимушені заходи. 
Особисто я рада, що святкую 
Великдень у чудовій компанії 
моїх коліжанок. Свято є свято. 
І жоден карантин не зіпсує мій 
гарний настрій» - з посмішкою 
розповідає курсантка 3 курсу.

Великодні свята чудова наго-
да сказати дякую тим, хто куштує 

паску вже давно не у сімейному 
колі, хто боронить нас від зброй-
ної загрози на сході країни. 

Святковий ранок наші захис-
ники зустріли в окопах на пере-
довій, на бойових позиціях та в 
місцях несення служби. Десятки 
капеланів разом із віруючими 
військовослужбовцями вознес-
ли молитву за перемогу життя 
над смертю, за повернення миру 
(виключно ціною перемоги), за 
процвітання країни, за здоров’я 
та благополуччя українського 
народу.

З нагоди свята волонтери пе-
редали бійцям привітання від 
небайдужих українців, а також 
писанки, паски, солодощі, листи 
та дитячі малюнки. Одразу після 
нічного богослужіння священно-
служителі відвідали захисників 
України на їх позиціях та освя-
тили їжу. До цього дійства долу-
чилися жителі місцевих сіл, які 
після завершення обряду обмі-
нялися з військовими пасками та 
крашанками. Проте все ж від по-
чатку доби російсько-окупаційні 
війська, незважаючи на світле 
свято Воскресіння Христового, 
один раз порушили режим при-
пинення вогню. З міномета калі-
бру 82мм загарбники обстріляли 
наших захисників поблизу Пісків 
на Донецькому напрямку. Втрат 
серед українських військових 
немає.

Капелан Олександра Андрія-
шина розповідає, що її Пас-
хальна подорож розпочалася 
17 квітня та тривала не довго, 
всього 7 днів, через карантин. 
Жінка вдячна за те, що Господь 
відкрив їй двері, щоб привітати 
наших захисників, підтримати та 
помолитися. Капелан вважає, 
що духовне здоров’я потрібно 
підтримувати так само як і фі-
зичне: «Люди моляться, люди 

люблять, і їм необхідно нагаду-
вати про жертву Христову» - го-
ворить Олександра. З цією те-
зою неможливо не погодитися.

Ніхто не любить холодну чи 
недоварену каву. То чому ж 
люди дозволяють собі вірити на 
половину, чи розбиратися част-
ково? Віра має бути такою ж га-
рячою, як і улюблений напій,бо 
інакше все втрачає сенс. Люди 
мають не лише ласувати смако-
ликами в неділю, а й пам’ятати 
про велику страсну п’ятницю.

Того дня у Бога помирав єди-
ний син…Безгрішний. Незаслу-
жено.

Людство наробило багато по-
милок, нагрішило, і продовжує 
це робити. Бог безмежно любить 
людину, у тому і є його жертовна 
любов. 

Месседж тобі: Згадай і поду-
май про того, хто був несправед-
ливо засуджений, прийняв усі 
муки та страждав замість тебе у 
страсну п’ятницю.

Нехай чудо Воскресіння Хри-
стового надихає на добрі та пра-
ведні справи, а Господь дарує 
віру, надію та любов. 

У цей нелегкий для всього 
людства та Українського наро-
ду час необхідно дякувати вій-
ськовим за взірцеве виконання 
службових обов’язків, вірність 
присязі та постійну готовність 
захищати честь і незалежність 
нашої Батьківщини. 

Світлана КИРГАН

ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально.
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ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально. Ізоляція

   Карантин увірвався у наше 
життя, змінив його звичний 
ритм та зруйнувавши усі най-
ближчі плани. Добрих новин 
бракує не лише в країні, а й у 
всьому світі. Ми спантеличе-
ні, як жити далі, в нових реа-
ліях, адже розуміємо, що світ 
не буде таким, як раніше. Але 
життя продовжується і деякі 
висновки вже зроблені. Всі ми 
переосмислили своє життя, 
почали радіти простим речам. 
Усвідомили, як цінно купувати 
запашну каву дорогою на ран-
кове шикування, обіймати то-
варишів та їздити на пари у ци-
вільні корпуси. Все це набуло 
більшої цінності лише тепер, у 
складні для кожного з нас дні. 
Але все це мине, і людство 
знайде спосіб повернути кращі 
часи. 

