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Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас із початком 

2013/2014 навчального року і Днем знань.
Ми завжди з радістю, хвилюванням та 

надією зустрічаємо 1 вересня. Це свято 

символізує новий поступ, прагнення опа-
нувати знання, уміння й навички, необхід-
ні для досягнення кожним своєї мети.

У сучасному світі якісна освіта – це 
запорука успішності та реалізованості. 
Саме тому підвищення її доступності та 
конкурентоспроможності є сьогодні безу-
мовним пріоритетом державної політики. 
У цьому напрямі ми вже маємо позитивні 
зміни. Проте інтеграція України в міжна-
родний освітній простір вимагає нових 
конструктивних ідей і спільних дій, які, 
переконаний, забезпечать відповідність 
вітчизняної освітньої галузі запитам осо-
бистості, вимогам суспільства та кращим 
європейським стандартам.

Бажаю учням і студентам, усім освітя-
нам міцного здоров’я, щастя, наполегли-
вості та наснаги.

Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ

Шановні керівники та науко-
во-педагогічні працівники вій-
ськових навчальних закладів!

Товариші слухачі, курсанти, 
студенти та ліцеїсти!

 Вітаю вас з Днем знань і 
початком нового навчального 
року!

Військова освіта є ключовим 
елементом успішного рефор-

мування та розвитку Збройних 
Сил України.

Шановні науково-педагогіч-
ні працівники!

Якість освіти багато в чому 
залежить від вас, від вашого 
професіоналізму та педаго-
гічної майстерності. Ваша за-
дача – сформувати нову еліту 
Збройних Сил, прищепити 
молоді найкращі якості і тра-
диції поколінь українських 
офіцерів, виховати справжніх 
патріотів і захисників Вітчиз-
ни.

Шановні слухачі, курсанти, 
студенти та ліцеїсти!

Сьогодні починається один з 
найяскравіших періодів вашого 
життя. Військове навчання – це 

унікальна школа, де ви пізнаєте 
справжнє значення дружби, то-
вариства та мужності.

Військова школа формує ха-
рактер, розвиває командний 
дух і загартовує волю до пере-
моги, які так необхідні захис-
никам Вітчизни.

День знань має особливе зна-
чення для нашої країни. Споді-
ваюсь, що навчальний рік буде 
насиченим плодотворною ро-
ботою й принесе радість нових 
відкриттів.

Бажаю всім здоров’я, бла-
гополуччя, творчої наснаги 
та успіхів в ім’я розвитку 
України!

Міністр оборони України
Павло ЛЕБЕДЄВ



1

СОДЕРЖАНИЕ

2  ПОчАтОк НАвчАльНОгО РОку 

3 кРИвОРізькИй ліцЕй  
з ПОСИлЕНОю війСькОвО-

фізИчНОю ПіДгОтОвкОю 
криворізький ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою відсвяткував своє 
25-річчя. за цей період  закладом багато 
досягнуто, підкорено багато вершин, але ми 
віримо,  що найкраще ліцею чекає попереду. 

8 ШкОлА муЖЕСтвА И ПАтРИОтИзмА: 
кАзАчьИ СбОРы «АзОвСкОЕ 

ЕДИНСтвО»

6 ПОльОві вИхОДИ

згідно з планами навчально-виховної роботи 
у військових ліцеях та ліцеях з посиленою 
військово-фізичною підготовкою відбулися 
польові виходи, на яких ліцеїсти вдосконалю-
вали теоретичні знання і практичні навички з 
предмету «захист вітчизни».

9 ПіДСумкИ зОвНіШНьОгО 
НЕзАлЕЖНОгО ОціНювАННя у 

2013 РОці

11ПРОЕкт «ОткРытый мИР» – 
ШАг к кАчЕСтвЕННОму, 

СОвРЕмЕННОму ОбРАзОвАНИю

12тРИ кРОкИ ДО ЕлЕктРОННОї 
ОСвітИ

14  ПЕРЕДОвОй  ОПыт
Достославные времена 

старых черных досок и белого мела 
безвозвратно канули в лету, усту-
пив место интерактивному SMART-
оборудованию. Именно эту техноло-
гию, по примеру всего мира, выбрала 
украинская школа. 

1870 лЕт СО ДНя ОбРАзОвАНИя 
СувОРОвСкИх вОЕННых 

учИлИщ

19фАДДЕй фАДДЕЕвИч бЕллИНСгАузЕН  
(1778-1852) мОРЕПлАвАтЕль, ДвАЖДы 

ОбОгНувШИй зЕмНОй ШАР, АДмИРАл, 
ПЕРвООткРывАтЕль АНтАРктИДы

20 «АктуАльНОСть кАДЕтСкОгО вОСПИтАНИя  
И ОбРАзОвАНИя»

22кАДЕтСкИй фОРум

24зАСЕДАНИЕ ПРАвлЕНИя мАкб 



2

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Початок навчального року 
1 вересня – чудове свято, яке неможливо порівняти ні з яким 

іншим. Символізує воно початок нової дороги до знань, до 
нових звершень, до здійснення мрії. 

У цей день здійснилися мрії  сотень юнаків, які вступили до 
військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.

Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» та Фонд від-
родження кадетських корпусів бажають ліцеїстам, офіцерам і вчи-
телям ліцеїв у новому навчальному році миру, злагоди та нових 
звершень. Сподіваємося, що ніхто з нинішніх першокурсників не 
розчарується в обраному ними життєвому шляху, а ліцеї стануть 
для них надійним стартовим майданчиком  до майбутнього.                                                                               

СЕвАСтОПОль
1 вересня, з нагоди початку нового навчального року Міністр 

оборони України Павло Лебедєв відвідав Військово-морський 
ліцей у Севастополі. Від імені Президента України – Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича 
він привітав ліцеїстів з початком нового навчального року.

 – Військово-морський ліцей – це унікальний та єдиний у на-
шій державі навчальний заклад, де вчаться юнаки, які вирішили 
пов’язати свою долю з важкою, але поважною професією вій-
ськового моряка, – зазначив Павло Лебедєв. – Крім того, сьогод-
ні ми також святкуємо четверту річницю з дня створення ліцею.

За словами Міністра оборони України, у Збройних Силах три-
ває наймасштабніша за роки незалежності реформа, у тому чис-
лі, військової освіти.

– Наша мета – створення сучасної боєздатної армії, – наголо-
сив міністр. – А новій армії потрібні бойові командири, здатні 
оперативно приймати сміливі, а головне – правильні рішення.

