


Всеукраїнська асоціація ВипускникіВ суВороВських 
ВійськоВих училищ, ВійськоВих ліцеїВ та ліцеїВ  

з посиленою ВійськоВо-фізичною підготоВкою

«кадетська спіВдруЖність»

а
соціація «Кадетська співдружність» – про
українська,  недержавна, позапартійна, не
політична громадська організація, яка має 
на меті сприяння в становленні та розвитку 

в Україні системи середніх загальноосвітніх нав
чальних закладів з військовопрофесійною спря
мованістю навчання та виховання, що здійснюють 
підготовку до державної служби як військового, 
так і цивільного спрямувань з дитинства.

Асоціація об’єднує випускників суворовських 
військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з 
посиленою військовофізичною підготовкою, 
офіцерів, вчителів цих навчальних закладів та 
громадян України, які підтримують цілі Асоціації.

Асоціація має свідоцтво про державну реє
страцію, зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України (15.03.2005р.) та представлена прак
тично в усіх обласних центрах та великих містах 
України.

У своїй діяльності Асоціація керується Консти
туцією, Законами України та власним Статутом.

основні принципи:

l сприяння втіленню української національ
ної ідеї, державної незалежності, національної 
культури, національної історії та рідної мови;
l повага до честі та гідності людини, її кон

ституційних прав, політичних поглядів, віроспо
відання;
l відкритість, добровільність, свобода по

глядів, рівноправність;
l науковий підхід до реалізації ідей та про

позицій щодо становлення системи підготовки до 
державної служби як військового, так і цивільно
го спрямувань з дитинства;

Головна мета Асоціації – створення сталої сис
теми підготовки до державної служби як військо
вого, так і цивільного спрямувань з дитинства, 
виховання національно свідомої, патріотично на
лаштованої, високоосвіченої особистості з лідер
ськими якостями, здатної приймати масштабні 
рішення та відповідати за них; правовий та соці
альний захист і підтримка членів Асоціації; ство
рення умов для широкого об’єднання випускни
ків суворовських військових училищ, військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовофізичною 
підготовкою.  

Мета Асоціації реалізується шляхом втілення 
проектів, спрямованих на її реалізацію.

основні напрямки проектів асоціації:

l пропаганда загальнолюдських цінностей, 
повага до прав та свобод іншої людини; 
l ініціювання пропозицій та їх реалізація 

щодо втілення мети Асоціації; 
l організація та сприяння  в проведенні на

уковопрактичних конференцій, круглих столів, 
семінарів, пресконференцій, спрямованих на ре
алізацію мети Асоціації;
l видання щоквартального журналу для 

навчальних закладів з  військовопрофесійною  
спрямованістю навчання та виховання;
l видання (надання допомоги у виданні)  книг, 

посібників, брошур, плакатів щодо пропаганди 
системи підготовки до державної служби як вій
ськового, так і цивільного спрямувань з дитинства;
l сприяння в організації військопатріотич

ного виховання, зустрічей з відомими людьми, 
ветеранами та випускниками;
l сприяння в проведенні Спартакіад  серед 

військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо
вофізичною підготовкою;
l організація та сприяння в проведенні куль

турноосвітніх заходів, виставок, творчих вечо
рів, конкурсів;
l розвиток осередків Асоціації в регіонах 

України та надання допомоги в їх практичній ді
яльності; 
l надання консультативної допомоги, під

тримка випускників та ветеранів в здійсненні їх 
професійної діяльності;  
l здійснення волонтерських заходів з під

тримки Збройних сил України та інших військо
вих формувань, створених відповідно до зако
нодавства України, випускників суворовських 
військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з 
посиленою військовофізичною підготовкою – 
учасників бойових дій (учасників антитерорис
тичної операції на Сході України),  українських 
громадян  Донецької та Луганської областей; 
l розширення співробітництва з міжнарод

ними та іноземними громадськими організаціями 
проукраїнського спрямування в питаннях реалі
зації мети Асоціації. 
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2 Учитель рокУ – 2016
Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 24.09.2015 
№969 всеукраїнський конкурс 
«Учитель року – 2016» проходив у 
номінаціях: «Англійська мова», «За-
хист Вітчизни», «Історія», «Матема-
тика».

3 лУганський ліцей – новий 
вимір       
Волею долі склалось так, що з квітня 
2014 року і ліцей, і його вихованці 
та випускники опинились у самому 
центрі військового протистояння між 
Україною та незаконними збройними 
формуваннями.

8 військово-патріотичне 
виховання (досвід робо-
ти   волинського облас-
ного  ліцею  з посиле-
ною військово-фізичною 
підготовкою)

10 VII всеУкраїнська 
спартакіада серед 
військових ліцеїв та ліцеїв 
з посиленою військово-
фізичною підготовкою

12 підсУмки зовнішнього 
незалежного            
оцінювання У 2016 році
Підсумки зовнішнього незалежного 
оцінювання свідчать про те, що в 
ліцеях проводиться постійна робо-
та по вдосконаленню навчального 
процесу, навчально-матеріальної 
бази, втіленню нових, інноваційних 
методів навчання. Як і в попередні 
роки лідерами за результатами ЗНО 
залишаються Острозький та Волинсь-
кий ліцеї. Також, як і раніше, викликає 
занепокоєння результативність ЗНО з 
англійської мови – важливого пред-
мета в реалізації євроатлантичних 
прагнень України.

16 волонтерська місія 

20 антитерористична 
операція. початок

Антитерористична операція (скор. 
АТО) (англ. Antiterrorist operation) – 
це комплекс спеціальних заходів, 
скоординованих та спрямованих на 
попередження, запобігання та припи-
нення злочинних діянь, здійснюваних 
з терористичною метою. Передбачає 
звільнення заручників, знешкоджен-
ня терористів, зведення до мінімуму 
наслідків терористичної діяльності.

21 герої не вмирають! 
вшанУвання героїв

22 «кіборг»  
із позивним «араб»  
гУрін сергій геннадійович

24 андрій вікторович  
галУщенко

СОДЕРЖАНИЕ

14 підготовка до державної 
слУжби з дитинства
Всеукраїнська асоціація «Кадетська 
співдружність» проводить послідовну 
та наполегливу роботу щодо втілення 
своєї  мети – «сприяння в становленні 
та розвитку в Україні системи середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
військово-професійною спрямованістю 
навчання та виховання, що здійснюють 
підготовку до державної служби як 
військового, так і цивільного спряму-
вань з дитинства».
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Учитель рокУ – 2016

захист вітчизни
Участь у Конкурсі в номінації «За-

хист Вітчизни» брали  вчителі, які ви-
кладають предмет для юнаків – учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

До участі у третьому (заключному) 
турі Конкурсу допускалися  перемож-
ці другого туру, педагогічні працівники 
загальноосвітніх навчальних закладів 
за основним місцем роботи. Третій (за-
ключний) тур Конкурсу проводився  в 
очній формі в два етапи: відбірковий 
етап – березень; фінальний етап – кві-
тень.

Відбірковий етап включав: тестуван-
ня з фахової майстерності (передбачав 
питання з фаху, психології, педагогіки 
та ускладнене завдання відповідно до 
навчального предмета); майстер-клас 
(тривалість – 30 хв.); інтернет-ресурс 
учителя (оцінюється заочно).

Фінальний етап включав: володін-
ня ІКТ (тривалість – 10 хв., передбачав 
розміщення інформації про перебіг 
конкурсу на власному інтернет-ресурсі 
конкурсанта); урок (теми конкурсних 
уроків обираються з усієї чинної на-
вчальної програми шляхом відкритого 
жеребкування або готуються головою 
журі відповідно до програми та розпо-
діляються шляхом відкритого жереб-

кування); захист навчального проекту 
(тривалість – до 30 хв., теми навчальних 
проектів готуються головою журі з про-
блемних питань навчального предмета, 
розподіляються шляхом відкритого же-
ребкування, захист проекту здійсню-
ється за участю вчителів відповідного 
предмета).

З 14 по 22 квітня на базі Волинського 
ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою проходив ІІІ (заключний) 
тур  Всеукраїнського конкурсу «Учи-
тель року – 2016» у  номінації «Захист 
Вітчизни». 25 переможців II туру з усіх 
областей України та Києва змагалась у 
цій номінації.

Переможцем став Попович Юрій 
Васильович, учитель «Захисту Вітчиз-
ни»  Волинського обласного ліцею з 
посиленою військово-фізичною підго-
товкою.

З нагоди Дня працівників освіти 
Президент України Петро Порошенко 
присвоїв Поповичу Ю. В. почесне зван-
ня «Заслуженій вчитель України» та 
особисто вручив відзнаки  переможцям 
конкурсу «Учитель року – 2016».

 Прим. У 2010 році Юрій Васильо-
вич став лауреатом премії «Кращий 
вчитель» Всеукраїнської асоціації «Ка-
детська співдружність». 

математика 
У конкурсі «Учитель року – 2016» у 

номінації «Математика» брала участь 
вчитель Київського військового ліцею 
імені Івана Богуна  Уланова-Ковальчук 
Ганна Миколаївна.

У першому турі конкурсу (Печер-
ський район м. Києва) брали участь 11 
учителів, серед яких Ганна Миколаївна 
посіла перше місце.

У другому турі (м. Київ) за участю 10 
вчителів вона посіла третє місце.  

24 червня у Київському педагогіч-
ному університеті ім. Б. Грінченка на-
городили переможців та лауреатів II 
(міського) туру Всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року – 2016».  Від імені 
міського голови Віталія Кличка кращих 
педагогів столиці вітала заступник голо-
ви КМДА Ганна Старостенко.

Лауреат у номінації «Математика»  – 
вчитель Київського військового ліцею 
імені Івана Богуна  Уланова-Ковальчук 
Ганна Миколаївна, відмінник освіти 
України, вчитель віщої категорії, вчи-
тель-методист, сертифікований тренер 
SMART, отримала заохочення від голо-
ви КМДА та цінний подарунок. 

Прим. У 2010 році Ганна Миколаїв-
на стала лауреатом премії «Кращий 
вчитель» Всеукраїнської асоціації «Ка-
детська співдружність». 

ВіДпОВіДНО ДО НАкАзу МіНіСтЕРСтВА ОСВітИ і НАукИ укРАїНИ ВіД 24.09.2015 №969 
ВСЕукРАїНСькИй кОНкуРС «учИтЕль РОку – 2016» пРОхОДИВ у НОМіНАціях: «АН-
глійСькА МОВА», «зАхИСт ВітчИзНИ», «іСтОРія», «МАтЕМАтИкА».
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У серпні 2014 року територія лі-
цею була захоплена терорис-
тами, а навчально-матеріальна 
база вщент розграбована та 

знищена. З листопада 2014 року на-
вчальний заклад переміщено на під-
контрольну українській владі терито-
рію у м. Кремінна Луганської області.

З моменту прибуття до м. Кремін-
на офіцери ліцею розгорнули активну 
військово-патріотичну роботу серед 
молоді північних регіонів Луганщи-
ни, зокрема організували зустрічі 
військовослужбовців – учасників Ан-
титерористичної операції з вихован-
цями   школи-інтернату, ініціювали 
доставку гуманітарної допомоги від 
бійців Збройних сил України. Через 
військових – колишніх випускників лі-

цею – налагодили стосунки з військо-
вими підрозділами, які дислокуються в 
рай о  ні проведення Антитерористичної 
операції.  

До дня святого Миколая було ініці-
йовано проведення творчого конкурсу 
серед дітлахів школи-інтернату м. Кре-
мінна «Мій подарунок українському 
солдату»,  кращі роботи були передані 
на блокпости українській армії.

Завдяки великій підтримці керів-
ництва Луганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації,  обласно-
го Департаменту освіти і науки стало 
можливим за дуже короткий термін 
підготувати житлово-побутову та на-
вчально-матеріальну бази.

У травні-липні 2015 року була 
проведена активна роз’яснювальна та 

інформаційна робота серед юнаків, 
котрі мешкають у  підконтрольних 
Україні районах Луганської області, 
що дало можливість   якісно   відібрати   
кандидатів до кадетського корпусу. 

1 вересня 2015 року ліцей розпо-
чав новий навчальний рік. 50 юнаків із 
13 міст та районів Луганської області 
відкрили нову сторінку історії Кадет-
ського  корпусу. Серед них і Володи-
мир Погребняк, який рік навчався в 
Луганську, але мрія стати українським 
кадетом ніколи не залишала його. 

13 жовтня 2015 року ліцей відвідав 
Президент України – Верховний голов-
нокомандувач Збройних сил України 
Петро Порошенко. Активна діяльність 
навчального закладу у сфері військо-
во-патріотичного виховання дітей та 
молоді, участь ліцеїстів у багатьох за-
ходах районного та обласного рівнів, 
висвітлення та пропаганда «кадетсько-
го руху» у засобах масової інформації 
та соціальних мережах, а також підви-

 лУганський ліцей – 
новий вимір       Сайт ліцею – lugakadet.at.ua

ВОлЕю ДОлі СклАлОСь тАк, щО з кВітНя 2014 РОку і ліцЕй, і йОгО ВИхОВАНці тА ВИ-
пуСкНИкИ ОпИНИлИСь у САМОМу цЕНтРі ВійСькОВОгО пРОтИСтОяННя МіЖ укРАї-
НОю тА НЕзАкОННИМИ збРОйНИМИ фОРМуВАННяМИ.
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щення престижності військової служби 
стали причиною того, що Луганською 
обласною військово-цивільною адмі-
ністрацією було прийняте рішення про 
збільшення кількості груп ліцеїстів 1 
курсу в 2016 році до чотирьох.

Після перевірки стану здоров’я абі-
турієнтів та співбесід до вступних ви-
пробувань було допущено 140 юнаків 
з усіх міст та районів української Лу-
ганщини. За підсумками випробувань з 
фізичної культури, іспитів з української 
мови і математики та професійно-пси-
хологічного відбору, який проводили 
фахівці психологічної служби обласно-
го військкомату, до ліцею зараховано 
100 юнаків.

Враховуючи велике значення вій-
ськово-патріотичного виховання в 

діяльності кадетського корпусу, на-
чальник ліцею полковник Валерій 
Ємбаков прийняв рішення про зара-
хування на навчання поза конкурсом 
не тільки дітей-сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського піклування та дітей, 
батьки яких є учасниками бойових дій 
та антитерористичної операції, але й 
активних учасників обласного етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької, вій-
ськово-патріотичної, спортивної гри 
«Сокіл» («Джура») та переможців об-
ласного конкурсу «Чому я поважаю 
професію військового».