Ми все частіше жартуємо, 
плануючи подорожі на плац та 
у їдальню. Жаліємося кожного 
разу, коли одягаємо захисну 
маску. Сумуємо за рідними та 
близькими, коли чуємо їх на 
тому кінці телефонного дроту 
та дуже засмучуємося, що не 

можемо бути разом з ними у 
найближчі свята. Кожен з нас 
мріє, щоб весь цей жах закін-
чився якомога скоріше і ми 
повернулися до нормального 
життя. Але все таки, не зважа-
ючи на тимчасові складнощі, 
ми маємо зберігати бадьорий 
настрій та не втрачати надії 
на світле майбутнє. Кожен з 
нас має усвідомити важливість 

обраної професії та зрозуміти 
чому він тут. Ізоляція - це шанс 
стати кращим та більш квалі-
фікованим фахівцем. Це ви-
пробування не лише часом, а й 
власними силами.

Ми часто відкладали «на 
потім» написання дипломних 
та курсових робіт, вивчення 
іноземної мови та читання до-
даткової літератури, на які бра-
кувало часу. І з настанням ка-
рантину, у багатьох випадках 
стало зрозуміло, що річ зовсім 
не у часі. Важливо розуміти, що 
карантин - це можливість дове-
сти усі незавершені справи до 
свого логічного закінчення. Це 
спроможність почати щось нове 
та корисне. Це змога розібрати-
ся у собі та розробити план дій 
на найближче майбутнє.

А поки ви обираєте, як про-
вести своє перше звільнення 
після закінчення карантину, 
пам’ятайте, що все це попере-
ду, а зараз найважливіше - не 
втрачати пильності, бо безтур-
ботність може коштувати дуже 
дорого. Не забувайте, що ми 
сидимо на карантине не задля 
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на користь
карантину, а задля власної без-
пеки та життя. Адже на наших 
плечах лежить важлива місія : 
захищати країну. І не забувайте 
про нашу щоденну курсантську 
мантру: мийте руки, тримайте 
дистанцію, одягайте захисні 
маски, уникайте спілкування 
з цивільними та не забувайте 
підтримувати зв’язок з близь-
кими та рідними. Ніколи не 
здавайтеся, бо найтемніша ніч 
- перед світанком.

Декілька військових мілхаків, 
які можуть стати вам у нагоді:

1. Фільтруйте інформацію:
«Життя в мережі» та велика 

кількість «експертних» друзів 
стає суттєвим чинником паніки. 
Не слід довіряти також тому, 
що дають ЗМІ (хіба що ви дуже 
добре розбираєтесь в якісних 
та надійних джерелах) – хтось 
навмисне сіє паніку, а хтось за-
мовчує повну інформацію. Тим 
самим, ми часто стаємо спод-
вижниками паніки, носіями ін-
формаційного вірусу.

2. Правила карантину ніхто 
не відміняв!

Маска – навіть саморобна, 
рукавички та окуляри мають 
стати невід’ємною частиною 
одягу. Мийте часто руки з ми-
лом упродовж 20-ти секунд, та 
користуйтесь антисептиком; 
Вірус не здатний переміщатись 
на далекі відстані. Він є тільки 
в крапельках, які людина види-
хає під час кашлю чи чхання. 
Відстань – це гарантія безпеки; 
Не споживайте сирих чи недо-
статньо термічно оброблених 
продуктів тваринного похо-
дження; Дотримуйтесь гігієни 
кашлю та чхання. 

3. Незабаром сесія та від-
пустка:

Не нудьгуйте на карантині, 
займіться саморозвитком та 
підготовкою до сесії. Пам’ятай-

те, що успішно складені іспити 
гарантують стовідсоткову при-
ємну відпустку. Швидкий фініш 
на фізо та скинуті карантинні кі-
лограми піднімуть вам настрій, 
то змусять пишатися собою.

4. Діджитал століття:
Вимушений карантин зму-

шує вас проводити багато часу 
у гуртожитку, а відтак – це поз-
бавило вас звичних радощів 
життя: походів до театру, кіно, 
на концерти чи просто на шо-
пінг або в інші людні місця. 
Тримайте незвичайну підбірку, 
як “пережити” цей карантин з 
користю і не наражаючи на не-
безпеку себе та оточуючих:

Домашній кінотеатр – серві-
си Takflix, Megogo, Kinogo;

Подкасти – підбірка від “Кун-
шт” під назвою “Буде тобі на-
ука”; про психологію можна 
знайти на сайті The Village в 
спецпроекті “Простими слова-
ми про психологію”; 