Звертаючись до ліцеїстів, Павло Лебедєв висловив упевне-
ність, що роки навчання у Військово-морському ліцеї стануть 
для них першою справжньою школою флотського товариства та 
взаємовиручки.

Разом із Міністром оборони України в святковому заході 
взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки командувача 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал 
Сергій Єлісєєв, помічник Міністра оборони України адмірал 
Віктор Максимов, тимчасово виконуючий обов’язки голови Се-
вастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов, 
члени Військової ради вітчизняного флоту, представники вете-
ранських організацій, духовенства, рідні та близькі ліцеїстів.

Міністр оборони України оглянув навчально-матеріальну базу 
Військово-морського ліцею, ознайомився з побутовими умова-
ми життя ліцеїстів та особисто провів з ними перший урок.

Варто зазначити, що у Військово-морському ліцеї, яким керує 
капітан 1 рангу Ігор Колежнюк, навчається сто юнаків. Приблиз-
но половина з них представляє Автономну Республіку Крим та 
місто Севастополь, решта – Київщину, Миколаївщину, Волинь, 
Херсонщину, інші області.   

кИїв 
1 вересня у Київському військовому ліцеї імені Івана 

Богуна відбулися урочистості з нагоди початку нового на-
вчального року. Перший заступник директора Департамен-
ту військової освіти і науки Міністерства оборони України 
Мартинюк В. В. від імені Міністра оброни України приві-
тав ліцеїстів з початком нового навчального року. Від імені 
ветеранів Київського суворовського училища-ліцею висту-
пив голова Ради ветеранів Д. Матвійчук. Звертаючись до лі-
цеїстів почесний Президент асоціації «Кадетська співдруж-
ність» В. Яцина наголосив, що цей рік особливий – це рік 
70 річчя створення Київського суворовського військового 
училища – Київського військового училища. Від імені всіх 
випускників він закликав ліцеїстів, офіцерів та вчителів до-
класти всіх зусиль для того, щоб Київський ліцей став про-
відним серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою України.

ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Колектив Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Захисник» вітає всіх з початком навчального року. Вам судило-
ся стати учасниками творіння новітньої української держави, виховувати та 
вчити молоде покоління. Це велика відповідальність перед власним сумлін-
ням, перед прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з вас залежить, яким 
буде майбутнє нашої держави, як житимуть наші діти, онуки, правнуки. Нехай 
не міліє джерело вашої віри, мудрості й терпіння, додається енергії, наснаги, 
впевненості у власних силах і переконаннях. Бажаємо вам міцного здоров’я, 
мужності, терпіння, невичерпних творчих сил і довгої людської пам’яті.

Нехай і надалі наші військові ліцеї, кадетські заклади, єднаючи сиву му-
дрість та творчу енергію прийдешніх поколінь, мужніють й звеличуються на 
радість всім нам, на славу Україні!

З повагою,
 командо-викладацький склад ліцею «Захисник»

ШАНОВНІ ЛІЦЕЇСТИ!
Вам випала велика честь – стати ліцеїстами, елітою України, її надією, бути 

гордістю і окрасою ваших власних родин. 
Ваші батьки й матері, діди та прадіди затамували подих, всі чекають на ваші 

спроби, нові досягнення, нові перемоги, певні позитивні зміни у вашій поведін-
ці, у вашому житті.

Зусилля, яких ви докладатимете під час навчання, знання, які ви примножу-
ватимете, – це ваша праця, через яку кожен змінює себе. Пройдуть роки – і все, 
що кожен з вас накопичив, допоможе вам змінити світ.

Бажаємо кожному з вас досягти своєї мети та реалізувати її в майбутньому. 
Нехай зерно знань, посіяне вчителями, проросте й дасть гарні плоди!

Редколегія газети «Наша правда»
 Запорізького обласного ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Захисник»
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криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою відсвяткував своє 25-річчя. за цей період  
закладом багато досягнуто, підкорено багато вершин, 
але ми віримо,  що найкраще ліцею чекає попереду. 

Історія Криворізького ліцею  з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, як це не дивно, фактично  розпочалася з газетної 

публікації  та Пленуму Центрального Комітету  Комуністичної 
партії України. У 1986 році популярна тоді газета  «Собеседник»  у 
двох своїх номерах опублікувала статтю про багаторічні нерозв’язані   
проблеми роботи з молоддю у Кривому Розі.  І, як ділився спогадами 
тодішній перший секретар Криворізького міського комітету КПРС  
Станіслав Андрійович  Стежко, ця стаття стала приводом для розмо-
ви з керівництвом міста на найближчому пленумі ЦК. Деякі  гарячі 
голови різко пропонували змінити відповідальних працівників міста 
за неспроможність вирішити проблеми юнацтва, але Володимир Ва-
сильович Щербицький відповів однозначно: «Працюючих людей ми 
міняти не будемо. Просто потрібно допомагати.  Я пропоную  кожно-
му міністру  за два місяці побувати у Кривому Розі та вирішити, чим 
можна допомогти місту». І, перебуваючи у кінці 1986 року у Криво-
му Розі, міністр народної освіти УРСР М. В. Фоменко запропонував 
відкрити  у місті спеціальну школу-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою як взірець спорту, дисципліни та здорового 
способу життя для молоді регіону. Але було одне питання – чи зможе 
місто підготувати потрібні приміщення та розпочати навчання з пер-
шого вересня  1987 року?  Станіслав   Андрійович  Стежко відповів 
ствердно, і робота з підготовки закладу до відкриття закипіла. Разом 
з головою Криворізького міськвиконкому Григорієм Івановичем  Гу-
товським  партійний секретар фактично щоденно контролював хід 
підготовки школи-інтернату  до початку занять.

У підготовці до першого навчального року Криворізької спеціальної 
школи-інтернату брали участь всі райони та всі найзначніші 
підприємства міста. Основним завданням  спеціальної школи-
інтернату були вирішення соціальних питань міста та підготовка 
юнаків до вступу у вищі військові  навчальні заклади.  1 вересня 1987 
року пролунав перший дзвоник нового для міста навчального закла-
ду.  Після свого відкриття заклад одразу став гордістю міста. 

Немов за якимсь вищим призначенням  спеціальна школа-
інтернат  була розміщена на вулиці, ім’я якої пов’язане з історією 
Великої Вітчизняної війни – вулиці Отто Брозовського. О. Бро-
зовський – німецький робітник-металург, який у чорні гітлерівські 
часи  зберіг прапор, подарунок  криворізьких колег,  і у визвольно-
му 1945-му зустрів радянські війська з цим червоним прапором у 
німецькому місті Мансфельд. Це був подвиг.  І криворізька земля 
про нього не забула. 