1 жовтня 2016 року ліцеїсти-пер-
шокурсники Луганського обласного 
ліцею «Кадетський корпус імені героїв 
Молодої гвардії»  прийняли Урочисту 
клятву.

З цією знаменною подією у житті 
кадетів їх поздоровили заступник Го-
лови Луганської обласної державної 
адміністрації з питань соціальної та 
гуманітарної сфери Ольга Лішик, ке-
рівник апарату обласної державної 
адміністрації Ірина Калініна,  директор 
департаменту освіти і науки Луган-
ської обласної державної адміністра-
ції Юрій Стецюк, Голова Кремінецької 
районної держадміністрації та район-
ної ради Наталя Чєхута та Володимир 
Прокопенко, командир 92-ї механізо-
ваної бригади Збройних сил України 
полковник Віктор Ніколюк, начальник 
групи цивільно-військового співро-
бітництва ОТУ «Луганськ» полковник 
Олександр Ковальчук, учасники Анти-
терористичної операції, представники 
громадськості Луганської області та 
Кремінецького району, родичі першо-
курсників.

Слова Урочистої клятви, яку в ліцеї 
традиційно вважають першим кро-
ком до Військової присяги, цього разу 
проголосили 100 юнаків з усіх міст та 
районів української Луганщини. 

А  почалось свято врученням Ка-
детському корпусу Прапору ліцею. 
Цей  ритуал в урочистій обстановці 
провели заступник Голови Луганської 
обласної державної адміністрації з пи-
тань соціальної та гуманітарної сфери 
Ольга Лішик та директор департамен-
ту освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації Юрій Стецюк. 
Прапор отримав начальник ліцею 
полковник Валерій Ємбаков, на що лі-
цеїсти відповіли триразовим «Слава!».

Не забули юнаки цього дня і сво-
їх вчителів та офіцерів-вихователів, 

зА збЕРЕЖЕННя НАВчАльНОгО 
зАклАДу СИСтЕМИ піДгОтОВкИ 
ДО ВійСькОВОї Слу ЖбИ з 
ДИтИНСтВА тА ВіДтВОРЕННя йОгО 
у НОВОМу МіСці ДИСлОкАції, 
пліДНу РОбОт у пО ВійСькОВО-
пАтРіОтИчНОМу ВИхОВАННю 
ЄМбАкОВ ВАлЕРій ЄВгЕНОВИч 
НАгОРОДЖЕНИй ВіДзНАкОю 
ВСЕукРАїНСькОї АСОціАції 
«кАДЕтСькА СпіВДРу ЖНіСть» – 
ОРДЕНОМ «кАДЕтСькА СлАВА» 2 
Ст упЕНя.
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яких вони поздоровили з Днем пра-
цівника освіти.

Завершилось свято військово-
патріотичною композицією «Рідна 
Україна» та видовищним Урочистим 
маршем Кадетського корпусу, який 
продемонстрував усім присутнім не 
тільки добрий стройовий вишкіл, але 
й високий патріотизм майбутніх за-
хисників України. 

З Днем захисника України вихован-
ців тепло привітали голова Луганської 
обласної державної адміністрації – 
керівник обласної військово-цивіль-
ної адміністрації Юрій Гарбуз, його 
заступник з питань безпеки та гро-
мадського порядку Юрій Клименко, 
директор Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адмі-
ністрації Юрій Стецюк, керівництво 
Кремінецького району, представники 
громадських організацій, учасники 
Антитерористичної операції.

Юрій Гарбуз поздоровив юнаків зі 
святом та висловив впевненість у тому, 
що ліцеїсти стануть достойними захис-
никами незалежної України. Керівник 
області подарував ліцею ікону Божої 
Матері та мультимедійну дошку.

Гості ознайомились з умовами на-
вчання та побуту у Кадетському кор-
пусі, заслухали перспективний план 
розвитку навчального закладу, який 
доповів начальник ліцею полковник 
Валерій Ємбаков. Під час відвідання 
навчального закладу директор Де-

партаменту освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації 
Юрій Стецюк поспілкувався з ліцеїс-
тами-першокурсниками, поцікавився 
їх ставленням до військової справи та 
побажав успіхів у навчанні.

Комунальний заклад «Луганський обласний ліцей-ін-
тернат з ПВФП «Кадетський корпус імені героїв Молодої 
гвардії» створено в 1993 році  відповідно до наказу на-
чальника Головного штабу Збройних сил України на базі 
частини майна Луганського вищого військового авіацій-
ного училища штурманів як один із найперших ліцеїв з 
посиленою військово-фізичною підготовкою в Україні.

У 1996 році Постановою Кабінету Міністрів України 
ліцей передано у власність Луганської обласної терито-
ріальної громади.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  у серпні 
2003 року  за активну роботу з питань  військово-патрі-
отичного виховання молоді ліцею присвоєно ім’я героїв 
Молодої гвардії. Своє теперішнє найменування («Кому-
нальний заклад «Луганський обласний ліцей-інтернат 
«Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії») ліцей 
отримав у  2011  році.

За 23 роки існування було здійснено 18 випусків лі-
цеїстів, більшість із яких продовжила навчання у вищих 
навчальних закладах  Міністерства оборони та інших си-
лових структур України

Серед випускників ліцею – переможці та призери 
спортивних змагань міжнародних, національних та об-
ласних рівнів із бойових мистецтв, кікбоксінгу, скеле-
лазіння, спортивного орієнтування. Ліцейські коман-
ди – чемпіони та призери обласних змагань з футболу, 
волейболу, багаторазові переможці легкоатлетичної ес-
тафети на честь  Дня  Перемоги.

У 2011 році ліцей став  господарем проведення пер-
шої Всеукраїнської спартакіади військових ліцеїв та лі-
цеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, в 
якій команда ліцею посіла 1  командне  місце.

Але не тільки   спортивними   досягненнями   відо-
мий  Луганський  ліцей. Вокальний  ансамбль  ліцею  став  
лауреатом  Міжнародного  фестивалю військово-патріо-
тичної  пісні, ліцеїсти Яків  Тіщенко, офіцер-вихователь 
Михайло Зарубов – лауреати обласних конкурсів сол-
датської пісні, танцювальний колектив ліцею – учасник 
багатьох творчих конкурсів серед талановитої  молоді 
Луганщини.

Справжньою подією в культурному житті Луганщини 
у 2012 році  став перший  обласний Кадетський бал, який 
згідно з усіма традиціями минулого  було проведено  на  
паркеті головної зали Луганщини.

За роки існування ліцею свідками відмінного стройо-
вого вишколу  та військової  підтягнутості  його вихован-
ців  були  перші особи  нашої держави,  іноземні гості, 
ветерани  війни та чисельні  жителі Луганської області.

Однією з характерних рис навчального закладу є те, 
що ліцей за весь час свого існування   прагнув  втілювати 
в життя мету сучасного освітнього процесу не тільки в 
плані надання ґрунтовних знань, але й формування осо-
бистості вихованця як патріота і громадянина.

Випускники навчального закладу проходять військо-
ву службу в лавах усіх видів Збройних сил та родів військ 
України,  інших силових структурах.

довідка:
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київ – боярка

14 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці  та Захисника 
України, на вірність українському народові, своїй Батьківщині та 
своїй родині присягли 123 ліцеїста 8 класу навчально-оздоровчо-
го комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна. 

Перед Державним прапором України, іконою Пресвятої Бого-
родиці та своїми батьками наймолодші вихованці поклялися ні-
коли не зраджувати девізу військового ліцеїста: «Держава. Честь. 
Відвага!».  Присягнувши продовжувати славетні традиції україн-
ського народу, ліцеїсти виконали Державний гімн України, заслу-
хали привітання від командування комплексу, батьків та почесних 
гостей свята. 

Після проведення заходу ліцеїсти вирушили у свою першу дов-
гоочікувану канікулярну відпустку!

біла церква

1 жовтня 2016 року біля меморіалу вої-
нам Другої світової війни в Білій Церкві 
кадети гімназії №2 прийняли урочисту 
обіцянку.

Саме тут зібралися кадети, їхні батьки, 
численні гості. Серед шанованих гостей – 
генерал-полковник Цицюрський Микола 
Миколайович, міський голова Білої Церк-
ви Дикий Геннадій Анатолійович,  голова 
Білоцерківської райдержадміністрації 
Маршалок Вадим Анатолійович, голова 
Ради Всеукраїнської асоціації «Кадетська 
співдружність» Чеповий Володимир Ві-
талійович, випускники білоцерківських 
кадетських класів  різних років, а нині – 
курсанти вищих військових навчальних 
закладів та офіцери.

За багаторічну та плідну працю по 
військово-патріотичному вихованню 
молоді, організацію у Білоцерківському 
гарнізоні системи підготовки учнівської 
молоді до військової служби з дитинства, 
голова Ради офіцерського клубу «Честь» 
Забарський Валерій Шулімович нагоро-
джений відзнакою Асоціації «Кадетська 
співдружність» – орденом «Кадетська 
слава» ІІ ступеня.

Хвилюючий момент Присяги 
запам’ятається юним кадетам на все жит-
тя. Це перша у їхньому житті обіцянка, що 
формує справжнього чоловіка.

київ

14 жовтня цього року за участю президента України Петра Порошенка відбулася це-
ремонія складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна, яка пройшла на Софійській площі.

У супроводі прапороносної групи ліцеїст 10-го класу О. Степанов зачитав 
текст клятви ліцеїста перед строєм ліцею. У клятві йшлося про те, що богунівці 
зобов’язуються сумлінно вчитися, щоб стати гідними захисниками України. Юнаки 
тричі виголосили свою клятву перед Верховним Головнокомандувачем. 

На урочистостях були присутні народні депутати України, перший віце-спікер 
Ірина Геращенко, віце-прем’єр Геннадій Зубко.

Звертаючись до богунівців, Президент України Петро Порошенко зазначив: 
«Ваш навчальний заклад носить ім`я Івана Богуна – славного полковника і сорат-
ника гетьмана Богдана Хмельницького. Богун був тим героєм, якого неспокійний 
дух живе й досі. Щойно, дорогі юнаки, на цьому історичному місці ви дали урочисту 
клятву на вірність Вітчизні. Я вірю, що слова цієї урочистої клятви закарбуються у 
вашій пам’яті на все життя».

Глава держави підкреслив, що ліцеїсти мають стати гідними військової перемоги 
княжих дружинників Руси-України, січовиків Запоріжжя, героїв Крут, українців, які 
боролися проти нацизму. Як і воїнів-сучасників – таких, як начальник Київського 
військового ліцею, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, як випускник лі-
цею Герой України майор Олександр Порхун.

Після завершення церемонії присяги ліцеїсти пройшли урочистим маршем по 
Софійській площі. Президент України поспілкувалися з батьками та членами родин 
ліцеїстів.
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лУцьк 

Посвята у ліцеїсти традиційно від-
бувалася 14 жовтня  у День Покро-
ви Пресвятої Богородиці та  День 
захисника України. Урочисті заходи  
об’єднали на Театральному майдані 
м. Луцька не лише ліцеїстів, батьків 
та  вчителів навчального закладу, 
але й випускників ліцею, які зараз 
є курсантами Сектору оборони та 
безпеки України, а також громад-
ськість міста.

Розпочався захід вшануванням  
пам’яті  полеглих за волю України, 
усіх, хто загинув, відстоюючи єд-
ність та соборність Батьківщини на 
різних етапах її історії.

Ліцеїсти третього курсу поклали 
квіти до пам’ятника Борцям за волю 
і незалежність України, пам’ятника 
жертвам  політичних репресій на 
Замковій площі, пам’ятника «Во-

линські Герої Небесної Сотні»,  Віч-
ного Вогню,  пам’ятного знаку Неві-
домому солдату,  пам’ятного знаку 
колишнім в’язням фашистських 
концтаборів та до пам’ятного знаку 
воїнам-інтернаціоналістам.

Після урочистої присяги  пред-
ставники влади та курсанти вручи-
ли  першокурсникам  погони та по-
свідчення ліцеїста.одеса 

14 жовтня, у День захисника України та 
Покрови Пресвятої Богородиці, в Одесі 
на площі біля пам’ятника Т. Г. Шевченку 
відбулась церемонія складання урочистої 
клятви ліцеїстами Військово-морського 
ліцею.

Бути вірними Батьківщині поклялися 
74 ліцеїстів 1 курсу (10 класу). Після клят-
ви, яку проголосив ліцеїст Кирило Тору-
бара, відбулося колективне виконання 
Державного гімну України.

Перший заступник командувача Вій-
ськово-Морських Сил Збройних Сил 
України контр-адмірал Андрій Тарасов 
привітав вихованців ліцею та гостей з 
урочистою подією і святами та побажав 
ліцеїстам і всім захисникам України міц-
ного флотського здоров’я, сили духу й не-
похитної віри у нашу перемогу.

Під час свята погони ліцеїстам вру-
чили представники командування укра-
їнських ВМС, керівництва області й міста 
Одеси. 

В урочистостях взяли участь бать-
ки ліцеїстів, ветерани флоту, волонтери, 
священнослужителі. Завершилось свят-
кування урочистим маршем та колектив-
ним фотографуванням.

довідка

Навесні 2014 року навчальний заклад було 
передислоковано із Севастополя до Одеси че-
рез анексію Криму Російською Федерацією. 
1 вересня того ж року у ліцеї відновлено на-
вчально-виховний процес.

У 2016 році в Одесі відбувся перший ви-
пуск ліцеїстів, переважна більшість яких стала 
курсантами факультету ВМС Національного 
університету «Одеська морська академія» та 
інших військових навчальних закладів.

сУми 

22 вересня 2016 року в Державному 
ліцеї-інтернаті з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І. Г. Харитоненка відбулося 
складання Клятви кадета кадетами на-
бору 2016 року. В  урочистій обстановці 
200 юнаків дали клятву та присягнули 
стати вірними захисниками України.

На заході були присутні батьки кадет 
і гості, традиційно проведені показовий 
виступ спортсменів Кадетського корпу-
су, танцювального колективу «Каданс» і 
вокального ансамблю « Кадет».

«Кадетський корпус» прийняв гідне поповнення до свого колективу.