Онлайн-вистави – В архі-
ві Open Theater – більше 50 
онлайн-вистав; TRANZYT (те-
атральна колаборація України, 
Німеччини, Великої Британії, 

режисери Катаріна Шенк та Пі-
тер Кант);

Музика – Карантин LIVE / ма-
рафон онлайн-концертів від ме-
діа СЛУХ; Берлінський філармо-
нічний оркестр створив цифрову 
концертну залу. Тут можна по-
слухати записи попередніх кон-
цертів чи трансляції нових, за 
промокодом BERLINPHIL; Ві-
денська державна опера викла-
ла стріми своїх концертів вісь-
мома мовами; 

Онлайн-навчання – амери-
канська освітня платформа 
Coursera; Багато цікавих освіт-
ніх курсів та відео можна також 
знайти на “Європейському про-
сторі”; Благодійна київська ба-
рахолка «Кураж» створює влас-
ні лекції про бізнес, фемінізм, 
екологію, здорове харчування 
тощо; Спільнота для навчання 
та викладання “Вище”; Плат-
форма онлайн-курсів проекту 
EDRA; Платформа онлайн-о-
світи Prometheus; 

Будьте здоровими та освіче-
ними разом з нами!

Катерина ЩЕРБИНА
Валерія ПОДКІЧ

ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально.
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23 квітня – 
день душевної професії!

Як відомо, іноді людині важко 
утримати тягар проблем на сво-
їх плечах, і вона може втратити 
надію, віру в себе, а найголов-
ніше - своє здоров’я. Уникнути 
цього нам допомагають мудрі 
поради досвідчених фахівців - 
психологів.

Професія психолога в останні 
десятиліття стає все більш по-
пулярною. Психологією почали 
захоплюватися люди абсолют-
но різних сфер діяльності. І все 
ж, у важкій ситуації ми все одно 
звертаємося за допомогою до 
фахівців. Кожен психолог, що 
консультує людей, бере на себе 
величезну відповідальність, 
адже від особистих якостей пси-
холога і його майстерності зале-
жить результат морального ста-
ну клієнта.

Протягом XX століття в су-
спільстві поступово формува-
лося соціальне замовлення на 
психологічну діяльність, вона 
соціально визнавалась і, як на-
слідок, отримувала норматив-
но-правову основу (з’являли-
ся юридичні документи, щодо 
регулювання статусу, змісту та 
форми діяльності професійного 

психолога). Поступово формува-
лася система професійної освіти 
і підготовки психологів, створю-
валися професійні суспільства 
психологів, формулювалися ви-
моги до професійної кваліфікації 
та досвіду фахівців-психологів.

Станом на сьогодні, найбільш 
визнана діяльність практичних 
психологів знайшла своє місце у 
сфері педагогічної, медичної, со-
ціальної та консультаційної пси-
хології. Активно розвиваються й 
інші напрямки практичної психо-
логії: економічна, юридична, по-
літична, спортивна та військова.

Нині професія психолога на-
була особливої привабливості, 
а психологічні знання виклика-
ють стійкий практичний інтерес. 
Психологи працюють у освітніх 
та науково-дослідних закладах, 
у лікарнях та різних соціаль-
них службах, на виробництві, 
у правоохоронних органах та у 
службах з подолання наслідків 
надзвичайних ситуацій, у сфері 
реклами та спорту, у засобах ма-
сової інформації, професійних 
громадських організаціях по до-
помозі учасникам бойових дій у 
зоні проведення АТО/ООС тощо

З початком 
а н т и т е р о р и с -
тичної операції 
тисячі військо-
в о с л у ж б о в ц і в , 
резервістів, пра-
цівників органів 
внутрішніх справ 
України беруть 
активну участь в 
бойових діях на 
сході держави. На 
тлі небезпек, що 

виникають під час бойових дій, 
головними побоюваннями у на-
ших захисників є, насамперед, 
можливість загинути або дістати 
поранення чи контузію. Проте, як 
свідчить статистика, значно ви-
щою є загроза потрапити до чис-
ла потерпілих від «невидимих 
поранень» - психічних розладів 
у результаті дії на психіку воїнів 
так званих бойових стрес-факто-
рів. Тому на передовій разом із 
бійцями перебувають і військові 
психологи, які спокійно вислу-
хають, дадуть необхідні поради, 
допоможуть впоратися з пере-
живаннями та хвилюваннями.