криворізький ліцей  
з посиленою військово-фізичною 

підготовкою
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У 1990 році відбувся перший випуск, 122  юнаки отримали направ-
лення до вищих військових  навчальних закладів і з гордістю  наділи 
курсантські  погони.    

У 1993 році в житті закладу відбулася знакова подія: окремою 
Постановою  Кабінету Міністрів України  №75  від 02 лютого 1993 
року на базі   Криворізької спеціальної школи-інтернату був  ство-
рений Криворізький ліцей  з посиленою військово-фізичною 
підготовкою з державною метою  якісної підготовки кандидатів 
для вступу до військових навчальних закладів, надання державної 
допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, а та-
кож дітей учасників бойових дій  та учасників ліквідації  наслідків 
Чорнобильської катастрофи.

Багато зусиль у подальшому розвитку ліцею  було зроблено 
тодішнім міським головою Кривого Рогу, нині народним депутатом 
України  Юрієм Вікторовичем Любоненком.

З 1993 по 1996 роки ліцей  підпорядковувався  Міністерству  Обо-
рони  України, потім – місцевим органам самоврядування. Сьогодні  
ліцей знаходиться в оперативному підпорядкуванні департаменту 
освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
Справами ліцею опікувалися й опікуються  колишній керівник 
області, а нині віце-прем’єр України Олександр Юрійович Вілкул, 
голова Дніпропетровської обласної державної  адміністрації Дмитро 
Валерійович Колєсніков, народні    депутати України Юрій Вікторович 
Любоненко,  В’ячеслав Казимирович  Задорожний, Віктор Володими-
рович Бутківський, Костянтин Юрійович Павлов. 

Багаторічний досвід роботи ліцею показує, що  завдання, 
поставлені перед ним державою, виконуються в повному обсязі. 

За роки свого існування ліцей  зробив 24 випуски, а в 2012 році 
відзначив своє 25-річчя. 

Загалом зі стін  Криворізької спеціальної школи-інтернату та 
Криворізького ліцею  з посиленою військово-фізичною підготовкою  
вийшли у велике життя 3500 вихованців. Серед них 18 закінчили  за-
клад із золотою медаллю, 31 – зі срібною.

До вищих навчальних закладів Міністерств Оборони СРСР та 
України вступило 1776 випускників ліцею та більш ніж 500 – до ви-
щих навчальних закладів інших силових структур.

Сьогодні колишні випускники ліцею командують військовими бри-
гадами, очолюють районні та міські відділи Служби безпеки України, 
займають керівні посади в органах Прокуратури, Міністерства 
внутрішніх справ  України. 

Особливою гордістю в ліцеї є традиція, коли батьки-випускни-
ки   приводять своїх синів до закладу. Уже сформувалися ліцейські 
династії Дорофєєвих: батько Олег Борисович  та син Сергій Олего-
вич, Полякових – Едуард Миколайович та Станіслав Едуардович, 
Коваленків – Олег Миколайович та Артур Олегович та інші. І список 
династій розширюється. 

До структури ліцею входять навчальний корпус №1 (класи для про-

ведення самопідготовки),  навчальний корпус №2 (класи для прове-
дення урочної діяльності), лекційний зал з інтерактивною дошкою, 
спальний корпус (роти розміщені окремо одна від одної),  їдальня 
на 350 місць,  медична частина, культурно-спортивний комплекс 
(бібліотека з читальним залом, спортивні зали), спортивні зали 
та майданчики, клубний корпус, Кімната Пам’яті воїнів-афганців, 
стрілецький тир, плац,  перехідні галереї, гараж, пральня, КПП.  

Спортивна база ліцею включає до себе: спортивний зал,  
борцівський зал, 2 тренажерних зали, тенісний зал, зал для боксу, 
гімнастичний спортивний майданчик, 2 волейбольних майданчика, 2 
майданчика для міні-футболу, майданчик з вуличними тренажерами.  

У ліцеї обладнано 2 комп’ютерних класи та лінгафонний кабінет. 
Педагоги та учні ліцею мають можливість користуватися сучасним 
мультимедійним обладнанням,  мережею Інтернет.

Протягом 14 років ліцеєм керує  полковник запасу  Коз-
лов Геннадій Олександрович, людина з великим службовим та 
життєвим досвідом, яка усім серцем  любить    своїх вихованців 
та піклується про них.  Геннадій Олександрович прийшов на поса-
ду начальника ліцею з посади  заступника командира 17 танкової 
дивізії у 1999 році. За бездоганне виконання   службових обов’язків   
він  має нагороди: «Почесна відзнака Президента України», орден 
«За службу Отечеству» ІІІ ступеню, медаль «За боевые заслуги», 
нагрудний знак «За розвиток регіону», нагрудний знак «За заслу-
ги перед містом» ІІІ ступеню, медалі, численні грамоти та под-
яки Міністерства оборони СРСР, Міністерства Збройних Сил 
України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  
виконкому Криворізької міської ради. Геннадій Олександрович 
користується повагою  як  серед колег, ліцеїстів та їх батьків,  так і 
серед керівництва області та міста.  

За роки  роботи на посаді начальника ліцею ним створено належні 
умови для навчання, виховання, розвитку особистості кожного 
учня та праці кожного працівника закладу, значно укріплено й по-
кращено навчально-матеріальну базу закладу, сформовано творчий, 
ініціативний, висококваліфікований колектив однодумців, який має 
свій власний, роками перевірений на практиці досвід організації 
профільного навчання в старшій школі. Більшість педагогів закладу 
стояли у його витоків і тому добре знайомі з проблемами виховання 
юнаків та шляхами їх творчого розв’язання.

На сьогодні в закладі працюють 40 педагогічних працівників, які 
мають:

- вищу  кваліфікаційну категорію – 28 (70,5%) ;
- першу кваліфікаційну категорію – 5 (12,5 %);
- другу  кваліфікаційну категорію – 4 (10 %); 
- спеціаліст – 3 (7 %);
- педагогічне звання «учитель-методист» – 16 (40%) ;
- нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» –  

6 (15%).
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Досвід роботи вчителів ліцею (Канівець О. В. «Кооператив-
на технологія навчання на уроках біології», «Використання 
інтерактивних технологій навчання при вивченні біології»;  Денисик 
Т. М. «Хімічне модулювання на уроках хімії»; Семенюк Д. П. «Викори-
стання інтелектуальних ігор у процесі вивчення історії»; Абдула І.Д. 
«Групова навчальна робота на уроках історії») внесено до обласного 
каталогу передового педагогічного досвіду. 