харків 
12 жовтня 2016 року в Державній 
гімназії-інтернаті з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою «Ка-
детський корпус» було проведено 
урочисте шикування з нагоди скла-
дання Клятви кадетами, які розпо-
чали навчання у 2016 році.
Зараз у Кадетському корпусі на-
вчаються 480 юнаків. Це діти з 20 
областей України та міста Севасто-
поль, серед них учні 7-11 класів.
Цього року 210 юнаків склали 
вступні іспити та продовжили здо-
буття загальної середньої освіти в 
кадетських погонах. У стінах Кадет-
ського корпусу вони виховуються 
на кращих традиціях самовідданого 
служіння українському народу: го-
товності до захисту її незалежності 
та територіальної цілісності, поваги 
до Конституції України, її держав-

них символів, почуття власної гід-
ності та відповідальності.
Урочистостей кадети очікували пів-
тора місяця, довго і ретельно готу-
валися до цього моменту. 

Традиційно святкове шикування з 
нагоди складання Клятви кадетами 
закінчилось проходженням уро-
чистим маршем усього особового 
складу Кадетського корпусу.
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н
езалежність нашої держави зу-
мовлює якісно новий підхід до 
організації, змісту та методів ви-
ховання молодого покоління. 

Виховання  національно-патріотичної 
свідомісті членів суспільства, що понад 
усе цінується в усьому світі, та патріотич-
не виховання на славних традиціях наці-
ональної історії є одним з пріоритетних  
завдань нашого навчального закладу. 

Український народ має чим пиша-
тись з нашого славного етнічного мину-
лого і сьогодення, має за що  боротися 
і що захищати, тому невід’ємною скла-
довою національно-патріотичного ви-
ховання є військово-патріотичне.

 Військово-патріотичне виховання – 
виховання, яке покликане забезпечити 
морально-політичну та практичну підго-
товку учня до виконання обов’язку – за-
хисту незалежної Батьківщини, військо-
вої служби у Збройних Силах України.  

Виховна робота у Волинському об-
ласному ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою спрямована на 
особистісно-орієнтований підхід до  
кожного ліцеїста, особливо у  форму-
ванні  патріота, громадянина,  захисни-
ка. І тому в закладі створена своєрідна 
модель випускника, якого ми прагнемо 
виховати і яка передбачає такі аспекти:
l освітню готовність – знання ге-

роїчного минулого українського наро-
ду, історії його Збройних Сил, знання з 
предмету «Захист Вітчизни»;
l фізичну готовність – певний 

рівень розвитку фізичної сили, витри-

валості, спритності, швидкості в рухах; 
сформованість необхідних для військо-
вої діяльності рухових навичок та вмінь;
l психологічну готовність – по-

зитивну мотивацію участі ліцеїстів у вій-
ськово-патріотичних заходах, достатній 
рівень сформованості емоційної стій-
кості, розсудливості, сміливості, рішу-
чості, мужності, цілеспрямованості;
l    соціальну готовність – вірність 

бойовим та національно-історичним 
традиціям, військовому обов’язку, при-
сязі та військовому статуту, високу дис-
циплінованість та національно-грома-
дянську активність;
l  духовну готовність – наявність 

ідеалу, пошуки життєвого смислу та 
цінностей; самопізнання окремих ознак 
своєї індивідуальності, власних рис ха-
рактеру.

Військово-патріотичне вихован-
ня здійснюється насамперед у процесі 
навчання, де в ліцеїстів закладається 
фундамент глибоких знань, форму-
ються світогляд, національна самосві-
домість. Військове виховання ліцеїстів 
здійснюється у процесі виконання ними 
розпорядку дня, шляхом ознайомлен-
ня з життям та бойовим навчанням 
Збройних Сил, набуття  ліцеїстами те-
оретичних знань і практичних навичок 
з допризовної підготовки. При цьому 
враховується необхідність підготовки 
ліцеїстів до прийняття військової при-
сяги та виконання статутів Збройних 
Сил України. Вивчення предмету «За-
хист Вітчизни» ліцеїстами здійснюється 

за такими напрямками:  вивчення істо-
рії українського війська; ознайомлення 
із законодавством з військових питань; 
ознайомлення  із  структурою  і  завдан-
нями  Збройних  Сил України та інших 
військових формувань; вивчення основ 
Цивільної оборони України; набуття  
практичних  навичок з основ військової 
справи,  у тому  числі  з  вогневої,  так-
тичної,   прикладної   фізичної,   медико-
санітарної та психологічної підготовки. 

З перших кроків створення ліцею 
велика увага приділяється проведенню 
польових занять. Щорічно відбуваєть-
ся випробування ліцеїстів «полем» на 
базі 51 механізованої дивізії у місті Во-
лодимирі-Волинському, де юнаки за-
ймаються інженерною, топографічною 
і тактичною підготовкою та виконують 
практичні вправи зі стрілецької зброї. 
Налагоджена співпраця з ГО «Захист 
патріотів», учасники якого навчають  
ліцеїстів основам тактичної медицини.  
Результатом цієї щоденної наполегли-
вої праці є перемога команди закладу 
у 2012,  2015,  2016 роках  на Всеукра-
їнській Спартакіаді серед військових 
ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою, що забезпечило 
здобуття перехідного кубку кадетського 
співтовариства України. 

У 2014 році ліцеїсти вибороли брон-
зові нагороди на Спартакіаді України се-
ред допризовної молоді. У 2015 році – 
І місце на обласній спартакіаді серед 
допризовної молоді, а також команда 
ліцею вперше в історії області посіла 
1 місце на Всеукраїнській спартакіаді се-
ред допризовної молоді у м. Житомир. 
Ліцеїсти є учасниками та переможцями 
щорічних змагань військово-патріотич-
ної спортивної гри «Сокіл» («Джура») 
та теренової гри «Звитяга». У 2016 році 
вихованці закладу взяли участь у патрі-
отичній тереновій грі «СІЧ: сила і честь» 
імені Братів Чучупак, яка проходила у 
лісах Холодного Яру Черкаської області. 

Велику роль у фізичній підготовці 
ліцеїстів до військової служби мають 
уроки фізичної культури, спортивно-
масова робота у ліцеї. У нашому на-
вчальному закладі юнаки та дівчата ма-
ють можливість вдосконалювати свою 
майстерність у таких видах спорту: лег-
ка атлетика, дзюдо, бокс, греко-римська 
боротьба, кікбоксинг, рукопашний бій, 
важка атлетика, велоспорт, веслування, 
баскетбол, гандбол, футбол, скелела-
зіння, пожежно-прикладний спорт, вій-
ськове багатоборство.

Важко переоцінити значення пред-
метів гуманітарного циклу в морально-
політичній та психологічній підготовці 

військово-патріотичне 
виховання 
(ДОСВіД РОбОтИ   ВОлИНСькОгО ОблАСНОгО  ліцЕю  з пОСИлЕНОю ВійСькОВО-
фізИчНОю піДгОтОВкОю)
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майбутніх захисників держави. Уроки 
історії України озброюють ліцеїстів зна-
ннями законів суспільного розвитку, 
козацької доби, яка багата на події та 
героїв, допомагають засвоїти основні 
відомості про війну, армію. Молодь ви-
вчає героїчні бойові та трудові традиції 
українського народу і його Збройних 
сил, осмислює сторінки новітньої істо-
рії. На уроках літератури формуються 
моральні ідеали молоді на прикладах 
героїв художніх творів, встановлюється 
живий зв›язок далекого минулого із су-
часністю, виховується почуття гордос-
ті за свою Батьківщину, свій народ. На 
уроках математики, фізики, хімії, біоло-
гії ліцеїсти одержують основи знань, без 
яких неможливо оволодіти сучасною 
військовою технікою і зброєю, засобами 
захисту від зброї масового ураження.

З метою формування соціально-ак-
тивної життєвої позиції  юнаків та дівчат, 
психологічної готовності до добровіль-
ного вступу на військову службу та зраз-
кового виконання службових обов’язків 
у подальшому професійному зростанні,  
а також усвідомлення громадянської 
відповідальності перед Вітчизною у  на-
шому навчальному закладі проводяться 
традиційні заходи: Посвята у ліцеїсти в 
День Захисника України, День козацтва 
(14 жовтня), День Прапора, День Неза-
лежності,  урочисті заходи та зустрічі 
з військовими, учасниками АТО та Ре-
волюції Гідності, літературно-музичні 
заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної 
Сотні, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Со-
борності, Дня Гідності та Свободи, Дня 
пам’яті та примирення.    

Вихованці навчального закладу вій-
ськового спрямування повинні знати 
історію своєї країни,  війська, мати праг-
нення досліджувати її, щоб у майбут-
ньому стати справжніми захисниками 
Вітчизни, знаючими,  компетентними, 
люблячими рідний край.  Реалізація цієї 
мети неможлива без залучення ліцеїстів  
до участі в заходах, які віддзеркалюють 
важливі державні історичні події. Ліце-
їсти є активними та постійними учасни-
ками  обласних патріотичних заходів. У 
ліцеї проходять зустрічі юнаків та дівчат 
з ветеранами Збройних сил, ветеранами 
ОУН-УПА та Другої Світової війни. 

Ліцеїсти підтримують сучасних ге-
роїв, учасників АТО під час виконання 
їхнього громадянського і службового 
обов’язку. Так, у закладі проводяться 
зустрічі з військовими, які захищають 
територіальну цілісність України, органі-
зовуються концерти для військових, що 
знаходяться на реабілітації у Луцькому 
гарнізонному військовому госпіталі. За-

вдяки активній участі ліцеїстів проведені 
акції «Серце на фронт» – виготовлення 
малюнка жовто-блакитного серця; «Па-
пір рятує» – для допомоги волинським 
військовим, що перебувають у зоні АТО;  
«Напиши листа солдату» – написання 
листів та вітань військовослужбовцям у 
зону АТО; «Браслет нескореності» – ви-
готовлення патріотичних браслетів для 
захисників України; флеш-мобу «Сила 
у єднанні»;  проведено майстер-класи з 
виготовлення квіток-маків – символів 
людських жертв усіх військових та ци-
вільних конфліктів – та ляльок-мота-
нок.   Вихованці закладу були активними 
учасниками Всеукраїнських акцій «Кни-
га на фронт» (збір художньої літератури 
для бійців АТО),  «Запали свічку пам’яті».  
У рамках проекту «Прапори з фронту» 
у ліцеї збирається колекція Державних 
Прапорів, які передають випускники 
ліцею, батьки ліцеїстів із зони бойових 
дій, як символи патріотизму, відваги, 
мужності та нескореності.

Значне місце у виховній роботі пе-
дагогів та офіцерів-вихователів від-
ведено відновленню, належному та 
об’єктивному оцінюванню подій, які 
відбувалися на теренах Волині. Цьому 
сприяють зустрічі з «живими свідками 
історії» – ветеранами Другої світової ві-
йни, Волинського обласного товариства 
політв’язнів і репресованих,  Волинської 
організації партизанів-підпільників та  
крайової управи Братства ветеранів 
ОУН-УПА Волинського краю імені пол-
ковника Клима Савура. 

Військово-патріотичне виховання у 
ліцеї також здійснюється у формі лекцій, 
бесід, виховних годин («Покрова пре-
святої Богородиці – оберіг козацтва та 
народу України», «Військові ритуали: по-
свята у ліцеїсти», «14 жовтня – цей день 
в історії», «Козацтво на захисті Вітчиз-
ни», «Історичні передумови свята «День 
захисника України» та ін.),  історичних  
годин (до Дня визволення України від 
нацистських загарбників;  «Пам’яті за-
гиблих героїв за волю України присвя-
чується» (до Дня пам’яті героїв Крут); 
«Пам’яті героїв Небесної Сотні», «Скор-
ботні уроки історії», «Трагедія Бабиного 
Яру. Без терміну давності», приурочена 
75-ій річниці від початку розстрілів на-
цистами українського населення в Ба-
биному Яру та ін.); інформаційних годин 
(«День Соборності – погляд крізь час», 
«Злука: історія та сучасність»,   «День Со-
борності – історія, причини, наслідки»  
та ін.),  розповідей, екскурсій видатними 
місцями держави, до музеїв військових 
частин, техніки, походів місцями бойо-
вої слави Волині та України, пошукової 

роботи, участі у роботі гуртка військо-
во-патріотичного спрямування. У рам-
ках плану вихідного дня організовуєть-
ся перегляд документальних  фільмів 
«Один день незалежності», «Битва під 
Крутами», «Рейд». У ліцеї створена по-
стійно діюча фотовиставки «Вони вою-
ють за мир» – випускники ліцею – учас-
ники Революції Гідності та АТО.

Уже стала традицією участь  ліцеїстів 
у загальнообласних та загальноміських 
заходах, а саме:  несення почесної варти 
біля Вічного вогню, участь у покладан-
ні  квітів та вінків до пам’ятних знаків на 
меморіалі Слави, в обласних днях  вша-
нування пам’яті жертв Другої світової 
війни; покладанні квітів до могили Ге-
роя Небесної Сотні Василя Мойсея, до 
могил загиблих учасників АТО на Алеї 
почесних поховань;  панахиді пам’яті 
Героїв Небесної Сотні на меморіаль-
ному комплексі «Вічна Слава»; мітингу 
пам’яті вшанування учасників ліквіда-
ції аварії на ЧАЕС, покладанні квітів до 
пам’ятного знаку «Жертвам Чорноби-
ля»; у заходах приурочених  до Дня вша-
нування учасників бойових дій на тери-
торії інших держав та   річниці виведення 
військ з Афганістану;   у вечорі пам’яті 
для в’язнів фашистських концтаборів (з 
нагоди відзначення Міжнародного дня 
визволення в’язнів фашистських конц-
таборів); у заходах вшанування пам’яті 
жертв політичних репресій.

Закінчення в наступному номері

Начальник ліцею полковник Боснюк Павло 
Зіновійович

Рішенням Волинської обласної 
державної адміністрації ліцею на-
дано додаткову територію, на якій 
створюється навчально-оздоров-
чий комплекс для навчання вихо-
ванців 8-9 класів.
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д
ля участі в Спартакіаді при-
були 18 команд з військових 
ліцеїв, ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною під-

готовкою та шкіл-інтернатів. Поза 
конкурсом виступала команда на-
вчально-оздоровчого комплексу Ки-
ївського військового ліцею. Загалом 
у змаганнях взяли участь 208 ліцеїс-
тів.

Змагання продемонстрували ви-
сокий рівень підготовки учасників 

спартакіади. 45 учасників змагань 
виконали норматив «Кандидат у 
майстри спорту» (вищий спортив-
ний розряд у цьому виді змагань), 
14 – першого спортивного розря-
ду, 27 – другого спортивного роз-
ряду. Кандидатів у майстри спорту 
підготовили: Київський ліцей – 12 
(3 з них в НОК КВЛ), Волинський – 
10, Харківський – 5, Криворізь-
кий – 4, Сумський, Острозький та 
Чернігівський – по 3, Прикарпат-

ський, Закарпатський, Кам’янець-
Подільський, Запорізький та Терно-
пільській коледж з ПВФП – по 1. 