З нагоди Всеукраїнського дня 
психолога щиро зичимо військо-
вим та цивільним фахівцям не-
вичерпного джерела натхнення, 
психологічної готовності до стре-
сів та труднощів, цілеспрямова-
ності та успіху у всіх починаннях. 
Дякуємо за вашу нелегку працю. 
Ви робите неоціненний внесок у 
життя суспільства, даруєте лю-
дям надію, впевненість у собі та 
у нашій перемозі!

Дар’я МЯШКУР 

23 квітня в Україні вже традиційно відзначається 
день психолога. Сьогодні вони працюють не тіль-
ки в медичних установах, освітніх навчальних за-
кладах, а й у силових структурах держави.

ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших
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Чорнобиль – місто 
горя та сліз

Кожен народ має фаталь-
ний день, якій ділить час на до 
і після. Для українців 26 квітня 
1986 року назавжди залишиться 
чорною сторінкою в історії нації. 
Масштабна техногенна ката-
строфа підступно увірвалася у 
мирне життя, понівечила долі, а 
її відголосся лунає до цього часу.

Вранці 26 квітня 1986 року 
четвертий енергоблок Атомної 
електростанції поблизу міста 
Чорнобиль на території сучас-
ної України потерпів «незначну 
аварію». Після вимкнення систе-
ми охолодження в ході планової 
перевірки безпеки ядро реакто-
ра пережило катастрофічне роз-
плавлення. Пожежники й лікарі 
кинулися на АЕС, навіть не усві-
домлюючи те, наскільки там ста-
ло небезпечно. Розплавившись 
під температурою понад 1200 
градусів за Цельсієм, уран, цирко-
ній і розтоплений метал утворили 
разом радіоактивну лаву, яка про-
палювала сталевий корпус реак-
тора і бетонний фундамент. Були 
задіяні пожежники, рятувальники, 
шахтарі, яких прислали в Чорно-
биль, щоб вони викопали тунель 
під реактором. Існував страх, що 
радіоактивна лава пропалить 
герметичну структуру і заразить 
ґрунтові води.

Радянська влада довго прихо-
вувала від своїх  громадян прав-
ду про це страшне горе, яке спіт-
кало країну. Люди продовжували 
працювати, гуляти з дітьми, від-
відувати театри та парки, навіть 
не підозрюючи, що рівень радіа-
ції суттєво збільшився. Страшна 
правда відкрилася згодом, коли 
чутки про аварію масово пере-
давалися з уст в уста. Це змуси-
ло владу не мовчати - 28 квітня 
ведуча під час ранкового ефіру 
оголосила про те, що на Чорно-
бильській атомній електростанції 

сталася аварія, яка призвела до 
ушкодження одного з реакторів 
та наголосити на тому, що уряд 
робить усе можливе для ліквіда-
ції наслідків аварії.

1 травня 1986 року вітер по-
вернувся у бік Києва, але це не 
зупинило  Комуністичну партію, 
яка вивела на святковий парад 
Хрещатиком сотні тисяч людей, 
у тому числі й дітей, хоча рівень 
радіації у десятки разів переви-
щував допустимий рівень. Він 
був настільки високим, що кра-
їни заходу занепокоїлися тим, 
щоб вітер не заніс радіоактивний 
пил до їхніх країн. Пошук правди 
допомогли світу розкрити таєм-
ницю вибуху, що так  старанно 
намагалася приховати радян-
ська влада.

Масштаби аварії виявились 
непомірно великими. На їх по-
долання витрачені  величезні 
ресурси, значні території надов-
го втрачені для звичайної госпо-
дарської діяльності – сьогодні це 
так звана 30 кілометрова зона 
відчуження, що вже ніколи не 
буде придатною для життя. Че-
рез аварію на Чорнобильській 
АЕС десятки населених пунк-
тів втратили своїх мешканців, 
Прип’ять стала місцем екскур-
сійного характеру, про минуле 
життя в якому нагадують лише 
дикі коні. Техногенна катастрофа 

зачепила долі мільйонів людей, 
перетворивши чиїсь домівки на 
мовчазні пам’ятники минулих ча-
сів. Десятки тисяч втратили здо-
ров’я, а багато з них - життя.

Пройшло понад 30 років і Чор-
нобиль знову нагадує про себе 
масштабними лісовими пожежа-
ми, які 120 одиниць техніки та 
півтисячі пожежників не можуть 
загасити через сильні вітри. За-
ймання сухої трави спричинило 
вигорання сотень гектарів лісу, 
знищуючи всіх жителів екосис-
теми, залишаючи лише сірий 
попіл. 