Педагоги ліцею є переможцями та призерами фахових 
конкурсів районного, міського, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного  рівнів (вчитель історії Семенюк Д. П. – переможець 
міжнародного конкурсу вчителів «Panaboard-майстрів – 2011» (м. 
Москва),  трикратна переможець Всеукраїнського конкурсу вчителів 
«Panaboard- майстрів – 2010, 2011, 2012», призерка обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель-року» в номінації історія).

Колектив ліцею пишається своїм колегою, Заслуженим тренером 
України, суддею Всесоюзної категорії з легкої атлетики Каруцею 
Ж. А., який здобув в межах регіону найвищу нагороду – став пере-
можцем регіонального конкурсу «Світоч Придніпров’я — 2012»  у 
номінації «Кращий вчитель Дніпропетровщини».  Він є авто-
ром програми викладання фізичної культури в ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою, затвердженої Міністерством 
освіти та науки  України та Міністерством оборони України (2000 
р.), постійним організатором семінарів зі спортивно-масової робо-
ти  обласного, всеукраїнського рівнів для вчителів фізичної культу-
ри та суддів з легкої  атлетики. Учитель-наставник багатьох поколінь 
молодих фахівців в галузі фізичного виховання молоді. За час своєї 
педагогічної роботи підготував більше 40 призерів, переможців і 
чемпіонів   всеукраїнських змагань з легкої атлетики та допризовної 
підготовки молоді. Більше ніж  сорок п’ять років  Жорж Андрійович є 
головою федерації з легкої атлетики м. Кривого Рогу, головою колегії 
суддів з легкої атлетики Дніпропетровської області, членом Президії 
Всеукраїнської колегії суддів з легкої атлетики.

Плідна робота педагогічного колективу забезпечує щорічні до-
статньо високі результати навчальної діяльності закладу: учні ліцею є 
призерами предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, учасни-
ками змагань, конференцій різних рівнів, щорічно до вищих навчаль-
них закладів вступає в середньому 85% випускників ліцею. 

Система виховної роботи в закладі є цілеспрямованою та багато-
компонентною.

Одним з ефективних методів виховання ліцеїстів є їх участь 
у різноманітних виховних заходах військово-патріотичного та 
профорієнтаційного спрямування. 

Серед них участь у заходах :
-  за участю керівників держави;
-    у парадах військ Криворізького гарнізону;
- в обласних, міських та районних урочистостях з нагоди Дня Пере-

моги, міських урочистостях, присвячених Дню визволення м. Криво-

го Рогу від німецько-фашистських загарбників, у міських та район-
них урочистостях до пам’ятних дат української державності;

- у пам’ятних заходах до Дня виводу радянських військ з 
Афганістану;

- у траурних заходах з перепоховання радянських воїнів;
-  присвячених річниці аварії на ЧАЕС та інших заходах. 
Для військово-патріотичного виховання має велике значення те, 

що урочистості ліцею традиційно проводяться  біля пам’ятника виз-
волителям м. Кривого  Рогу та у Георгіївській дзвіниці, яка збудована 
на честь воїнів, загиблих під час  Великої Вітчизняної війни, що не 
може залишити байдужим жодне юне серце… 

Ліцей у військово-патріотичному вихованні тісно співпрацює  з ве-
теранською організацією  м. Кривого Рогу, яку очолює М. К. Дабіжа, 
пошуковою організацією «Пошук-Дніпро», військовими частинами 
А-3283 та 3011. 

У 2013 році на базі та за участю педагогічного колективу та 
вихованців ліцею було організовано й проведено фінал обласного 
етапу Всеукраїнських змагань «Зірниця», систематично в закладі 
з метою профорієнтації учнів шкіл міста проводяться паради 
юнармійських військ та обласні змагання «Старти надій».  

Військово-патріотичне виховання тісно пов’язане  з грома-
дянським, художньо-естетичним, правовим вихованням тощо. 
Для ліцеїстів проводяться екскурсії до музеїв та підприємств міста, 
кінолекторії, диспути, бесіди, зустрічі зі спеціалістами різних галузей 
виробництва, випускниками – офіцерами силових структур та інші 
заходи. 

Велика увага в ліцеї приділяється  фізичному вихованню юнаків, 
формуванню у них здорового способу життя. Результатом такої ро-
боти є те, що :

 - ліцейська команда з баскетболу є  постійним призером районних 
та міських змагань;

- ліцейська команда з легкої атлетики – постійний переможець рай-
онних і міських   змагань;

-  ліцейська команда  допризовної підготовки молоді – постійний 
переможець обласних змагань, а в 2008, 2009, 2010 роках вона 
посідала третє місце у Всеукраїнських спортивних  змаганнях серед 
допризовної молоді; 

-   спортивна команда ліцею посіла ІІ місце у Всеукраїнських спор-
тивних змаганнях серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою у 2010 році; 

-    всі учні  за час навчання в закладі оволодівають навичками  пла-
вання;

 -   щорічно ліцей готує ліцеїстів-спортсменів,  яким присвоюються  
спортивні розряди: 5-6 – «Кандидат у майстри спорту України» і  пер-
ший спортивний розряд, та 150-160 – масові спортивні розряди. Ваго-
мий авторитет ліцею у спортивному житті  міста систематично 
підтверджується.    
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луганський ліцей  

Згідно з планами навчально-виховної роботи в ліцеї 
проведено тритижневий військово-спортивний табір 

з ліцеїстами 1 курсу, кінцевим результатом якого стала 
військово-спортивна гра. 

У ході військово-спортивної гри ліцеїсти продемонструва-
ли теоретичні знання та практичні навички, які вони отри-
мали за час навчання у ліцеї з предмету «Захист Вітчизни».

Вранці особовий склад був піднятий за сигналом тривоги. 
Ліцеїстам було доведено бойовий наказ та рішення команди-
ра роти підполковника Костянтина Вощаного про здійснення 
комбінованого маршу та захоплення опорного пункту умов-
ного противника. Відбулась двостороння тактична гра, в якій 
одна навчальна група ліцеїстів обороняла опорний пункт, а 
три навчальні групи його атакували. Під час тактичної гри 
ліцеїстами були продемонстровані практичні навички з 
тактичної підготовки, інженерної підготовки, захисту від 
хімічної зброї та медико-санітарної роботи. Для більшої 
реалістичності при проведенні занять було використано 
військове спорядження та піротехнічні засоби, відпрацьовані 
елементи надання першої допомоги пораненим під час бойо-
вих дій, подолання ділянки хімічного забруднення, ретельно 
вивченні заходи безпеки під час занять з фізичної підготовки 
та предмету «Захист Вітчизни». 