Другий рік поспіль та втретє за 
час проведення Спартакіад перше 
місце посіла команда Волинського 
обласного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою, яка 
виборола 5 перших місць із семи 
видів змагань. Всі 10 членів коман-
ди виконали норматив «Кандидат у 
майстри спорту».

VII всеУкраїнська спартакіада 
серед військових ліцеїв та ліцеїв 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою

Ліцей Плавання Біг 100 м Підтягу-
вання

Смуга 
пере-
шкод

Стрільба Метання 
грана ти

Біг 3000 
м

Сума 
балів Місце

Волинський 4 2 1 1 1 1 1 49921 І

Київський 2 4 3 3 2 2 5 45368 ІІ

Сумський 1 3 2 4 5 3 10 42368 ІІІ

Криворізький 3 1 6 2 8 9 4 40071 ІV

Харківський 5 8 5 5 3 5 8 41348 V

Прикарпатський 9 7 14 6 16 6 3 35692 VI

Закарпатський 8 10 4 12 12 8 11 35070 VII

Кам’янець-Подільський 14 6 7 7 11 12 9 34500 VIII

Острозький 13 11 13 8 9 7 7 33301 IX

Ліцей «Патріот» (Харків) 7 15 11 10 14 11 13 35242 X

Чернігівський 15 5 17 13 7 4 15 34262 XI

Запорізький 6 9 16 11 6 13 16 34435 XII

Військово-морський 12 13 10 9 15 17 6 30417 XIII

Тульчинський 11 12 12 18 17 14 2 30493 XIV

Буковинський 17 16 8 14 13 16 12 29143 XV

Коропецький 18 14 15 16 14 10 14 27676 XVI

Кременчуцький 16 18 9 15 10 18 17 27258 XVII

Луганський 10 17 18 17 18 15 18 25540 XVIIІ

Поза конкурсом

НОК КВЛ 1 1 1 1 1 2 1 37093 І

Тернопільський коледж з ПВФП 3 2 2 2 3 1 2 27977 ІІ

Київський коледж з ПВФП 2 3 3 3 2 3 3 25091 ІІІ

з 31 тРАВНя пО 3 чЕРВНя 2016 РОку В  М. луцьк ВіДбулАСя 
VII ВСЕукРАїНСькА СпАРтАкіАДА СЕРЕД  ВійСькОВИх ліцЕїВ 
тА ліцЕїВ з пВфп.  зМАгАННя пРОВОДИлИСя із СЕМИ ВИДіВ 
СпОРту: біг НА 100 МЕтРіВ; біг НА 3000 МЕтРіВ; піДтягуВАННя 
НА пЕРЕклАДИНі; плАВАННя НА 50 МЕтРіВ; МЕтАННя гРАНАтИ 
ф-1 НА ДАльНіСть; СтРільбА з МАлОкАлібЕРНОї гВИНтіВкИ; 
пОДОлАННя СМугИ пЕРЕшкОД.
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Ліцей Плавання Біг 100 м Підтягу-
вання

Смуга 
пере-
шкод

Стрільба Метання 
грана ти

Біг 3000 
м

Сума 
балів Місце

Волинський 4 2 1 1 1 1 1 49921 І

Київський 2 4 3 3 2 2 5 45368 ІІ

Сумський 1 3 2 4 5 3 10 42368 ІІІ

Криворізький 3 1 6 2 8 9 4 40071 ІV

Харківський 5 8 5 5 3 5 8 41348 V

Прикарпатський 9 7 14 6 16 6 3 35692 VI

Закарпатський 8 10 4 12 12 8 11 35070 VII

Кам’янець-Подільський 14 6 7 7 11 12 9 34500 VIII

Острозький 13 11 13 8 9 7 7 33301 IX

Ліцей «Патріот» (Харків) 7 15 11 10 14 11 13 35242 X

Чернігівський 15 5 17 13 7 4 15 34262 XI

Запорізький 6 9 16 11 6 13 16 34435 XII

Військово-морський 12 13 10 9 15 17 6 30417 XIII

Тульчинський 11 12 12 18 17 14 2 30493 XIV

Буковинський 17 16 8 14 13 16 12 29143 XV

Коропецький 18 14 15 16 14 10 14 27676 XVI

Кременчуцький 16 18 9 15 10 18 17 27258 XVII

Луганський 10 17 18 17 18 15 18 25540 XVIIІ

Поза конкурсом

НОК КВЛ 1 1 1 1 1 2 1 37093 І

Тернопільський коледж з ПВФП 3 2 2 2 3 1 2 27977 ІІ

Київський коледж з ПВФП 2 3 3 3 2 3 3 25091 ІІІ

довідка

Перша Спартакіада проводилась на 
базі Луганського обласного ліцею з по-
силеною військово-фізичною підготов-
кою імені Молодої гвардії. 
1 місце виборола команда Луганського 
ліцею.
2 місце – команда Криворізького ліцею.
3 місце – команда Волинського ліцею.

Друга Спартакіада проводилась на базі 
Запорізького обласного ліцею з поси-
леною військово-фізичною підготов-
кою «Захисник». 
1 місце виборола команда Запорізько-
го ліцею.
2 місце – команда Сумського ліцею.
3 місце – команда Прикарпатського лі-
цею.

Третя Спартакіада проводилась на базі 
Волинського обласного ліцею з поси-
леною військово-фізичною підготов-
кою. 
1 місце виборола команда Волинського 
ліцею.
2 місце – команда Прикарпатського лі-
цею.
3 місце – команда Севастопольського 
ліцею.

Четверта Спартакіада проводилась на 
базі Севастопольського військово-мор-
ського ліцею. 
1 місце виборола команда Сумського 
ліцею.
2 місце – команда Чернігівського ліцею.
3 місце – команда Запорізького ліцею.

П’ята Спартакіада проводилась на базі 
Кам’янець-Подільського обласного лі-
цею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.
1 місце виборола команда Кам’янець-
Подільського ліцею.
2 місце – команда Сумського ліцею.
3 місце – команда Волинського ліцею.

Шоста Спартакіада проводилась на базі 
Острозького обласного ліцею з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою. 
1 місце виборола команда Волинського 
ліцею.
2 місце – команда Криворізького ліцею.
3 місце – команда Сумського ліцею.

Друге місце зайняла команда 
Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна. Дев’ять  з десяти чле-
нів команди стали «Кандидатами  у 
майстри спорту».

Третє місце посіла команда 
Сумського державного ліцею з по-
силеною військово-фізичною під-
готовкою. Три члени команди  вико-
нали норматив «Кандидат у майстри 
спорту».

В особистому заліку всі три перші 
місця вибороли представники коман-
ди Волинського обласного ліцею з 
посиленою військово-фізичною під-
готовкою Левчук Владислав, Колос 
Іван, Рудь Вадим. При цьому Левчук 
Владислав встановив новий рекорд 
Спартакіад, набравши 6067,8 балів 
в загальному заліку. Також він вста-
новив новий рекорд Спартакіад з під-
тягування на перекладині – 34 рази.

Примітка: загальнокомандне 
місце визначається за сумою місць 
з кожного виду змагань. Сума балів 
підраховується за сумою набраною 
9-ма кращими учасниками змагань 
від кожної команди.

Проведення 8-ої Спартакіади 
планується на базі Сумського дер-

жавного ліцею з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою.

Всеукраїнська асоціація випус-
кників  суворовських училищ, вій-
ськових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
«Кадетська співдружність» виступи-
ла з ініціативою  щодо включення 
до програми Спартакіади  військо-
вих ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
у 2017 році додаткового виду зма-
гань: легка атлетика – біг на 100 та 
200 метрів. Асоціація зобов’язується 
забезпечити фінансування участі пе-
реможця цього виду змагань у складі 
збірної команди Збройних сил Украї-
ни в  3-іх Всесвітніх кадетських іграх. 
Всесвітні кадетські ігри відбудуться  
у 2018 році (точні терміни проведен-
ня  будуть оголошені на Генеральній 
асамблеї СІЗМ 2017 р.) в Індонезії 
на території академії Сухопутних 
військ (о. Ява). Участь ліцеїста в цих 
змаганнях дозволить ознайомитися 
з умовами навчання у закордонних 
військових навчальних закладах та 
буде мотивувати до покращення як 
навчальних, так і спортивних досяг-
нень.
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Предмет навчання

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Українська мова та література 0/0,7 7,5/3,8 13,1/11,1 22,5/16,2 28,1/26,8 28,7/41,5
Історія України 2,8/6,3 12,9/11,3 29,6/21,7 25,0/22,7 20,3/22,2 9,26/15,8
Математика 3,0/1,9 7,0/5,3 20,0/11,0 32,0/18,6 19,0/27,3 19,0/35,8
Фізика 11,1/2,5 11,1/6,4 18,5/7,7 18,5/18,0 25,9/14,4 14,8/30,8
Англійська мова 7,5/6,6 23,7/9,2 20,0/10,9 23,7/20,9 21,2/24,6 3,75/27,6

Українська мова та літератУра

Ліцей Взяли 
участь

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Київський 275 0,75 10,55 30,18 28,36 22,91 7,27
Військово-морський 42 4,76 11,9 40,48 21,43 19,05 2,38
Волинський 203 0 4,93 13,79 28,57 37,44 15,27
Донецький
Запорізький 61 0 27,87 39,34 24,39 8,20 0
Кам’янець-Подільський 155 3,23 20,65 38,06 26,45 10,32 1,29
Коропецький 47 2,13 23,40 38,30 34,04 0 2,13
Кременчуцький 38 0 23,68 50,00 18,48 5,26 2,63
Криворізький 118 1,69 21,19 38,14 27,97 8,47 2,54
Луганський
Львівський 145 1,38 16,55 37,93 26,90 15,17 2,07
Мукачівський 85 5,88 30,59 37,76 20,00 9,41 2,35
Одеський 80 3,75 20,00 36,25 31,25 8,15 0
Острозький 64 0 0 9,38 34,38 45,31 10,94
Прикарпатський 61 4,92 26,23 36,07 22,92 9,84 0
Сумський 134 0 5,97 21,64 26,87 38,06 7,96
Харківський 102 2,94 19,61 36,27 27,45 10,78 2,94
Чернігівський 151 4,64 21,19 18,54 30,46 19,21 5,96

історія України

Ліцей Взяли 
участь

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Київський 219 5,02 11,42 33,33 26,04 18,26 5,02
Військово-морський 17 0 29,41 35,29 35,29 0 0
Волинський 150 2,57 8,0 18,0 35,33 22,57 13,33
Донецький
Запорізький 57 10,53 26,32 35,09 22,84 5,26 0
Кам’янець-Подільський 119 5,04 21,01 26,05 39,97 8,40 2,52
Коропецький 44 2,27 19,51 29,55 22,73 25,00 4,55
Кременчуцький 31 3,23 25,81 51,61 19,35 0 0
Криворізький 94 4,26 25,53 25,53 34,04 7,35 3,19
Луганський
Львівський 115 4,35 19,13 33,04 20,87 20,00 2,6
Мукачівський 65 18,46 28,15 30,77 13,85 9,23 1,54
Одеський 50 4,0 26,0 30,0 32,0 8,0 0
Острозький 54 0 3,70 20,37 24,07 45,59 9,76
Прикарпатський 52 9,68 28,85 30,77 21,15 7,69 1,92
Сумський 120 0,83 12,50 35,00 33,33 16,67 1,67
Харківський 71 5,63 22,54 38,03 21,13 12,68 0
Чернігівський 113 4,42 15,03 38,94 22,12 15,04 3,54

підсУмки зовнішнього незалежного            оцінювання У 2016 році
піДСуМкИ зОВНішНьОгО НЕзАлЕЖНОгО ОціНюВАННя 
СВіДчАть пРО тЕ, щО В ліцЕях пРОВОДИтьСя пОСтійНА 
РОбОтА пО ВДОСкОНАлЕННю НАВчАльНОгО пРОцЕСу, 
НАВчАльНО-МАтЕРіАльНОї бАзИ, ВтілЕННю НОВИх, 
іННОВАційНИх МЕтОДіВ НАВчАННя. як і В пОпЕРЕДНі РОкИ 
ліДЕРАМИ зА РЕзультАтАМИ зНО зАлИшАютьСя ОСтРОзькИй 
тА ВОлИНСькИй ліцЕї. тАкОЖ, як і РАНішЕ, ВИклИкАЄ 
зАНЕпОкОЄННя РЕзультАтИВНіСть зНО з АНглійСькОї МОВИ – 
ВАЖлИВОгО пРЕДМЕтА В РЕАлізАції ЄВРОАтлАНтИчНИх 
пРАгНЕНь укРАїНИ.