Варто лише уявити, яка якість 
повітря була у навколишніх се-
лах, коли навіть у сусідніх облас-
тях люди відчували запах смогу. 

Стан повітря допоміг Києву 
стати найзабрудненішою сто-
лицею у світі. За твердженням 
прес-служби ЧАЕС і рятуваль-
ників, масові лісові пожежі на 
радіаційний фон не вплинули, 
але якість повітря суттєво погір-
шилась.

Чорнобильська зона не дає 
спокійно спати і  через 30 років. 
Місце не придатне для життя, 
сіра зона відчуження у центрі 
України та рвана рана у серці 
народу – так завжди згадувати-
муть про Чорнобиль – місто горя 
та сліз.

Олена ГАВРИЛЮК 

ІСТОРІЯ -ІСТОРІЯ -  ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ
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6 років війни
Сірий ранок. На ка-

лендарі червень, а на 
вулиці стіною стоїть 
дощ. І це не літній дощ, 
що приносить довго-
очікувану прохолоду, 
це сірі холодні потоки 
води, які ллються про-
сто з неба на розгубле-
них, збитих у купку під 
куценьким піддашком 
супермаркету, людей. 
Саме звідси відправ-
ляються автобуси, що 
вивозять людей подалі 
від «русского мира». 
Тут стоїмо і ми з бать-
ками. Вдалося забро-
нювати останні три 
квитки на нашу сім’ю 
із чотирьох осіб. Якось 
розмістимося.

 Важко визначити 
дату, з якої б можна було 
починати відлік подій, 
що змінили моє життя 
на «до війни» і «після». 
І навіть не саме життя, 
а думки, звички, цінно-
сті. Так чи інакше, всі 
ми змінюємося з часом, 
віком, досвідом. Про-
те саме різкі перелами 
долі змушують або при-
стосовуватись до нових 
умов, або бути безпо-
середнім учасником пе-
ретворень. Розуміння 
того, що безтурботне 
дитинство минуло і до-
росле життя вже міцно 
тримає мене за руку, 
прийшло саме того дня, 
коли батьки вивозили 
нас із сестрою з оку-
пованого незаконними 
збройними формуван-
нями Краматорська.

Уперше за довгий час 
ми виїздили за межі мі-
ста. Невідомість, розгу-

бленість. До цього дня 
майбутнє було зрозумі-
лим: 10-11 клас, педа-
гогічний інститут. Тепер 
же документи про закін-
чення 9 класу лежали в 
сумці, і було невідомо, 
де почнеться для мене 
новий навчальний рік... 
Дитинство розірвалось 
на клаптики. Один із 
них залишився у підва-
лі школи, з якої батьки 
терміново забирали 
нас із молодшою се-
строю, яка плакала від 
страху, під час обстрілу. 

Інший приклеївся до 
брудних пальців «опол-
ченця», що перевіряв 
документи на блок-
посту на виїзді з міста. 
Останнім я витерла 
сльози, коли батьки, за-
лишивши нас у бабусі, 
повертались туди, де 
стріляють. Так я стала 
дорослою.

Першою з’явилася 
звичка починати ранок 
не з чаю або какао, а з 
новин. Це була нескін-
ченна низка ранків, що 
починались зі сторінок 
форуму. Основною ви-
могою до постів була 
констатація фактів: ко-
ротко, змістовно і тіль-
ки опис без комента-
рів. І це вже була друга 
звичка: тільки факти, 
висновки виключно са-
мостійні.

Звичайно, найбіль-
шим бажанням було по-
вернутись додому. Але 
я мріяла не про те, щоб 
просто переступити по-
ріг рідної домівки і обій-
няти близьких. Голов-
ним прагненням було 

вичистити рідне місто 
від бруду, горілих шин, 
«республ ік ансько ї» 
символіки.

Тоді я не знала, що 
новина про найбільший 
обстріл Краматорська 
стане днем звільнен-
ня міста від бойовиків. 
Сіре місто, відсутність 
людей та розбиті будин-
ки – так зустріла мене 
моя мала батьківщина. 
Але все було неважли-
во, адже я вже вдома. 