Велику допомогу в проведенні занять надали Головне 
управління МВС України в Луганській області, ГУ МНС В 
Луганській області, громадська організація «Інваліди ло-
кальних війн», Луганський авіаційно-ремонтний завод.

Гостями гри були заступник директора департа-
менту освіти та науки, молоді та спорту Луганської 
облдержадміністрації Олександр Востряков, керівники ГО 
«Інваліди локальних війн» Оксана Небольсіна та Петро 
Кунцевич.

Польові виходи
згідно з планами 
навчально-виховної ро-
боти у військових ліцеях 
та ліцеях з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою відбулися 
польові виходи, на яких 
ліцеїсти вдосконалюва-
ли теоретичні знання 
і практичні навички 
з предмету «захист 
вітчизни».
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крымский лицей

На базе отдельного полигона войск береговой обороны Военно-
Морских Сил Вооруженных Сил Украины проходил полевой 

лагерный сбор первокурсников Крымского интерната-лицея с уси-
ленной военно-физической подготовкой. Согласно учебному плану 
полевые занятия длятся две недели.

Практическая подготовка лицеистов проводится довольно на-
пряженно. 26 мая первокурсники совершили 50-километровый 
марш с экипировкой по горно-лесистой местности. Маршрут от 
пункта постоянной дислокации (г. Алушта) до места проведения за-
нятий (п. Перевальное) проложили не самым коротким путем. Под 
руководством командира роты, майора Дмитрия Корчагина, ребята 
преодолели Ангарский перевал через гору Демерджи, вершина ко-
торой красуется на высоте 1240 метров над уровнем моря. Ровная 
площадка верхнего плато покрыта густой высокой травой, распо-
лагающей к отдыху. Кругом поразительное безмолвие, далеко в сто-
роне остались шумные дороги... Но это был лишь короткий отдых.

Дальше был сложный спуск в расположение отдельной бригады 
береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Укра-
ины (п. Перевальное) и размещение на ее территории в настоящий 
казарме. Уже на следующий день лицеисты выполняли нормативы 
по защите от оружия массового поражения, занимались строевой 
и медико-санитарной подготовкой на учебно-материальной базе 
бригады. На второй день ребят ознакомили с бытом военных, во-
оружением и военной техникой. Накануне начала полевых занятий 
воспитанники изучали условия выполнения стрельб и меры без-

опасности на полигоне. Лицеисты выполнили упражнение учебных 
стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова, метали 
имитационные гранаты. 

Своими впечатлениями после стрельбы из пистолета поделил-
ся первокурсник Илья Буженинов: «Стрелять понравилось. После 
двух пробных выстрелов я сделал поправку на ветер и на зачет, с 
трех выстрелов, выбил 24 очка, одна из пуль попала в десятку».

Ребята даже соревновались с военными, которые помогали про-
водить занятия на отдельных учебных местах. Старший сержант 
службы по контракту Федор Завидей, который помогал проводить 
отработку нормативов по разборке и сборке автомата, подчеркнул: 
«Конечно, со мной им соревноваться трудно, но после нескольких 
попыток кое-кто из них даже укладывается в норматив на оценку 
удовлетворительно».

По плану лагерного сбора лицеисты также посетили показатель-
ное занятие механизированного батальона отдельной бригады 
береговой обороны, во время которого воочию увидели огневые 
возможности и вооружение основного боевого подразделения со-
единения. Кульминацией полевого выхода стало практическое дви-
жение по азимуту через указанные ориентиры по предмету «Осно-
вы топографии и туризма».

Рассказывая о своих воспитанниках, начальник лицея Николай 
Балабай подчеркнул: «После практической отработки вопросов по 
военным предметам обучения во время полевого выхода юношей 
ждут зачеты в стенах родного заведения. По их результатам состо-
ится заседание педагогического совета, на котором будут решать 
вопрос перевода лицеистов на второй курс».

одеський ліцей

Протягом трьох тижнів на Чорноморському полігоні 
одеські ліцеїсти удосконалювали свої навички з тактичної 

підготовки, орієнтування на місцевості, взяли участь у практич-
них стрільбах зі стрілецької зброї, здійснили 15-кілометровий 
марш і провели тренування з подолання загальновійськової 
смуги перешкод.

За словами начальника Одеського ліцею з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою полковника запасу Воло-
димира Додула, під час тренувань від кожного вихованця вима-
галися висока ініціатива й самостійність, досконале володіння 
зброєю, вміння маскуватися й правильно пересуватися на полі 
бою. Під час проведення військової гри ліцеїстам вдалося також 
закріпити теоретичні основи інженерної та фізичної підготовки, 
військової топографії, а також методики захисту від радіаційної, 
хімічної та біологічної зброї. При цьому критерієм оцінки дій 
стало виконання нормативів з тактичної та вогневої підготовки 
в умовах загальновійськового бою.

– Без перебільшення, польовий вихід на Чорноморському 

полігоні стане для ліцеїстів першою сходинкою до майбут-
нього курсантського життя, а потім й офіцерської служби в 
Збройних Силах України, – підкреслив Володимир Додул.
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Двести молодых казаков в полевой форме. 
Десятки видов боевых искусств. Насыщен-
ная ежедневная программа. всё это – сбо-
ры «Азовское единство», которые проводят 
казачьи организации юго-востока украины 
и верное казачество для своих воспитанни-
ков и патриотической молодёжи на побере-
жье Азовского моря.

Сборы проходили с 19 по 25 августа, на 
исконно казачьей земле, в поселке Безы-

менное, под патронатом Координационно-
го совета по вопросу развития казачества в 
Украине при КМУ, по благословению Митро-
полита Донецкого и Мариупольского Илла-
риона при участии епархиального отдела по 
работе с казачеством в Донецкой области.

В светлый праздник Преображения Го-
сподня команды казачат со своими атамана-
ми прибыли  к месту проведения. Подразде-
ления из Киева, Донецка, Днепропетровска, 
Мариуполя, Харцызска, Таганрога, Соледара, 
Тореза, Каховки и многих других начали с 

обустройства палаточного лагеря.
Руководил торжественным открытием 

Атаман Донецкого округа  Донских казаков 
А. Н. Исаев в связи с тем, что данный лагерь 
проходил на территории данного подраз-
деления. Атаман МОО «Верное казачество», 
секретарь Координационного совета по 
вопросам развития казачества в Украине  
А. С. Селиванов принял доклад о готовно-
сти к проведению сбора, приветствовал всех 
прибывших и пожелал успехов, побед и, ко-
нечно же, хорошего отдыха.