к
оректність порівняння результатів  ЗНО військових лі-
цеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підго-
товкою  зумовлена тим, що в цих навчальних закладах 
практично одинакові умови вступу, контингент та умо-

ви навчання і проживання. Разом з тим узагальнені результати 
ЗНО по областям дещо різняться від результатів ліцеїв, що свід-
чить про необхідність більш наполегливої роботи педагогічних 
колективів по вдосконаленню навчально-виховного процесу. 
В цій таблиці наведені узагальнені результати ЗНО Луганської 
області (в чисельнику) та м. Київ (в знаменнику), а в подальших 
таблицях результати ЗНО ліцеї за предметами.  
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підсУмки зовнішнього незалежного            оцінювання У 2016 році
математика 

Ліцей Взяли 
участь

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Київський 204 6,86 16,18 30,88 31,86 11,76 2,45
Військово-морський 38 5,26 39,47 23,68 18,42 13,16 0
Волинський 118 4,24 20,34 29,66 31,36 11,02 3,39
Донецький
Запорізький 55 12,73 27,27 40,00 16,36 3,64 0
Кам’янець-Подільський 115 9,57 27,83 31,30 18,26 10,43 2,61
Коропецький 33 12,12 36,36 30,30 21,21 0 0
Кременчуцький 34 11,76 35,29 38,24 14,71 0 0
Криворізький 103 11,65 40,78 28,16 16,50 2,91 0
Луганський
Львівський 111 10,31 28,83 28,83 24,32 6,31 0,90
Мукачівський 63 14,29 33,33 28,57 15,87 6,25 1,59
Одеський 70 5,71 24,29 35,71 27,14 7,14 0
Острозький 60 0 10,00 28,33 43,33 16,67 1,67
Прикарпатський 52 23,08 26,92 40,38 3,85 5,77 0
Сумський 100 5,00 22,00 42,00 21,00 8,00 2,00
Харківський 82 19,51 23,17 29,27 19,51 8,54 0
Чернігівський 136 7,35 26,47 32,35 19,12 11,03 3,68

фізика

Ліцей Взяли 
участь

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Київський 44 18,18 38,64 18,18 9,09 13,64 2,27
Військово-морський 7 0 51,14 0 42,46 0 0
Волинський 33 18,18 33,33 21,21 21,21 6,06 0
Донецький
Запорізький 20 30,00 60,00 10,00 0 0 0
Кам’янець-Подільський 67 20,90 41,07 28,36 5,97 2,99 0
Коропецький 16 56,25 18,75 25,00 0 0 0
Кременчуцький 24 12,50 58,33 25,00 4,17 0 0
Криворізький 39 23,08 56,41 15,38 5,13 0 0
Луганський
Львівський 45 24,44 35,56 28,39 6,67 4,44 0
Мукачівський 17 11,76 52,94 17,65 17,65 0 0
Одеський 26 7,69 61,54 19,23 11,54 0 0
Острозький 30 6,67 26,67 36,67 26,67 3,33 0
Прикарпатський 26 15,38 42,31 26,92 15,38 0 0
Сумський 24 25,00 25,00 25,00 16,67 4,17 4,17
Харківський 42 21,43 47,62 21,43 9,52 0 0
Чернігівський 64 15,62 38,81 29,69 15,62 3,12 3,12

англійська мова

Ліцей Взяли 
участь

% випускників, які отримали відповідний результат
за шкалою від 100 до 200 балів

Не подолали 
поріг 100;120 120;140 140;160 160;180 180;200

Київський 185 20,00 27,57 23,24 20,00 7,03 2,16
Військово-морський 38 34,21 42,11 15,79 7,89 0 0
Волинський 73 16,44 21,92 24,66 13,70 21,92 1,37
Донецький
Запорізький 18 44,44 27,78 16,67 5,56 5,56 0
Кам’янець-Подільський 56 35,71 30,36 16,07 12,50 5,36 0
Коропецький 6 33,33 16,67 16,67 33,33 0 0
Кременчуцький 11 36,36 45,45 9,09 9,09 0 0
Криворізький 54 44,44 31,48 12,96 3,48 3,70 0
Луганський
Львівський 44 20,55 4318 13,64 11,36 2,27 0
Мукачівський 31 22,58 45,16 16,31 9,68 5,45 0
Одеський 56 30,36 39,29 25,0 5,36 0 0
Острозький 21 23,81 9,52 52,38 9,52 4,76 0
Прикарпатський 11 42,86 21,43 28,57 7,14 0 0
Сумський 68 35,29 23,53 25,00 7,35 7,35 1,47
Харківський 56 25,00 30,26 23,21 16,07 3,57 1,79
Чернігівський 54 27,78 22,22 2037 14,81 12,96 1,85

Всеукраїнська асоціація випускників суворовських училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетська співдружність» бажає колективам ліцеїв нових звершень, миру, злагоди, наснаги 
та терпіння у підготовці майбутніх лідерів України.  
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в
сеукраїнська асоціація «Кадет-
ська співдружність» проводить 
послідовну та наполегливу робо-
ту щодо втілення своєї  мети – 

«сприяння в становленні та розвитку в 
Україні системи середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів з військово-профе-
сійною спрямованістю навчання та ви-
ховання, що здійснюють підготовку до 
державної служби як військового, так і 
цивільного спрямувань з дитинства». Для 
цього асоціація організувала та провела 
ряд прес-конференцій, круглих столів, на-
уково-практичних конференцій та зустрі-
чей із керівництвом Міністерства освіти і 
науки, Міністерства оборони України та 
народними депутатами.  

крУглий стіл
У грудні 2015 року асоціація «Кадет-

ська співдружність»  спільно з національ-
ним інформаційним агентством «Укрін-
форм» та  газетою «Бізнес»  провели 
круглий стіл  на тему: «Професійне слу-
жіння Україні – вища форма патріотиз-
му. (Про необхідність впровадження сис-
теми ефективної підготовки державних 
службовців з дитинства, яка спроможна 
викорінити корупцію на «генетичному» 
рівні)». 

В роботі круглого столу взяли участь 
Артур Герасимов, народний депутат 

України; Володимир Співаковський, за-
сновник ліцею «Гранд»; Тетяна Попова, 
заступник Міністра інформаційної по-
літики України; Роман Тичківський, ке-
рівник Української академії лідерства; 
Андрій Астапов, заступник директора де-
партаменту нормативно-правової роботи 
та юридичного забезпечення Нацдерж-
служби; Юрій Єхануров, голова правлін-
ня громадської організації «Міжнародний 
благодійний фонд «Україна – ЮНЕСКО»; 
Сергій Галушко, заступник начальника 
управління Міністерства оборони Украї-
ни; члени Ради Асоціації «Кадетська спів-
дружність» та інші.

На засіданні обговорювалися ключові 
питання:

1. Світовий досвід створення умов для 
розвитку еліти Держави та підготовки 
держслужбовців. Важливість усвідомлен-
ня Місії Служіння.

2. Військові ліцеї та ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою як під-
ґрунтя та модель для побудови в Україні 
багаторівневої системи ефективної підго-
товки державних службовців військового 
і цивільного спрямування з дитинства.

3. Необхідні кроки державної політи-
ки у побудові Системи ефективної під-
готовки державних службовців з дитин-
ства – як стратегії викорінення корупції 
на генетичному рівні.

Головні ідеї учасників круглого столу: 
… підготовка державних службовців з 

дитинства – це стратегічне завдання, яке 
поки що держава повністю не використо-
вує;

… потрібно використати вже існуючу 
систему підготовки молоді, що дасть змо-
гу виховати генерацію, яка буде сприйма-
ти державну службу як служіння державі 
та народу, а не як спосіб особистого зба-
гачення;

…  треба адаптувати вже існуючі тех-
нології задля того, щоб на багато років 
уперед ми могли розуміти, що державні 
службовці у нас готуються з дитинства, і 
ми не переживаємо, що їх можна звабити 
хабарами;

… підготовку з державного управління 
можна було б запровадити на базі існую-
чої навчально-виховної системи військо-
вих ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою  в Україні, в 
яких навчання юнаків буде здійснюватися 
як для роботи у військовій сфері, так і на 
цивільних державних посадах;

… необхідно розширяти та наповню-
вати новим змістом систему підготовки 
до державної служби з дитинства, яка б 
готувала майбутніх лідерів та нову укра-
їнську еліту;

… необхідно розвивати школи підго-
товки справжніх лідерів і патріотів, щоб 
потім не опікуватися виправними закла-
дами.  

Учасники круглого столу запропону-
вали:
lстворити робочу групу з вивчення 

та впровадження дієвої системи підготов-
ки до державної служби з дитинства, під-
ґрунтям для якої є військові ліцеї та ліцеї 
з посиленою військово-фізичною підго-
товкою України;
lрозробити Концепцію системи під-

готовки до державної служби з дитинства 
та Положення про навчальні заклади, 
що здійснюють підготовку до державної 
служби з дитинства;
lпідготувати пропозиції щодо вне-

сення змін до законодавчих та підзаконних 
актів в питаннях підготовки до державної 
служби з дитинства, забезпечивши безпо-
середній зв’язок середньої та вищої освіти 
в питаннях підготовки до державної служ-
би та безперервність освіти.
lпросити Міністра освіти та науки 

України очолити дану робочу групу.

міжнародна  наУково-практична  
конференція

У травні 2016 року відбулася Міжна-
родна  науково-практична конференція  

підготовка до державної 
слУжби з дитинства



15

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

«Підготовка до державної служби як ме-
ханізм формування управлінської еліти»,  
яка була організована  Національним 
агентством України з питань державної 
служби, Всеукраїнською асоціацією  «Ка-
детська співдружність», Міністерством 
оборони України, Центром адаптації 
державної служби до стандартів Євро-
пейського Союзу  за участю та сприян-
ня Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства молоді та спорту України, 
Програми Україна-НАТО з професійного 
розвитку цивільного персоналу сектору 
безпеки і оборони. В роботі конференції 
взяли участь начальники ліцеїв і коледжів 
з посиленою військово-фізичною підго-
товкою.

 Конференцію відкрив голова На-
цагентства з питань державної служби 
Костянтин Ващенко та визначив основні 
завдання конференції:
lдослідити міжнародний досвід 

функціонування системи підготовки до 
державної служби;
lобговорити сучасні підходи до орга-

нізації професійної орієнтації молоді; 
lвизначити потреби у законодавчо-

му забезпеченні системи підготовки до 
державної служби;
lсформувати пропозиції щодо по-

дальших кроків розвитку системи підго-
товки патріотично налаштованої профе-
сійної еліти.

Пан Ващенко відзначив, що на відміну 
від Європи, де азам менеджменту навча-
ють змалечку, держслужбовців в Україні 
перенавчають уже в зрілі роки.  

Представник Адміністрації Президен-
та України Олексій Покотило висловив 
вдячність організаторам конференції за 
актуальність піднятих питань та їх спря-
мованість на покращення системи підго-
товки до державної служби та боротьби з 
корупцією з дитинства. 

Керівник Програми Україна-НАТО з 
професійного розвитку цивільного пер-
соналу сектору безпеки і оборони Ове 
Уруп-Медсен наголосив на своєчасності 
розгляду та впровадження такої систе-
ми. Адже без професійно підготовлених 
та некорумпованих управлінських кадрів 
неможливе створення держави європей-
ського рівня.

Володимир Чеповий, голова Ради 
Асоціації «Кадетська співдружність», від-
значив, що в Україні є всі можливості 
організувати підготовку до держслужби  
зі шкільної лави. Для цього треба застосо-
вувати свій власний досвід (інститут Джур 
та система шкіл у війську Запорозькому 
Низовому), вивчати світовий (Ітонський 
коледж, ліцей правознавства, кадетські 

корпуси) і взяти за основу вже існую-
чі військові ліцеї та ліцеї з посиленою з 
військово-фізичною підготовкою. Не є 
таємницею те, що серед держслужбовців 
найвищого рівня та успішних бізнесменів 
немало вихованців саме таких навчаль-
них закладів. 

Заступник директора Інституту пси-
хології імені  Г. С. Костюка НАПН України 
відзначив, що саме підлітковий вік є най-
більш благодатним у формуванні лідер-
ських якостей, нетерпимості до корупції 
та несправедливості, а в зрілому віці пе-
ренавчити та прищепити лідерські якості, 
які так потрібні управлінцю, практично 
неможливо.

Віктор Яцина, Президент асоціації 
«Кадетська співдружність», відзначив осо-
бливості навчальних закладів, що здій-
снюють підготовку до державної служби 
з дитинства. Це, перш за все, врахування 
психологічних особливостей підлітків 
віком 12-17 років, які мають унікальні 
можливості сприйняття та фіксування на 
все життя ціннісні орієнтири для виконан-
ня Місії Служіння.

Начальник Волинського ліцею Павло 
Боснюк наголосив, що створення такої 
системи повинно відбуватися на україн-
ській історичній основі та на необхідності 
створення комплексної програми націо-
нально-патріотичного виховання, яке по-
винно мати випереджувальний характер 
та нормативно-методичне забезпечення 
її виконання. 

Учасники Конференції, усвідомлюю-
чи необхідність  підготовки висококва-
ліфікованих, патріотично налаштованих 
державних службовців, які мають місію 
усвідомленого  служіння Державі та 
українському народові, що є запорукою 

державної незалежності, територіальної 
цілісності,  сталого економічного зростан-
ня та викорінення корупції, розробили та 
направили пропозиції Адміністрації Пре-
зидента, Кабінету Міністрів, Міністерству 
освіти та науки, Міністерству оборони, 
керівництву Державної   прикордонної 
служби, Національної гвардії, Міністер-
ства внутрішніх справ, Служби безпеки, 
Служби зовнішньої розвідки, Національ-
ного агентства з питань державної служ-
би та громадських організацій.

На Асоціацію «Кадетська співдруж-
ність» покладена відповідальність за моні-
торинг реалізації пропозицій конференції. 
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У час, коли наша країна зіткнулася 
з фактом грубої агресії, що по-
рушує всі існуючі міжнародні 
норми, і фактично знаходиться в 

стані неоголошеної війни, Всеукраїнська 
асоціація «Кадетська співдружність», ГО 
«Громадянський Корпус» та підприємці 
столиці спільними зусиллями на постій-
ній основі надають допомогу Збройним 
Силам коштами, захисними і побутовими 
засобами, ліками та продуктами харчу-
вання, активно допомагають біженцям 
в облаштуванні їхнього життя на ново-
му місці, роблять свій внесок до широкої 
громадської підтримки Української армії. 

З цією метою був створений «Кадет-
ський екіпаж», який очолив член Ради 
асоціації «Кадетська співдружність», Пре-
зидент ГО  «Громадянський Корпус» Со-
лодкий Роман Володимирович. Екіпаж 
практично щомісяця вирушає до зони 
АТО з гуманітарною допомогою. 

Одна з перших місій була здійснена 
у вересні 2014 року, остання за часом – 
у жовтні 2016 року.

Організації волонтерських місій «Ка-
детського екіпажу» до Донбасу своє 
сприяння на постійній основі надають 
Київська міська організація Товариства 
Червоного Хреста України, голова ВГО 
«Успішні люди» Олексій Роніс, настоятель 

церкви Св. Жінок Мироносиць с. Сороко-
тяги  Білоцерківського району Київської 
області о. Костянтин та її прихожани, ке-
рівник ТОВ «Прок-84» м. Лубни Полтав-
ської області Р. Жулин, інші небайдужі 
люди.

Із серпня 2014 року  ВГО «Кадетська 
співдружність» та ГО «Громадянський 
Корпус» спільно просувають проект ши-
рокої громадської підтримки Збройних 
Сил України під назвою «Армія нового 
типу», що ставить за мету формування 
базових основ для створення в Украї-
ні сучасної армії, інтеграцію існуючого 
озброєння і техніки вітчизняних Зброй-
них Сил України з високотехнологічними 

елементами, сприяння розвитку пріори-
тетних оборонних та безпекових напря-
мів в Українській армії. Було направлено 
фінансову допомогу для виробництва 
безпілотних літальних апаратів.