Група місцевих во-
лонтерів зібрала не-
байдужих жителів мі-
ста, аби очистити його 
від сміття та символіки 
терористів. Нашій ко-
манді випало зачища-
ти опори освітлення 
вздовж траси для по-
дальшого фарбування. 
Робота приносила не-
абияке задоволення, 
адже саме цим марш-
рутом через місто їхала 
далі на схід військова 

техніка. Саме тоді до 
щирої радості приєдна-
лося почуття гордості 
за свою країну. І окремі 
образливі вигуки з вікон 
деяких проїжджаючих 
повз нас машин були 
не в змозі заглушити це 
почуття. Я народилась 
в Україні, але свідомою 
українкою стала саме 
тоді.

 Так, війна змінила 
моє життя. Вона навчи-
ла, що незалежність 
– це не просто слово і 
вихідний день у серпні. 
Доля нашої країни за-
лежить від кожного. 

А війна ще триває: 
на нульовому кордо-
ні, пунктах пропуску на 
тимчасово непідкон-
трольних територіях, 
у головах пересічних 
громадян. І нам усім ще 
чимало потрібно зроби-
ти, щоб жити у вільній 
країні».

Валерія КРОТЧЕНКО

ІСТОРІЯ -ІСТОРІЯ -  ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ
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День НАТО
4 квітня 1949 року у Вашинг-

тоні представниками 12-х країн 
підписано Північно-атлантич-
ний пакт (НАТО) про воєнно-по-
літичний союз, що ставив за 
мету колективний захист демо-
кратичних свобод і протидію ко-
муністичній експансії. 

Відносини України і НАТО 
були встановлені в 1991 році з 
моменту вступу України до Ради 
північноатлантичного співробіт-
ництва відразу після розпаду 
Радянського Союзу. Саме Укра-
їна стала першою країною СНД, 
яка 8 лютого 1994 стала учас-
ницею програми Партнерство 
заради миру.

Наразі, Членами НАТО є 29 
країн Північної Америки та Єв-
ропи.

Штаб-квартира розташована 
у Брюсселі (Бельгія). 

Україна є єдиною краї-
ною-партнером НАТО, що бере 
участь у всіх основних поточних 
миротворчих місіях. Наші ми-
ротворці були задіяні у Косово, 
Іраку, Афганістані. Україна є 
учасницею антитерористичної 
операції «Активні зусилля».

У 2002 році президент Леонід 
Кучма зробив офіційну заяву 
про намір України стати чле-

ном НАТО і 11 січня 2003 року 
було створено Національний 
центр з питань євроатлантичної 
інтеграції України, який 2 квіт-
ня 2010 року ліквідував Віктор 
Янукович. 

18 вересня 2014 року пре-
зидент Петро Порошенко під 
час виступу у Конгресі США 
закликав надати Україні статус 
союзника поза НАТО, а через 
три місяці заявив, що питання 
вступу України до НАТО вирішу-
ватиметься через 5-6 років на 
референдумі, коли країна буде 
відповідати категоріям та стан-
дартам цього альянсу.

З кожним роком все більше 
українців виступають за вступ 
нашої держави в Альянс.

• 50% українців підтримує 
вступ України до Євросоюзу і 
лише 9% хотіли б інтегруватися 
у Митний союз.

• 46% українців проголосува-
ли б за вступ до НАТО, 32% – 
проти, якби в Україні проводили 
такий референдум.

Наш інститут не став ви-
ключенням і також змінюється 
- готує майбутніх офіцерів за 
стандартами НАТО, було впро-
ваджено чимало освітніх та під-
тримано наукових програм. 

Частими гостями стали 
Представники делегації Північ-
ноатлантичного альянсу, які ді-
ляться з курсантами порадами 
та дізнаються про особливості 
навчання у військових ВНЗ на-
шої країни. 

«Головна ціль НАТО – це за-
безпечення ефективного функ-
ціонування усіх 29 країн-членів. 
Щоб інновації в усіх сферах 
впроваджувалися скрізь і од-
ночасно», - наголосив  офіцер 
відділу підготовки та навчань 
Стратегічного командування 
НАТО з трансформації доктор 
Джон КЛОУ.

Окрім того, під час одного із 
візитів до Військового інститу-
ту  Київського національного 
університету  імені Тараса Шев-
ченка  експерти НАТО також оз-
найомились з методикою й ор-
ганізацією проведення занять, 
зокрема, відвідали навчальні 
заняття з майбутніми офіцера-
ми Збройних Сил України і в 
цілому висловили задоволення 
процесом удосконалення вій-
ськової освіти у ВІКНУ.

Виконуємо усі накази – на-
ближаємось до стандартів 
НАТО. 