Торжественное открытие по традиции на-
чалось с молитвы.

Инструкторы, прибывшие в лагерь, про-
вели инструктаж по технике безопасности,  
рассказали об истории славянских боевых 
искусств, о видах и дисциплинах, которые 
будут оцениваться. После чего казачата про-
должили благоустройство своих палаточных 
городков. 

В ходе лекции в рамках школы выживания 
обучали, как правильно пить воду, ориенти-
роваться на местности, обращению с огнем, 
изучали историю славянских боевых ис-
кусств, первую доврачебную помощь при те-
пловых ударах, при отравлениях ядовитыми 
растениями.

Неотъемлемой частью в воспитании под-
растающих казачат является православная 
вера, поэтому духовник коша имени И. Бо-
гуна отец Владимир Очеретяный провел 
беседу на тему воцерковления казаков. А о 
любви к Родине, истинном патриотизме и о 
казачьем призвании рассказал атаман Верно-
го Казачества А. С. Селиванов.

Все последующие 5  дней начинались с на-
ряда по кухне в 6.30 утра, в 7.00 – подъем и 
зарядка с купанием в море. Затем по распо-
рядку умывание, строевой тренинг и прием 
пищи.

Согласно плану проведения учебных за-
нятий, казачата прошли теоретический и 

практический курс  по разборке и сборке 
пистолета Макарова, автомата Калашнико-
ва, снаряжению магазина, владению истори-
ческими видами оружия (лук, шашка, нож), 
рукопашному бою по системе А. А. Кадочни-
кова, штурмовой подготовке, военной меди-
цине, основам верховой езды, стрелковой и 
строевой подготовке, вязанию спасательных 
узлов, выживанию, караульной и гарнизон-
ной службе, скоростной стрельбе.  Состоялся 
также турнир по пейнтболу.

В вечернее время казачата не скучали, 
каждый вечер приносил что-то новое и ин-
тересное.

Состоялась встреча с представителем 
епархиального отдела по работе с казаче-
ством в Донецкой области Никитой Пана-
сюком, который привез икону с частицей 
мощей Преподобного Ильи Муромца и по-
ведал о великом Святом защитнике, воине и 
монахе. После беседы состоялся молебен.

Запомнились творческие вечера, про-
смотр фильмов, проведение казачьей викто-
рины по системе «Брейн-ринг» и вечер худо-
жественной самодеятельности.

А пока казачата отрабатывали свою про-
грамму, атаманы Координационного совета 
собрались на очередное заседание совета, 
главной темой которого были варианты 
создания постоянно действующих казачьих 
учебно-тренировочных лагерей.

По окончании пяти учебных дней казачата 
приступили к сдаче зачетов по всем дисци-
плинам. Борьба была нешуточная, каждый 
старался принести дополнительный балл 
своей команде.

На торжественном построении были 
объявлены итоги, вручены грамоты и на-
грудные знаки. На этом работа лагеря была 
завершена. По оценкам атаманов, главные 
цели лагеря были выполнены. Казачата не 
только многому научились, но и сдружи-
лись, заложив тем самым основу воинского 
казачьего братства.  

Школа мужества и патриотизма: 

казачьи сборы 
«азовское единство»
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Підсумки зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2013 році

Протягом 5 років редколегія 
«кадетського журналу» здійснює 
аналіз результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання. це 
дозволяє зробити висновок про те, 
що в ліцеях проводиться певна ро-
бота з вдосконалення навчальної 
роботи, йде пошук нових, більш 
ефективних форм і методів викла-
дання навчальних дисциплін. На 
сторінках нашого журналу своїм 
досвідом роботи ділилися вчителі 

київського військового ліцею, 
розповідалось про організацію 
навчально-виховної роботи в 
більшості військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою україни. 
така інформація сприяє покра-
щенню навчально-виховної ро-
боти, розвиває дух змагальності, 
дозволяє вивчати та впроваджу-
вати передові форми та методи 
навчання інших у своїх ліцеях.  

Викликає захоплення ре зуль та-
тивність роботи педагогічного 

колективу Острозького ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою. П’ять років поспіль 
випускники ліцею показують кращі 
результати не тільки в регіоні, але 
й серед військових ліцеїв та ліцеїв 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою України.

Слід зазначити, що за підсумками 
ЗНО ліцеї займають чільне місце в 
своєму регіоні.  Але цього замало. 
За 5 років проведення ЗНО жоден з 
випускників ліцеїв не отримав 200 
балів та дуже незначний відсоток 
ліцеїстів набрав більше 190 балів. 
Переважна більшість випускників 
за результатами ЗНО набрали менше 
162 балів.

Для порівняння результатів ЗНО 
військових ліцеїв та ліцеїв з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою 
з окремих предметів візьмемо резуль-
тати ЗНО ліцеїв Печерського району 
м. Києва. Порівнюючи результати 
ЗНО військових ліцеїв з результата-
ми ЗНО ліцеїв м. Києва, слід зробити 
необхідні висновки та намітити шля-
хи досягнення найкращих ре зуль-
татів.   

українська мова та література
Ліцеї Печерського району м. Києва за підсумками ЗНО у 2013 році показали такі результати: менше 124 балів – 

1,33% випускників, від 124 до 162 балів – 34%, 162-190 балів – 47%, 190-200 балів – 18%. Серед військових ліцеїв 
кращих результатів досягли випускники Острозького ліцею, які мають результати наближені до результатів кращих 
ліцеїв України. До трійки кращих входять Волинський та Севастопольський ліцеї.