Від початку вересня 2015 року  здій-
снюється збір коштів на допомогу Україн-
ській армії за допомогою прикріплених до 
кіосків членів ГО «Громадянський корпус» 
спеціальних скриньок. Надається також 
допомога в тимчасовому облаштуванні в 
столиці біженців із зони АТО. З 29 верес-
ня 2015 року на  Русанівській набережній, 
12  м. Києва свою роботу розпочав Центр 
підтримки жителів Донбасу, що надає гу-
манітарну, психологічну, консультативну, 
юридичну та інші види допомоги, вклю-
чаючи допомогу у працевлаштуванні та 
консультації для представників бізнесу.

Під  час виконання гуманітарних  місій 
члени «Кадетського екіпажу» пропагують 
кадетські традиції та систему підготовки 
до військової служби з дитинства. Ось як 
приклад такої роботи був висвітлений у 
міській газеті Лисичанська:   

«слУжим отечествУ с детства»

Под таким названием в центральной 
городской детской библиотеке г. Лисичан-
ска прошла встреча выпускников суворов-
ских училищ со школьниками 7-8 классов. 
На встречу с ребятами прибыли члены 
Всеукраинской ассоциации выпускников 
суворовских училищ «Кадетское содруже-
ство» Роман Солодкий, Аркадий Маклаков, 
Роман Назаренко и Александр Соколов.

Открыл мероприятие председатель 
Лисичанской городской организации вете-
ранов Украины, бывший выпускник Уссу-
рийского СВУ Ю. П. Положенцев.

 Юрий Павлович провел краткий 
экскурс в историю создания суворовских 
училищ, поделился воспоминаниями о во-
енной службе, а также продемонстри-
ровал свой ученический билет суворовца, 
которому уже более 50-ти лет. Поведал 
он и том, как во время учебы в суворов-
ском училище ему довелось побывать на 
экспериментах выдающегося гипнотизе-
ра и телепата Вольфа Мессинга. Кста-
ти, то, что этот человек предсказывал 
юным кадетам,  впоследствии в точности 
сбылось.

В фонд детской библиотеки 
Юрий Павлович презентовал военный 
энциклопедический словарь, который по-

волонтерська місія 

Указом Президента України від 
22 серпня 2016 року №338/2016 
«за значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток Укра-
їни, вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм орденом  
«За заслуги» 3 ступеня нагородже-
но члена Ради Всеукраїнської асо-
ціації «Кадетська співдружність», 
президента  ГО «Громадянський 
Корпус», командира «Кадетського 
екіпажу»  СОЛОДКОГО Романа 
Володимировича.
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зволит всем желающим ознакомиться с 
военной терминологией.

Выпускник Киевского суворовского во-
енного училища Аркадий Маклаков так 
вспоминает свои учебные годы: «Эти два 
года, которые мы провели в суворовском 
училище, были интересными, тяжелыми и 
насыщенными. В те времена о нас  суще-
ствовало два мнения: одни говорили, что 
мы - дети, лишенные детства, а другие,  
наоборот, хвалили и относились к буду-
щим воинам с уважением». 

А  Роману Солодкому наиболее запо-
мнилось чувство товарищества и дружбы 
между суворовцами. «Больше половины 
моих друзей и товарищей, с которыми я 
сегодня общаюсь, – суворовцы. До сих пор 
мы друг друга поддерживаем и помогаем. 
Поэтому всем ребятам я очень рекомен-
дую поступать в военный лицей, где у вас 
будет возможность не только повстре-
чать верных товарищей, но и воспитать 
дисциплину, закалку, которые обязатель-
но в жизни пригодятся».

Также гости отметили, что на сегод-
няшний день суворовские училища в Укра-
ине уже носят названия военных лицеев 
и кадетских корпусов.. Не забыли упомя-
нуть и о том, что Луганський военный 
лицей «Кадетский корпус имени героев 
«Молодой Гвардии» теперь будет распола-
гаться в городе Кременная.

Рассказы суворовцев так впечатлили 
школьников, что ребята поспешили задать 
десятки вопросов  о том, что же нужно 
для того, чтобы поступить в военный ли-

цей, как долго предстоит учиться, и с ка-
кого возраста ведется набор.

«Чтобы поступить в военный лицей 
необходимо сдать четыре экзамена, при 
этом хорошая физическая подготовка 
является обязательной. Учиться в лицее 
можно два, три, а то и четыре года, в за-
висимости от возраста, в котором ты 
поступаешь. А поступать можно уже с 
13 лет. Моему сыну тринадцать, и я хочу, 
чтобы он тоже поступил в военный ли-
цей», – комментирует Роман Солодкий. 

Кроме того, бонусом по окончании 
военного лицея является то, что его 
выпускники имеют преимущества при 
поступлении в высшие военные учебные 
заведения. Для того, чтобы ребята мо-
гли больше узнать о подобных учили-
щах, выпускники СВУ привезли с собой 
несколько экземпляров кадетского жур-
нала.  В заключение мероприятия  ребя-
там раздали сладкие подарки и  органи-
зовали совместную фотосессию.

Корреспондент Валерия Максимова. 
Лисичанская городская газета

 «Новый путь» 

 всіх, хто має можливість  підтримати місію «кадетського екіпажу», просимо звертатися по телефону (067) 500-23-61 до командира 
екіпажу солодкого романа володимировича та членів ради асоціації «кадетська співдружність». 

Указом Президента України від 22 січня 2016 
року №18/2016 «за значний особистий внесок  у 
державне будівництво, соціально-економічний, на-
уково-технічний, культурно-освітній розвиток Укра-
їнської держави, справу консолідації українського 
суспільства, багаторічну сумлінну працю» медаллю 
«За працю і звитягу» нагороджені члени «Кадет-
ського екіпажу» Аркадій Маклаков, Владислав Кар-
пенко та Олександр Соколов.

Також вони відзначені Грамотами голови Луган-
ської військово-цивільної адміністрації.

Члени екіпажу неодноразово від-відували та надавали практичну до-помогу в відтворенні Луганського лі-цею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою в м. Кремінна та інших  
навчальних закладів.За дорученням Ради Асоціації 

«Кадетська співдружність» та ГО 
«Громадянський корпус» члени екі-пажу вручали нагороди громадських 

об’єднань випускникам суворовських 
училищ та військових ліцеїв, і дуже 
часто безпосередньо на передовій.   Щиро дякуємо членам «Кадет-ського екіпажу» за їхню працю і звитя-гу та закликаємо всіх небайдужих під-тримати їхні добрі справи. За активну 

громадянську позицію та пропаганду 
системи підготовки до служіння укра-їнському народові з дитинства члени 

«Кадетського екіпажу» нагороджені 
відзнакою  Всеукраїнської  асоціації 
«Кадетська співдружність» – медал-лю «Сильному духом». 
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відзначено директора ліцею-інтернатУ №23 
«кадетський корпУс»

рішенням Ради Всеукраїнської асоціації «Кадетська спів-
дружність» з нагоди професійного свята Дня вчителя за 
творчу, сумлінну працю, досягнення високої майстерності 

у професійній діяльності, виховання сучасного молодого поко-
ління на ідеалах добра, відданості й патріотизму та з нагоди ДНЯ 
ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ директора ліцею-інтернату №23«Кадет-
ський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Шевченківського району м. Києва, Заслуженого працівника 

освіти України, ГОЛОВІХІНУ НАТАЛІЮ МИХАЙЛІВНУ було на-
городжено почесною  відзнакою Асоціації – орденом «Кадет-
ська слава» ІІ ступеню. 

Почесну нагороду вручили члени Ради Асоціації СОЛОДКИЙ 
Роман Володимирович та САЗОНОВ Роман Юрійович.

На фото:
Солодкий Роман Володимирович, Головіхіна Наталія Михайлівна, 

Сазонов Роман Юрійович

довідка:
Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-

фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва – середній за-
гальноосвітній навчально-виховний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує 
відповідність рівня загальної середньої освіти  державним стандартам 
освіти, єдність навчання і виховання, здійснює науково-практичну під-
готовку талановитої учнівської молоді, забезпечує поглиблене вивчення 
окремих предметів і навчання з військово-професійною спрямованістю 
та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої 
допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готов-
ності до військової служби.

У 2009 році за ініціативи керівництва школи та підтримки асоціації 
«Кадетська співдружність» були створені перші кадетські класи, а 4 груд-
ня 2009 року – перша посвята у кадети та вручення погон учням кадет-
ського класу.

На сьогодні у ліцеї функціонує 27 класів, з них 7 класів панянок та 20 
класів кадет, де навчаються майже 700 дітей.

29 мая в киевском Гидропар-
ке состоялась традиционная 
встреча  ветеранов Кв СВУ-

КВЛ. Вот уже почти 40 лет, в день Кие-
ва, в Гидропарке собираются ветераны 
для того, чтобы почтить память ушед-
ших, вспомнить годы молодые и наме-
тить планы содействия в становлении 
нынешнего молодого поколения.  Ведь 

тот многолетний опыт обучения и вос-
питания, обеспечения учебного процес-
са  – это  именно та ценность, которая не 
конвертируется, а может только помочь 
в становлении личности гражданина и 
патриота. Недооценивать, а тем более – 
игнорировать этот опыт, нельзя. Только 
учитывая положительный опыт про-
шлого, с учетом реалий и требований 
сегодняшнего дня,    возможно станов-
ление молодого, сильного и независи-
мого государства. 

Встреча была организована Со-
ветом ветеранов училища-лицея, 
ассоциацией выпускников «Кадет-
ское содружество» при содействии 
командования лицея. К сожалению, 
все меньше ветеранов остается в 
строю, но их энергии и желанию быть 
полезными обществу могут позавидо-
вать и молодые. На встречу пришли и 
выпускники первых лет училища, для 
которых годы обучения в училище 

стали стержнем на всю последующую 
жизнь. Собравшихся приветствовал 
председатель Совета ветеранов Дми-
трий Матвийчук и Президент ассо-
циации выпускников Виктор Яцына. 
После вступительных приветствий 
«потекли» воспоминания и непринуж-
денная дружеская беседа.

Как всегда, место для проведения 
встречи предоставил руководитель па-
роходной компании Гидропарка «Грин», 
в прошлом – офицер учебного отдела 
училища  Владимир Науменко. 

   Участники сбора желают вете-
ранам училища-лицея, нынешним 
офицерам, учителям, рабочим и слу-
жащим лицея здоровья, терпения и 
уверенности в том, что лучшие време-
на при нашей активной помощи еще 
впереди.  

Они также напоминают – время и 
место встречи изменить нельзя – еже-
годно в день Киева, в Гидропарке!!! 

встреча ветеранов кв свУ-квл
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справка:  
Международный совет военного спорта  (International Military Sports Council (IMSC) или Conseil International du 

Sport Militaire (CISM) – одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Основана 18 фев-
раля 1948 года. 

Первыми странами-участниками организации были Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды. 
В настоящее время считается самой влиятельной спортивной организацией в мире после Международного 

олимпийского комитета, состоит из 133 членов и является организатором важнейших международных спортивных 
мероприятий, включая Military World Games и World Military Cup.

Верховным руководящим органом является генеральная ассамблея, в которую входят по три представителя от 
каждой армии. Ассамблея созывается ежегодно. Текущей работой руководит исполнительный комитет в составе пре-
зидента, вице-президента, генерального секретаря и двух членов. Заседания исполкома проводятся дважды в год. 
Основной исполнительный орган – генеральный секретариат – располагается в Брюсселе.

У період з 3 по 8 жовтня 2016 року 
представники Київського військо-
вого ліцею відвідали країну-по-

братим Польщу. Під час візиту збірна ко-
манда ліцеїстів на чолі з офіцерами взяла 
участь у щорічних змаганнях «ЖАГАНЬ 
2016», а педагогічний склад – у загаль-
нопольському форумі шкіл «Підготовка 
молоді з питань оборони».

Наші ліцеїсти змагались з учнями з 
23-х шкіл в метанні гранат на дальність, 
плаванні, стрільбі з пневматичної зброї, 
стройової підготовки та витривалості під 
час марш-кидку на 8 км.

Гідно проявивши себе під час зма-
гань, збірна команда ліцею за загальним 
підсумком посіла 5 місце. У таких зма-
ганнях як плавання команда виборола ІІІ 
місце, у марш-кидку на 8 км – почесне ІІ 
місце. Особливо відзначився ліцеїст 2-ої 
роти Голод Андрій, який метнув гранату 

на 46,5 м, чим здобув індивідуальне  ІІІ 
місце, а в  плаванні на 50 м – V місце се-
ред 700 учасників.

Група педагогів взяла участь у фору-
мі, на якому обговорювалися питання 
патріотичного виховання учнів загально-
освітніх шкіл, взаємодія таких закладів 
із військовими частинами, забезпечення 
учнів обмундируванням, практично від-
працьовані питання щодо дій учнів та 
вчителів у разі захоплення терористами 
та інші питання, які мають відношення 
до підготовки майбутніх захисників Віт-
чизни.

Для всіх учасників були проведені 
показові заняття із залученням військо-
вої техніки по відбиттю умовного нападу 
диверсійних груп противника. Зі сторони 
Збройних сил Польщі застосовувалися 
танки, БМП, протидиверсійний резерв 
на квадроциклах.

CISM

с 25 апреля по 1 мая в г. Тарту (Эсто-
ния) состоялось заседание Генераль-
ной ассамблеи  Международного со-

вета военного спорта.
В работе ассамблеи от Украины принял 

участие член Совета Всеукраинской ассо-
циации «Кадетское содружество» Солод-
кий Роман Владимирович.

Роман Солодкий, член Совета ассоци-
ации «Кадетское содружество», Президент 
ГО «Громадянський Корпус», оказывает 

всемерную поддержку развитию военно-
го спорта в Украине. При его содействии 
и финансовой поддержке обеспечено уча-
стие сборной команды Вооруженных Сил 
Украины в первых Международных кадет-
ских играх в Анкаре (2010 год). Сборная 
Украины заняла второе место среди 68 
стран, завоевав при этом 10 золотых и 4 се-
ребряные медали. Также Роман Солодкий 
принимает активное участие в проведении 
Спартакиад  среди военных лицеев и лице-
ев с усиленной военно-физической подго-
товкой Украины.

генеральная ассамблея 

Україна – польща книги для 
донеччини

члени Всеукраїнської асоціації 
«Кадетська співдружність» 
(голова Ради В. Чеповий) зі-

брали бібліотечки для жителів 
Донеччини та передали їх в «Дім 
книги» м. Бахмут.

Очолює «Дім книги» випускник 
Київського СВУ Деримедвідь Во-
лодимир, який проводить велику 
патріотичну роботу в регіоні.

Із зібраних книг було сформо-
вано декілька бібліотечок, які були 
передані до віддалених військових 
підрозділів гарнізону.