Валерія КРОТЧЕНКО 

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій
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У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій «Поїхали!»
„Це зробити неможливо!” – 

сказала Причина. 
„Це марна трата часу!” – за-

уважив Досвід. 
„Це не матиме жодної кори-

сті!” – вигукнула Гордість. 
„А ти спробуй…”, – проше-

потіла Мрія. 
За Омаром Хайямом

Мрії – це найпотужніша сила, 
що змінює людство і підкорює 
простір та час. Колись давно ми 
всі мріяли про космос, лягали спа-
ти і приміряли скафандри, уявля-
ли галактики і туманності, висадки 
на інші планети і зустрічі з інопла-
нетними цивілізаціями. 59 років 
тому Юрій Гагарін на кораблі-су-
путнику «Восток» вперше втілив 
мрії людства в життя. був виведе-
ний у відкритий космос вперше з 
людиною на борту. Пілот корабля 
перетворився в символ підкорен-
ня космосу і став одним з найвідо-
міших людей XX століття.

12 квітня в усьому світі від-
значається день космонавтики, 
у багатьох регіонах проводяться 
численні заходи, покази філь-
мів, освітні програми. У цей день 
прийнято вшановувати вчених, 
інженерів, конструкторів, льотчи-
ків-космонавтів і всіх тих, хто має 
відношення до космічної галузі. А 
у деяких країнах проводиться ак-
ція під назвою «Юр’єва ніч», наз-
вана так на честь Юрія Гагаріна, 
покликана розповісти і показати 
якомога більше про дослідження 
космосу і підштовхнути молоде 
покоління на нові відкриття.

Наша редакція підготувала 
для вас декілька цікавих фактів 
приурочених до цієї події.

• Одна година і сорок вісім 
хвилин. Рівно стільки знадоби-
лося Юрію Гагаріну, щоб облетіти 
Землю на кораблі «Восток» і при-
землитися недалеко від селища 
Підгірне в Саратовській області.

• Кандидатура Гагаріна була 
схвалена не відразу. Першою 
людиною в космосі міг стати Гер-
ман Титов, у якого не було дітей. 
На остаточний вибір вплинув 
Хрущов.

• «Я свій, товариші, свій!» - 
перші слова Юрія Гагаріна після 
приземлення, які він сказав міс-
цевим жителям.

• Після першого польоту Гага-
ріна, йому заборонили літати в 
космос, керівництво не бажало 
ризикувати «Магелланом плане-
ти». Але космонавт противився: 
«Я не хочу бути музейним екс-
понатом ... космонавт повинен 
літати в космос, це для нього так 
само природньо, як дихати. Чи 
можна заборонити дихати ?! До-
кладу всіх зусиль, щоб полетіти».

• Політ корабля «Восток» про-
ходив в автоматичному режимі, 
проте був передбачений і ручний 
режим управління посадкою. Для 
включення тумблера гальмівного 
двигуна, потрібно було відкрити 
замок з числовим кодом 1 2 5.

• Колонізація Марса - одне з 
найбільш важливих завдань кос-
монавтики в XXI столітті. В рам-
ках проекту Mars One перший 
екіпаж з чотирьох осіб плануєть-

ся відправити на Червону плане-
ту вже в 2025 році.

• Двадцять мільйонів доларів 
- стільки коштувала путівка на 
Міжнародну Космічну Станцію 
першим космічним туристам. Од-
ним з них був засновник компанії 
Canonical, яка фінансує розроб-
ку Ubuntu.

• «Один маленький крок для 
людини, але гігантський стрибок 
для всього людства», ця фраза 
належить Нілу Армстронгу. Аме-
риканець вписав своє ім’я в істо-
рію як перша людина на Місяці.

• Ті, хто побував в космосі, 
стверджують, що у нього є запах, 
ледь вловимий після зняття ска-
фандра. А місячний грунт пахне 
немов підпалений порох.

• У космосі можна плакати, 
але через відсутність гравітації 
сльози не стікають, а прилипа-
ють до обличчя, викликаючи дис-
комфорт.

• Тоді майбутній космонавт по-
винен був бути досвідченим вій-
ськовим льотчиком, вступати до 
партії, мати зріст не вище 170 см 
і бути не старше за 30 років, мати 
відмінне здоров’я і фізичну підго-
товку, рівну майстру спорту.