ліцей взяли  
участь

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

100-123,5 124-135,5 136-150 150,5-161,5 162-172,5 173-183 183,5-190 190,5-195 195.5-199,5 200
київський 251 3.6 11.6 27.5 30.3 19.5 5.6 2.0 0 0 0
Севастопольський 48 2.1 6.3 27.1 27.1 29.2 4.2 2.1 2.1 0 0
волинський 176 0.6 7.4 21.0 26.7 22.2 11.4 8.0 2.3 0.6 0
Донецький 212 4.3 15.1 32.1 26.4 15.1 4.7 1.4 0.5 0.5 0
запорізький 101 11.9 23.8 31.7 24.8 6.9 1.0 0 0 0 0
кам’янець-Подільський 174 10.3 23.0 35.1 22.4 6.3 2.3 0.6 0 0 0
коропецький 74 10.8 13.5 39.2 25.7 8.1 1.4 0 1.4 0 0
кременчуцький 43 4.7 6.9 16.3 46.5 18.6 7.0 0 0 0 0
криворізький 135 14.7 17.4 5.3 14.1 2.9 1.5 0 0 0 0
кримський 50 8.0 14.0 52.0 18.0 8.0 0 0 0 0 0
луганський 120 6.7 12.5 45.0 26.7 7.5 1.7 0 0 0 0
львівський 167 8.4 14.4 43.7 21.6 7.8 3.6 0 0.6 0 0
мукачівський 86 8.1 23.3 39.5 18.6 9.3 1.2 0 0 0 0
Одеський 41 12.2 14.6 41.5 24.4 4.9 0 2.4 0 0 0
Острозький 77 0 3.9 10.4 24.7 27.8 19.5 6.5 6.5 1.3 0
Прикарпатський 73 13.7 10.9 5.7 20.6 4.1 0 0 0 0 0
Сумський 143 4.2 9.1 32.9 25.9 20.3 6.3 0.7 0.7 0 0
харківський 51 9.8 15.7 25.5 19.6 17.7 11.8 0 0 0 0
чернігівський 193 4.2 7.8 36.8 31.1 12.9 4.2 3.1 0 0 0
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Історія україни
Ліцеї Печерського району м. Києва за підсумками ЗНО у 2013 році показали такі результати: менше 124 балів – 

2,11% випускників, від 124 до 162 балів – 37%, 162-190 балів – 44%, 190-200 балів – 17%. Кращих результатів досягли 
ліцеїсти Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. До трійки кращих входять Волинський 
та Севастопольський ліцеї.

ліцей взяли  
участь

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

100-123,5 124-135,5 136-150 150,5-161,5 162-172,5 173-183 183,5-190 190,5-195 195.5-199,5 200
київський 193 4.2 6.7 16.0 35.2 19.2 12.9 1.6 2.6 1.6 0
Севастопольський 22 4.6 13.6 13.6 22.7 36.4 9.1 0 0 0 0
волинський 112 3.6 3.6 16.1 25.9 19.6 12.5 8.9 6.3 3.6 0
Донецький 179 5.0 17.3 22.9 25.7 15.1 9.5 1.7 1.1 1.1 0.6
запорізький 72 8.3 19.4 26.4 25.0 13.9 4.2 2.8 0 0 0
кам’янець-Подільський 109 11.0 18.4 24.8 22.0 14.7 7.3 0.9 0.9 0 0
коропецький 64 4.7 20.3 32.8 18.6 15.6 6.3 1.6 0 0 0
кременчуцький 35 5.7 17.1 5.7 22.9 31.4 14.3 0 2.9 0 0
криворізький 114 7.9 23.7 26.3 21.1 14.9 4.4 1.8 0 0 0
кримський 34 14.7 14.7 29.4 14.7 17.7 8.8 0 0 0 0
луганський 89 6.7 7.8 25.4 30.3 19.1 6.7 3.4 0 0 0
львівський 101 5.9 10.9 23.8 27.2 22.8 6.9 0 1.0 1.0 0
мукачівський 64 9.4 15.6 32.8 23.4 7.8 6.3 4.7 0 0 0
Одеський 32 6.3 21.9 18.8 25.0 25.0 3.1 0 0 0 0
Острозький 59 3.4 5.1 10.2 15.3 28.8 27.1 5.1 5.1 0 0
Прикарпатський 59 10.2 8.5 27.1 22.0 25.4 6.8 0 0 0 0
Сумський 118 5.1 11.0 24.6 30.5 16.1 8.5 2.5 0 1.7 0
харківський 41 2.4 9.8 19.5 36.6 14.6 4.9 7.3 2.4 2.4 0
чернігівський 119 6.7 9.2 21.9 31.9 21.0 6.7 0.8 0 1.7 0

Математика 
Ліцеї Печерського району м. Києва за підсумками ЗНО у 2013 році показали такі результати: менше 124 балів – 

1,05% випускників, від 124 до 162 балів – 27%, 162-190 балів – 52%, 190-200 балів – 20%. Кращих результатів досягли 
випускники Острозького ліцею. До трійки кращих входять Севастопольський та Київський ліцеї.

ліцей взяли  
участь

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

100-123,5 124-135,5 136-150 150,5-161,5 162-172,5 173-183 183,5-190 190,5-195 195.5-199,5 200
київський 200 2.0 8.5 19.5 24.5 17.0 24.0 3.0 1.0 0.5 0
Севастопольський 47 0 6.4 21.3 25.5 19.2 21.3 6.4 0 0 0
волинський 124 1.6 5.6 19.4 31.5 21.8 16.1 2.4 1.6 0 0
Донецький 193 6.7 15.5 34.2 25.9 12.4 2.6 1.6 0.5 0.5 0
запорізький 96 7.3 11.5 31.3 24.9 17.7 7.3 1.0 0 0 0
кам’янець-Подільський 148 9.5 11.5 32.4 22.3 13.5 8.8 1.4 0.7 0 0
коропецький 60 8.3 8.3 43.3 26.7 8.3 3.3 1.7 0 0 0
кременчуцький 41 0 4.9 26.8 39.0 12.2 14.6 2.4 0 0 0
криворізький 122 7.4 18.0 39.3 24.6 7.4 2.5 0.8 0 0 0
кримський 48 8.3 6.3 41.7 25.0 14.6 0 4.2 0 0 0
луганський 120 5.8 11.7 31.7 26.7 13.3 8.3 1.7 0.8 0 0
львівський 146 4.8 15.1 31.5 26.7 16.4 4.1 0.7 0.7 0 0
мукачівський 78 9.0 12.8 34.6 25.6 11.5 6.4 0 0 0 0
Одеський 39 7.7 15.4 33.3 17.9 20.5 2.6 0 2.6 0 0
Острозький 72 5.7 2.8 9.7 19.4 25.0 25.0 5.6 4.2 2.8 0
Прикарпатський 68 4.4 16.2 30.9 32.4 14.7 1.8 0 0 0 0
Сумський 132 6.1 11.4 24.2 26.5 19.7 9.9 0.8 1.5 0 0
харківський 50 6.0 12.0 30.0 22.0 16.0 12.0 2.0 0 0 0
чернігівський 178 2.3 9.0 24.2 27.5 21.4 9.6 2.8 3.4 0 0

англійська мова
Ліцеї Печерського району м. Києва за підсумками ЗНО у 2013 році показали такі результати: менше 124 балів – 

4,94% випускників, від 124 до 162 балів – 37%, 162-190 балів – 45%, 190-200 балів – 13%. Як і минулого року практич-
но всі ліцеї показали достатньо низькі результати з англійської мови. Відносно гарні результати мають випускники 
Волинського ліцею. Результати ЗНО з англійської мови як в цьому, так і минулому роках свідчать про те, що її викла-
дання потребує суттєвого вдосконалення. 