Книги доставив та особисто 
передав випускник Київського 
СВУ, перший заступник голови 
Донецької ОДА Лаврик Владислав 
Олександрович.

Всі, хто має можливість та 
бажає надати допомогу, звер-
тайтесь до Володимира Дери-
медвідя: 

(097) 963-14-10;   
(095) 012-64-35).  
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антитерористична операція. 

з
бройний конфлікт, що виник 
на територіях Донецької та Лу-
ганської областей України між 
організованими та керованими 

Російською Федерацією незаконними 
збройними формуваннями Донецької 
та Луганської «народних республік», ви-
знаних терористичними організаціями, 
та, з іншого боку – українськими пра-
воохоронцями із залученням Збройних 
сил України. 

Початок конфлікту в регіоні при-
пав на середину квітня 2014 року, коли 
озброєні групи проросійських активіс-
тів захопили адміністративні будівлі та 
відділки міліції у Слов’янську, Артемів-
ську та Краматорську.

Українська сторона заявила про 
проведення Антитерористичної опера-
ції із залученням Збройних сил. Дуже 
швидко протистояння переросло у 
збройний конфлікт.

Захоплення адмінбудівель в Доне-
цькій області були професійно органі-
зовані силами диверсійних підрозділів 
збройних сил РФ, які, застосовуючи 
зброю, зайняли у Слов’янську та Крас-
ному Лимані Донецької області ряд 
державних установ та центрів силових 
структур. Вони ж організували вербу-
вання людей, яким роздавали зброю і 
допомагали у розхитуванні ситуації.

Цікаво те, що російська сторона за-
являла про несприйняття АТО і вимага-
ла її припинення та початку переговорів 
з бойовиками.

В усьому світі ряд впливових політи-
ків та громадських діячів назвали війну 
на сході України «гібридною війною» 
Російської Федерації та України.

У середині липня 2014 року вій-
ськові підрозділи почали брати пряму 
участь у бойових діях проти Збройних 
сил України, при чому ударів завдавали 
як з території Російської Федерації, так і 
безпосередньо на території України.

У квітні 2014 року в.о. президента 
України Олександр Турчинов заявив, 
що для того, щоб зупинити розпо-
всюдження тероризму, організованого 
російськими спецслужбами на Сході 
України, РНБО розпочинає широко-
масштабну антитерористичну опе-
рацію із залученням Збройних Сил 
України. Він повідомив, що не дасть 
повторити сценарій із Автономною 
республікою Крим.

13 квітня у Донецькій області по-
чалась антитерористична операція з 
метою зупинити терористів та сепара-
тистів. В ході операції правоохоронці 
розблоковували 2 блокпости теро-
ристів перед Слов’янськом. Терористи 
чинили опір і влаштували перестрілку. 

Внаслідок операції були вбиті та пора-
нені з обох сторін.

Олександр Турчинов публічно за-
явив, що кров, яка пролилась на Сході 
України, зокрема у Слов’янську під час 
АТО, «пролилася на війні, яку проти 
України веде Російська Федерація». 

За повідомленням заступника міні-
стра внутрішніх справ Миколи Велич-
ковича, резервісти Національної гвардії 
будуть залучені до захисту територіаль-
ної цілісності України і заступлять на 
бойове чергування у східних регіонах 
України. 

В.о. президента України Олександр 
Турчинов звернувся до терористів з 
вимогою скласти зброю до 9.00 ранку 
14 квітня. Відповідний указ було ним 
підписано 13 квітня 2014 року.

14 квітня 2014 року ним було під-
писано указ про введення в дію рішен-
ня Ради безпеки і оборони України від 
13 квітня 2014 року «Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної ці-
лісності України». 

Того ж дня Турчинов призначив 
генерал-лейтенанта Василя Крутова 
першим заступником голови СБУ та 
головою антитерористичного центру 
при Службі безпеки України. В березні 
2014 р. він записав особисте звернення 
до уряду Росії з закликом припинити 
ескалацію ситуації в Україні, яка може 
привести до війни. 

За повідомленням голови Служби 
безпеки України Валентина Наливай-
ченка, на 15 квітня українські силовики 
вже затримали 23 кадрових офіцерів 
Головного розвідувального управління 
Росії, що в котрий раз доводило усьому 
світові причетність «російської руки». 

За даними голови СБУ Валентина 
Наливайченка, станом на 19 травня в 
Донецькій області нараховується 500-
600 сепаратистів, в тому числі близько 
50 їх лідерів, які контролюють Донецьк, 
Горлівку та Слов’янськ, а також близько 
300 – у Луганській області, від рук яких 
під час антитерористичної операції заги-
нули 24 українських військовослужбовця.

21 травня 2014 року після перебу-
вання на позиціях антитерористичної 
операції в.о. Президента України Олек-
сандр Турчинов поставив завдання пе-
ред українськими силовиками «повніс-
тю очистити регіон від терористів» та 
«повернути мир і спокій у Донецькій та 
Луганській областях».

Початок 

АНтИтЕРОРИСтИчНА ОпЕРАція (СкОР. АтО) (АНгл. AntIterrorIst operAtIon) – цЕ 
кОМплЕкС СпЕціАльНИх зАхОДіВ, СкООРДИНОВАНИх тА СпРяМОВАНИх НА пОпЕ-
РЕДЖЕННя, зАпОбігАННя тА пРИпИНЕННя злОчИННИх ДіяНь, зДійСНюВАНИх з 
тЕРОРИСтИчНОю МЕтОю. пЕРЕДбАчАЄ зВільНЕННя зАРучНИкіВ, зНЕшкОДЖЕННя 
тЕРОРИСтіВ, зВЕДЕННя ДО МіНіМуМу НАСліДкіВ тЕРОРИСтИчНОї ДіяльНОСті.
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             гЕРОї НЕ ВМИРАють!

вшанУвання героїв
київ-боярка
23 жовтня у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана 

Богуна  відкрито Алею Героям України «ВКЛОНЯЄМОСЬ ДОЗЕМНО ГЕРОЯМ–ЗАХИСНИКАМ 
БАТЬКІВЩИНИ». 

Військовослужбовцям, ліцеїстам та працівникам комплексу представлені учасники анти-
терористичної операції, яким присвоєно звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ з врученням ордену «Золота 
зірка». Деяким з них, на жаль, – посмертно.

Також у навчальному закладі було відкрито меморіальну дошку Олександра Шаповала, ви-
пускника навчально-оздоровчого комплексу, який загинув під час виконання бойового завдан-
ня в Донецькій області у 2015 році.

одесса 
Первого сентября в Одесском лицее с усиленной военно-физической подготовкой состо-

ялось открытие мемориальной доски выпускнику лицея 2003 года, кавалеру орденов Богдана 
Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, командиру механизированной роты 28 отдельной гвардейской 
механизированной бригады майору Васильеву Дмитрию Владимировичу.

Васильев Дмитрий героически погиб, защищая государственный суверенитет и территори-
альную целостность Украины.

На открытии мемориальной доски присутствовали мама Дмитрия – Светлана Дмитриевна, 
а также полковник Щербина Сергей Васильевич, капитан 28 отдельной гвардейской механи-
зированной бригады Скороход Андрей Алексеевич, представитель государственной службы 
Украины в Одесской области по делам ветеранов войны и участников АТО полковник запаса 
Сторожук Николай Николаевич.

порхУн олександр володимирович, герой України,  
випУскник київського військового ліцею імені 
івана богУна  2004 рокУ

Герой України, командир 13 окремого аеромобільного ба-
тальйону 95-ої окремої аеромобільної бригади брав участь у 
визволенні Слов’янська, Краматорська, пройшов пекло боїв за 
Савур-Могилу та донецьке летовище.

За виняткову мужність, героїзм і незламність духу, виявле-
ні у захисті державного суверенітету та територіальної ціліснос-
ті України Указом  Президента України від 23 березня 2015 року 
№165/2015 ПОРХУНУ Олександру Володимировичу присвоєно 
звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка».

Народився 21 січня 1987 року в м. Київ. У 2004 році закінчив Київський військовий ліцей 
імені Івана Богуна, в 2008 році – Львівський інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного за спеціальністю «Управління діями підрозділів аеромобільних військ».

Командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної 
бригади.

29 липня 2014 року штурмова група під керівництвом Олександра Порхуна взяла під 
контроль та утримувала Савур-Могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції 
з найменшими втратами серед особового складу та техніки.

В ході операції О. Порхун отримав контузію, але продовжував виконувати поставлені 
завдання.

герої не 
вмирають
віддали своє життя за територіальну 
цілісність та незалежність України 

кульчицький сергій петрович, герой 
України, випускник Уссурійського  свУ

17.12.1963–29.05.2014

галущенко андрій вікторович, 
народний герой України, випускник 
київського свУ

02. 02.1975–02.09 2015

пивоваренко павло васильович, 
випускник мінського свУ

02.09.1975–29.08.2014

білобров юрій вікторович, випускник 
київського військового ліцею

15.07.1986–14.07.2014

квач орест арсенович, випускник 
київського військового ліцею

23.07.1991–27.07.2014

шаповал олександр сергійович, 
випускник київського військового 
ліцею

25.07.1992–05.08.2015

кухар  андрій  анатолійович, випус-
кник кам’янець-подільського ліцею з 
пвфп

14.12.1987–14.03.2016  

саліпа сергій дмитрович, випускник 
кам’янець-подільського ліцею з пвфп

 05.06.1986–14.07.2014

наглюк роман миколайович,  
випускник кам’янець-подільського 
ліцею з пвфп

14.03.1986–04.08.2014

колісник дан  вікторович, випускник 
кам’янець-подільського ліцею з пвфп

30.12.1989–25.10.2014 

васильєв дмитро володимирович, 
випускник одеського ліцею з пвфп

04.03.1986–31.03.2015
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гУрін сергій геннадійович, 
випУскник 1988 рокУ, 

«кіборг»  
із позивним 
«араб»

 
НАРОДИВСя   19 ЖОВтНя 1971 РОку, М. улАН-уДЕ, буРятСькА АРСР. 
з 1986 пО 1988 РОкИ НАВчАВСя В кИїВСькОМу СуВОРОВСькОМу 
ВійСькОВОМу учИлИщі.  у 1992 РОці зАкіНчИВ кИїВСькЕ ВИщЕ зА-
гАльНОВійСькОВЕ кОМАНДНЕ учИлИщЕ іМ. М. фРуНзЕ. у 2000 РОці 
зАкіНчИВ НАціОНАльНу АкАДЕМію ОбОРОНИ укРАїНИ.
зВільНИВСя з лАВ збРОйНИх СИл укРАїНИ у 2002 РОці. кРАйНя 
пОСАДА – НАчАльНИк гРупИ СпіВРОбітНИцтВА з кРАїНАМИ АтР і 
АфРИкИ ДЕпАРтАМЕНту МіЖНАРОДНОгО СпіВРОбітНИцтВА збРОй-
НИх СИл укРАїНИ. 

з
а особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності 

України, вірність військовій прися-
зі ГУРІН Сергій Геннадійович Ука-
зом Президента України від 2 серпня  
2015 року  №461/2015 нагородже-
ний орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступня.

з нагородного листа гУріна с. г.:
За час проходження служби майор 

Гурін С. Г. проявив  себе дисциплінова-
ним,  ініціативним, грамотним, сумлін-
ним військовослужбовцем, справжнім 
сином своєї Вітчизни, відданим україн-
ському народові та військовій присязі.  

До виконання службових обов’язків 
відноситься  з почуттям  високої відпо-

відальності, виявляв повагу до коман-
дирів (начальників), беззаперечно ви-
конував військовий обов’язок, шанував 
честь та гідність поведінкою по службі.

Свято і непорушно додержується 
Конституції та Законів України, доро-
жить бойовою славою Збройних Сил 
та своєї військової частини і поважає 
бойові й військові традиції військовос-
лужбовців Збройних Сил України.

З перших днів оголошення частко-
вої мобілізації приймав найактивнішу 
участь в забезпеченні нарощення боєз-
датності батальйону, надаючи дієву до-
помогу в  підготовці техніки та озбро-
єння до бойового застосування.

Усвідомлюючи небезпеку, яка нави-
сла над державою і територіальною ці-
лісністю в умовах складного для Укра-
їни періоду, щоденного психологічного 

тиску з боку регулярних з’єднань та 
диверсійних груп противника, наполе-
гливо та самовіддано вивчав військову 
справу,  підвищував рівень своїх про-
фесійних знань та практичних навичок.

З 22 жовтня 2014 року по теперіш-
ній час  приймає участь в антитерорис-
тичній операції на території Донецької 
області.

  17.12.2014-18.01.2015 року ко-
мандував зведеним підрозділом 3 ае-
ромобільно-десантного батальйону  
при виконанні бойового завдання в с. 
Водяне Донецького району Донецької 
області та оборони Донецького міжна-
родного аеропорту. 

Неодноразово особисто очолював 
проведення ротації особового складу 
в Донецькому міжнародному аеропор-
ту, три рази очолював евакуацію пора-
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нених військовослужбовців з «нового 
терміналу» Донецького міжнародного 
аеропорту безпосередньо під час об-
стрілів НЗФ.

15-18.01.2015 року, в критичний 
період оборони Донецького аеропорту 
особисто очолював зведений підрозділ  
80 ОАЕМБр, 93 ОМБр, 74 ОРБ з метою 
виконання завдання з  оборони  «ново-
го терміналу» Донецького міжнарод-
ного аеропорту. 

При виконанні завдань в бойових 
ситуаціях, пов’язаних із ризиком для 
життя, виявив виняткову мужність, 
дисциплінованість, ініціативність та ви-
сокий рівень військово-професійних 
навичок, в результаті чого підпорядко-
ваний йому підрозділ поніс мінімаль-
ні втрати без летальних випадків та 
успішно виконав завдання. 

16.01.2015 року при виконані бо-
йового завдання з оборони Донецько-
го міжнародного аеропорту внаслідок 
артобстрілу Гурін С. Г. був поранений, 
однак продовжував здійснювати керів-
ництво зведеним підрозділом та був 
евакуйований 19.01.2015 року.  

ВИСНОВОК: за особисту муж-
ність і героїзм, виявлені при виконан-
ні військового обов’язку в умовах, 
пов’язаних з ризиком для життя, гід-
ний нагородження орденом «Богдана 
Хмельницького» ІІІ ступеня.