Владислав ЧІКІН
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Війна, В’єтнам та Рок-н-Рол

Як без сонця не можна уяви-
ти світанку, а без дня – ночі, так 
і багатьма улюбленого рок-н-ро-
лу неможливо уявити без його 
батька Білла Гейлі. Адже саме 
цей американський виконавець 
разом зі своїм ансамблем «Ко-
мети» 12 квітня 1954 року запи-
сали незвичний у звучанні для 
тих років сингл під назвою «Rock 
Around The Clock». Мікс ритм-
енд-блюзу, бугі-вугі та кантрі на-
стільки сподобався тогочасній 
молоді, що трек став популярним 
вже за добу. З тих самих пір 13 
квітня стали вважати початком 
епохи ритмічних танців та стро-
катих нарядів, поціновувачів яких 
немало й серед наших сучасни-
ків.

Окрім Білла Гейлі до засновни-
ків рок-н-ролу можна сміливо від-
нести епатажного Елвіса Преслі, 
драйвових «The Beatles», а також 
відомих всім «Rolling Stones», 
«Led Zeppelin», «Deep Purple» та 
«Nirvana». До речі, у 1960-ті роки 
межі рок-н-ролу почали розши-
рюватися. Це дало життя ще од-
ному популярному серед молоді 
жанру під назвою «рок». 

А якщо вам скажуть, що без 
рок-н-ролу неможливо уявити 

війни? Так-так, саме війни. 1960-
ті роки не тільки дали людству 
новий музичний жанр, а й ста-
ли роковими для В’єтнаму. Вони 
принесли країні громадянську 
війну, до якої згодом долучили-
ся й інші країни світу. Саме у цей 
період впливові американські му-
зиканти почали створювати піс-
ні, пронизані закликом до миру. 
Врешті-решт, це стало новим ви-
дом протесту проти жорстокості. 

А почалося все з того, що ві-
домий американський музикант 
Боб Ділан у 1963 році записав 
пісню «The Times They Are A 
Changin». «І війна займеться так 
стрімко, що світ сколихнеться до 
самих основ» – простий текст 
підкріплений такою ж простою 
мелодією став очевидним натя-
ком на війну у В’єтнамі.

 Крім того, у 1969 році Джон 
Леннон, який тоді був вже колиш-
нім учасником популярного гурту 
«The Beatles», записав пісню під 
назвою «Give Peace a Chance». 
Мелодія композиції була створе-
на у студії звукозапису в Монре-
алі шляхом поєднання звучання 
гітари, бубна, співу та оплесків 
людей. Текст прямо натякає на 
те, що ООН повинна швидше 

впровадити заходи, які б стали 
першим кроком до припинення 
кровопролиття, а приспів, у свою 
чергу, стає своєрідним слоганом 
«Дай миру шанс». 

Музичний фестиваль «Вуд-
сток» 1969 року також відіграв 
значну роль у масовому протесті 
проти війни у В’єтнамі. Захід, 
який привернув увагу кількох ти-
сяч слухачів отримав назву «Три 
дні миру та музики», а одним із 
найяскравіший виступів поправу 
вважається виступ Джимі Хен-
дрікса, який виконав рок-версію 
національного гімну Америки. 
Виступ тривав менше п’яти хви-
лин, за які американський гіта-
рист спромігся настільки віртуоз-
но використати свій музичний 
інструмент, що у кінцевому ре-
зультаті присутні почули звуки, 
які нагадували реальну кулемет-
ну стрільбу та вибухи. 

Не варто забувати і про пісню 
Едвіна Стара під назвою «War». 
Композиція, написана у 1969 
році – одна з найбільш впізна-
ваних пісень, присвячених про-
тесту проти В’єтнамської війни. 
Вона поєднує раптові ритмічні 
удари з голосними вигуками ви-
конавця. Cкладається враження, 
ніби виступ відбувається, безпо-
середньо на полі бою, а слова 
«Що таке війна? Для чого вона? 
Суцільне безглуздя…» змушу-
ють замислитися над тим, а чи є 
сенс у вбивстві заради життя? 

Війна у В’єтнамі – це лише 
крихта у морі, яка є жорстким на-
гадуванням про те, що будь-яка 
війна – людський конфлікт, який 
забирає життя невинних. А зви-
чайна пісня у тяжкий для люд-
ства момент може стати ефек-
тивним способом протесту, адже 
прагнення до любові та миру лу-
нає з уст єдиних у своїх переко-
наннях мільйонів людей.

Катерина ЗАНОСІЄНКО

ARTART  
обстрілобстріл
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