 Пропонуємо  уривки з інтерв’ю  
Сергія Гуріна кореспонденту ви-
дання   «Львівська газета»:

— Так, справді, я працював у коро-
лівстві Саудівська Аравія.  Працював у 
службі безпеки шейха. У серпні мину-
лого (2014) року приїхав у відпустку 
додому. Як виявилося, на мене вже 
чекала повістка у воєнкомат. За день 
пройшов медогляд, після чого отримав 
скерування у 80-ту львівську бригаду 
ВДВ. Зателефонував на роботу, а мені 
було сказано: «Ми все розуміємо, це — 
джихад — священна війна. Тому контр-

акт не розриваємо, повернешся після 
закінчення війни». 

Упродовж 2,5 місяців ми перебували 
на полігоні в Старичеві, а потім вируши-
ли на схід для виконання бойового за-
вдання. Що стосується ВДВ, то до війни 
ми не були готовими. По той бік за цей 
час було накопичено багато боєприпа-
сів, зброї, військової техніки. Усе це по-
трібно було десь використовувати, ось 
вони це й роблять зараз. Але за силою 
духу вони поступаються нам, особливо 
патріотичній львівській 80-ій бригаді.

Ще з часів навчання у військовому 
училищі у мене є багато друзів з різних 
куточків земної кулі. Є колеги і в Росії: з 
кимось спілкуємося, з кимось перестали. 
Знаєте, настрій у моїх знайомих росіян 
суттєво змінився упродовж листопа-
да-грудня. Раніше вони були впевнені у 
тому, що роблять благородну справу, але 
потім їхня думка кардинально змінилася. 
Вони побачили перемир’я, події в Доне-
цькому аеропорту, почали частіше отри-
мувати «вантаж 200». Це все спонукало 
їх переосмислити події на Донбасі.

…Я був старшим на трьох ротаці-
ях у Донецькому аеропорту. На об’єкт 
ми заїжджали через блокпост сепара-
тистів. Звісно, спілкування не було. Я 
тільки спостерігав за ними. Ополченців 
із місцевих дуже мало, більшість бо-
йовиків — росіяни з характерним для 
них акцентом. Не секрет, що найман-
ці на Донбасі отримують близько 250 
тисяч рублів на місяць. Вони воюють 
за гроші, а тому приречені на невдачу. 
Ми ж воюємо за свою Батьківщину, за 
рідну землю, тому за нами — перемога. 
На сепаратистському блокпосту в нас 
усіх скреготіли зуби: це ж — ворог, а ми 
змушені проходити їхній пост, вивер-
тати рюкзаки, кишені. Із посмішкою 
дивилися на те, як вони крали наші 
сигарети, печиво, цукерки, бувало,й 
пачку патронів могли поцупити. Це ви-
кликало сміх у наших солдат. Звісно, 
було принизливо бути в такій ситуації, 

а з іншого боку, ми переконувалися, що 
сепаратистам несолодко, у них є вели-
кі проблеми з постачанням. У нас же 
таких проблем не було: все мали для 
життя. Звісно, не жирували, але з про-
дуктами проблем не було. Зрештою, на 
обід там особливо й часу не було: по-
стійно на постах, в напрузі. Було важко.

Події у Донецькому аеропорту 16 
січня назвали «Сталінградом». Не ми, 
хто там був, вигадали таку назву, а інші 
люди. І це правда… Бойовики застосо-
вували проти нас газ, спершу перцевий, 
а потім якийсь не відомий для мене. 
15-го була танкова атака, щоб зруйну-
вати стіни та забезпечити  прохід сепа-
ратистам. 16 січня був багатогодинний 
бій — із 7.30 до 16.30. Тоді сепаратисти 
застосовували всю наявну артилерію. 
Ми гідно тримали оборону, прийшло-
ся приймати вогонь на себе. 17, 18, 19 
січня також тривали бої, але вже не такі 
інтенсивні. А вночі 20 січня відбувся під-
рив того терміналу, який ми охороняли. 
Вибухівку заклали на першому поверсі. 
Внаслідок цього під завалами опинило-
ся багато наших хлопців. Не можна про 
цих хлопців забувати, вони — наші герої. 
Те, що пережив 16 січня 2015 року, ніко-
ли не забуду. Не скажу, що не боявся. Не 
боїться тільки псих. Боявся за людей…

Доцільно чи не доцільно жертвува-
ти людьми задля якогось аеропорту — 
ми це між собою не обговорювали. Ми 
не думали про те, що краще все піді-
рвати й відійти. Я — українець, військо-
вий і не можу зрозуміти, як можна по-
ступитися ворогу хоча б сантиметром 
своєї землі. Для нас Донецький аеро-
порт — це територія України, і віддава-
ти його без наказу ми навіть не думали.

Після аеропорту я потрапив у шпи-
таль. Коли виписали, трохи поїздив по 
Україні, провідував своїх поранених по-
братимів. Війна їх не занапастила. Вони 
усміхаються, жартують. Єдине, що помі-
тив: побратими стали мудрішими, вони 
побачили, чого варте життя…
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герої не вмирають!

галУщенко 

андрій вікторович, 

випУскник кв свУ 1992 рокУ

НАРОДИВСя  2 лютОгО 1975 РОку, СМт. кОЖАНкА, фАСтіВСькИй РАйОН, кИїВСькА 
ОблАСть – зАгИНуВ 2 ВЕРЕСНя 2015, лОбАчЕВЕ, НОВОАйДАРСькИй РАйОН, лугАН-
СькА ОблАСть. гОлОВНИй пОзАштАтНИй пРАціВНИк ОпЕРАтИВНОгО піДРОзДілу 
СлуЖбИ бЕзпЕкИ укРАїНИ, кЕРіВНИк зВЕДЕНОї МОбільНОї гРупИ із пРОтИДії 
кОНтРАбАНДі В зОНі пРОВЕДЕННя АНтИтЕРОРИСтИчНОї ОпЕРАції, ВОлОНтЕР, учАС-
НИк бОйОВИх Дій піД чАС ВійНИ НА СхОДі укРАїНИ. пОзИВНИй «ЕНДРю». НАРОД-
НИй гЕРОй укРАїНИ (пОСМЕРтНО), НАгОРОДЖЕНИй ОРДЕНОМ  «зА МуЖНіСть» III 
СтупЕНя (пОСМЕРтНО).

в 1992 р. Андрій закінчив Київське 
суворівське військове училище. 
Згодом  Київський національний 
університет імені Тараса Шев-

ченка за спеціальністю «Кібернетика». 
Вступив до аспірантури Інституту кібер-
нетики імені Глушкова, паралельно ви-
кладаючи математику та інформатику 
у Київському військовому ліцеї. Згодом 
залишив наукову та викладацьку діяль-
ність, працював програмістом, потім 
перейшов у компанію з продажу авто-
мобілів на посаду бізнес-аналітика. Від-
крив власну справу – металообробне 
підприємство. Захоплювався лижами, 
велоспортом, подорожував Україною.

Під час Революції Гідності був заступ-
ником сотника 3-ої сотні Самооборони 
Майдану, відповідав за розвідку. Додому 
приходив на 2-3 години й відразу повер-
тався. На його підприємстві робили нако-
лінники та щити для оборонців Майдану. 
Навесні 2014 року добровольцем пішов 
на фронт у складі новоствореного 1-го 
резервного батальйону Національної 
гвардії, воював під Слов’янськом. На 
фронті проявив себе як талановитий 
розвідник і керівник, входив до складу 
групи, яка діяла на окупованій території. 
Під час ротацій тренував молодих бійців. 
Згодом став волонтером, займався аеро-
розвідкою. Коли російські бойовики по-
чали обстрілювати Дебальцеве, Андрій 
допомагав вивозити цивільне населення 
з міста, брав участь в евакуації дітей з ди-
тячого будинку в Артемівську.

Коли було прийняте рішення про 
залучення волонтерів до боротьби з 
контра бандою в зоні АТО і створення 
зведених мобільних груп з протидії неза-
конному переміщенню товарів через лі-
нію розмежування, Андрій у липні 2015 
року став головним позаштатним пра-
цівником оперативного підрозділу СБУ 
та очолив одну з таких груп, яка працю-
вала в районі міста Щастя, на території 
біля річки Сіверський Донець.

2 вересня 2015 року приблизно о 
6:20 між селами Лопаскине та Лобаче-
ве Новоайдарського району Луганщи-
ни невідомі здійснили напад на зведену 
мобільну групу: автомобіль «Mitsubishi 
L200» підірвався на закладеній міні, від-
разу по тому нападники кинули 2 грана-
ти й обстріляли автомобіль зі стрілецької 
зброї. Мобільна група тримала оборону 
до прибуття підкріплення з 92-ої ОМБр. 
Під час боєзіткнення загинули Андрій Га-
лущенко та старший лейтенант податко-
вої міліції Дмитро Жарук, шість поране-
них (співробітник СБУ, троє десантників 
та двоє бійців 92 ОМБр). Це був вже не 
перший напад на групу «Ендрю». 

На своїй сторінці в  Facebook голова 
Луганської військо-цивільної адміністра-
ції Георгій Тука написав: «Сейчас я не 
чиновник. Сейчас я – волонтер! Сейчас 
я – простой мужик. Расстреляна сводная 
мобильная группа. Погибли двое ребят 
и четверо раненых. Один из погибших – 
мой ДРУГ!!! МОЙ ЛИЧНЫЙ ДРУГ!!! Чест-
нейший парень, патриот и настоящий 

Герой! Воин и волонтер. Андрея просили 
перейти в другой сектор, а я упросил его 
еще поработать в районе Счастья. Этот 
разговор был вчера. А сегодня утром Ан-
дрюху убили... Я догадываюсь, чьих рук 
это дело. Я знаю – ты, мразь, читаешь 
меня и следишь за моей деятельностью. 
Знай, отныне ты не просто барыга. Ты – 
мой личный враг!».

4 вересня на Майдані Незалежності 
у Києві відбулося прощання з Андрієм. 
Похований в смт. Кожанка того ж дня.

Залишилися мати Зоя Андріївна, 
брат Олександр, дружина Галина та 
донька Анастасія.

нагороди 
За особисту мужність, сумлінне та 

бездоганне служіння Українському на-
родові, зразкове виконання військового 
обов’язку нагороджений

15 вересня 2015 року – орденом «За 
мужність» III ступеня (посмертно).

13 жовтня 2015 року – Народний Ге-
рой України (посмертно).

вшанУвання 
У жовтні 2015 року в Національній 

академії СБУ відкрито пам’ятний знак 
загиблим співробітникам спецслужби, 
на якому викарбовано ім’я Андрія.

Ім’ям Андрія Галущенка названо 1-й 
курс студентів Інституту інформаційної 
безпеки. У лютому 2016 року на фасаді 
Кожанської школи урочисто відкрили ме-
моріальну дошку на честь героя-земляка.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
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осноВні проекти  

асоціації  
«кадетська спіВдруЖність»

видання «кадетського журнаЛу»

дії: збір матеріалів, редагування та друк журналу 
для  військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо
вофізичною підготовкою та його розсилка до ліцеїв.

результат, що очікується: популяризація єдиної 
системи підготовки до державної служби як військо
вого, так і цивільного спрямувань з дитинства;

надання методичної допомоги в організації на
вчальновиховної роботи у  військових ліцеях та лі
цеях з посиленою військовофізичною підготовкою.

прим. Орієнтовна вартість видання 50-100 тис. 
грн. на рік.

видання книг, посібників, брошур та програм

дії: підготовка матеріалів, узгодження, редагуван
ня та друк книг, посібників, брошур та програм.

результат, що очікується: сприяння створенню 
єдиної  системи підготовки до державної служби як 
військового, так і цивільного спрямувань з дитинства;

надання методичної допомоги в організації на
вчальновиховної роботи у  військових ліцеях та лі
цеях з посиленою військовофізичною підготовкою.

прим. Орієнтовна вартість 250 тис. грн. на рік.

допомога у будівництві спортивної смуги  
перешкод за стандартами нато

дії: узгодження місця для будівництва спортивної 
смуги перешкод за стандартами НАТО;

надання фінансової допомоги в її будівництві.
результат, що очікується: розвиток фізкультури та 

спорту в Збройних силах України.
прим. Орієнтовна вартість будівництва 500 тис. грн.

розвиток осередків асоціації в регіонах україни 
та надання допомоги в їх практичній діяЛьності

дії: створення умов для широкого об’єднання випус
кників суворовських військових училищ, військових ліцеїв 
та ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою.

надання консультативної допомоги, підтримка ви
пускників та ветеранів в здійсненні їх професійної ді
яльності.

результат, що очікується: формування громадської 
думки щодо необхідності створення єдиної  системи 
підготовки до державної служби як військового, так і 
цивільного спрямувань з дитинства;

надання допомоги та взаємодопомоги випускникам 
суворовських військових училищ, військових ліцеїв та лі
цеїв з посиленою військовофізичною підготовкою.

сприяння створенню в україні єдиної системи 
підготовки до державної сЛужби як військово-
го, так і цивіЛьного спрямувань з дитинства

база: військові ліцеї та ліцеї з посиленою військо
вофізичною підготовкою.

дії: формування громадської думки щодо необ
хідності створення такої системи;

підготовка ініціатив, звернень та документів щодо 
законодавчого забезпечення  єдиної системи підго
товки до державної служби як військового, так і ци
вільного спрямувань з дитинства.

результат, що очікується: створення умов для ви
ховання національно свідомої, патріотично налашто
ваної, високоосвіченої особистості з лідерськими 
якостями, спроможної до прийняття масштабних рі
шень та несення за них відповідальності.

прим. В результаті багаточисленних звернень 
Асоціації до керівних органів Міністерства оборони 
та Міністерства освіти і науки України випускни-
кам військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою надані переваги при зара-
хуванні до вищих військово-навчальних закладів.

сприяння представЛенню україни в міжнародній 
раді військового спорту (CISM) та забезпечення 
участі команди збройних сиЛ україни в міжна-
родних кадетських іграх

дії:  сприяння участі представників Збройних сил 
України в роботі Генеральної асамблеї Міжнародної 
ради військового спорту;

надання фінансової допомоги в доставці збірної 
команди Збройних сил України до місця змагань та у 
зворотному напрямку;

сприяння у проведенні Спартакіад серед військо
вих ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовофізичною 
підготовкою.

результат, що очікується: підняття престижу Укра
їни на міжнародній арені;

розвиток фізкультури та спорту в Збройних силах 
України.

прим. Член Ради Асоціації Солодкий Р. В. забезпе-
чив участь команди Збройних сил України в перших 
Міжнародних кадетських іграх, де вона посіла дру-
ге місце серед 98 команд та завоювала 10 золотих 
та 2 срібні медалі.



www.gkorpus.org

«Луганський Ліцей – новий вимір»
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