всеукраїнська асоціація «кадетська співдружність» та фонд відродження кадетських корпусів в україні бажають колективам військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою успіхів у 2013-2014 навчальному році, злагоди, миру, терпіння та здоров’я у підготовці майбутніх лідерів україни.

ліцей взяли  
участь

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

100-123,5 124-135,5 136-150 150,5-161,5 162-172,5 173-183 183,5-190 190,5-195 195.5-199,5 200
київський 168 11.9 13.7 39.9 20.8 8.3 3.6 1.8 0 0 0
Севастопольський 24 8.3 20.8 33.3 25.0 8.3 0 4.2 0 0 0
волинський 28 3.6 21.4 14.3 28.6 17.9 10.7 3.6 0 0 0
Донецький 90 14.4 23.3 37.8 14.4 5.6 3.3 1.1 0 0 0
запорізький 51 27.5 17.7 41.2 7.8 5.9 0 0 0 0 0
кам’янець-Подільський 53 15.1 28.3 39.6 11.3 3.8 0 1.9 0 0 0
коропецький 16 6.3 12.5 43.8 25.0 12.5 0 0 0 0 0
кременчуцький 16 12.5 25.0 43.8 12.5 6.3 0 0 0 0 0
криворізький 42 23.8 9.5 42.9 21.4 0 2.4 0 0 0 0
кримський 27 25.9 37.0 29.6 7.4 0 0 0 0 0 0
луганський 42 23.8 14.3 26.2 28.6 4.8 2.4 0 0 0 0
львівський 81 19.8 32.1 27.2 16.1 3.7 1.2 0 0 0 0
мукачівський 24 25.0 16.7 41.7 12.5 0 4.2 0 0 0 0
Одеський 16 6.3 50.0 18.8 12.5 12.5 0 0 0 0 0
Острозький 24 0 12.5 25.5 37.5 12.5 8.3 4.2 0 0 0
Прикарпатський 21 19.1 33.3 33.3 9.5 4.8 0 0 0 0 0
Сумський 34 5.9 11.8 44.1 23.5 11.8 2.9 0 0 0 0
харківський 10 10.0 30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 0 0 0 0
чернігівський 84 13.1 28.6 30.9 20.2 4.8 1.2 1.2 0 0 0
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Реализация Национального проекта 
«Открытый мир» по внедрению новей-
ших технологий в учебный процесс – 
это шаг к обеспечению школьников 
качественным и современным образо-
ванием, убежден Президент украины 
виктор янукович.

«Это ваше будущее, и вы первые, 
кто делает этот шаг в «Откры-

тый мир» в Национальном проекте в 
числе 54 школ», – сказал глава государ-
ства, обращаясь к ученикам общеоб-
разовательной школы №78 после про-
смотра презентации интерактивного 
мультимедийного «Урока будущего».

Президент также отметил, что в тече-
ние года еще две тысячи школ получат 
аналогичное оснащение и смогут ис-
пользовать новейшие технологии в об-
учении, а к концу 2015 года проект будет 
распространен на все общеобразова-
тельные учебные заведения государства.

«Мы стараемся создать равные воз-
можности для каждого ученика, не-
зависимо от достатка родителей и 
независимо от того, в каком регионе 
находится школа – в Киеве или где-то 
в сельской местности. Это очень важ-
но», – подчеркнул Виктор Янукович.

По убеждению Президента, такой 
подход к обучению позволит учащим-
ся получить качественное образова-
ние, конкурентоспособные знания, 
будет способствовать их реализации 

как специалистов высокого уровня в 
будущем.

Во время презентации «Урока буду-
щего» были представлены принципы 
работы интерактивного оборудова-
ния, возможности его использования 
при лабораторных работах. 

«Получение планшетов сегодня уче-
никами – это первый шаг. Следующие 
шаги – это расширение знаний в ин-
формационных технологиях, в IT-
технологиях. Мы будем делать сеть 
учебных заведений, в которых будет 
специализация, и одна специализа-
ция – информационные технологии и 
IT-технологии», – сказал Виктор Яну-
кович во время выступления по слу-
чаю Дня знаний в общеобразователь-
ной школе №78 г. Киева. 

Проект «открытый мир» – 
шаг к качественному, 
современному образованию

СПРАвкА
Национальный проект «Открытый мир» реа-

лизуется в рамках Национального приоритета 
«Новое качество жизни», утвержденного Ука-
зом Президента Украины №895 от 8 сентября 
2010 года. Целью проекта является преодоле-
ние образовательного неравенства и созда-
ние условий для качественного и доступного 
образования для каждого школьника, неза-
висимо от места его проживания.
Суть проекта заключается в создании нацио-

нальной образовательной информационной 
сети на основе современных беспроводных 
технологий, стандартизации и унификации ме-
тодик обучения, создании централизованной 
системы обучения и оценки знаний учащихся, 
а также внедрении информационно-компью-
терных технологий в систему управления об-
разовательными учреждениями.
Проектом предусматривается, что к 

2015 году все общеобразовательные учебные 
заведения Украины будут обеспечены совре-
менным мультимедийным и компьютерным 
оборудованием и подключены к скоростному 
Интернету, ученики получат индивидуальные 
учебные планшеты. Будет также создан еди-
ный электронный портал учебных ресурсов.
Сейчас завершен первый этап этого мас-

штабного начинания. Уже 54 общеобразова-
тельные школы из всех регионов Украины 
получили мультимедийные комплексы, 
компьютеры учителей, устройства для уче-
ников, цифровые лаборатории и т.д. Сейчас 
проектом охвачено почти 4 тыс. учеников и 
учителей. Вторым этапом, до конца 2013 года, 
станет материально-техническое оснащение 
еще 2 тыс. школ.
Национальный проект осуществляется в 

стратегическом партнерстве с известны-
ми международными корпорациями Intel, 
Microsoft, Cisco, Apple. В частности, по пар-
тнерской программе Intel для работы с новей-
шей компьютерной техникой подготовлено 
4 тыс. учителей.
Ключевую роль в реализации проекта играет 

государство. На закупку оборудования для 
технического переоснащения школ выделено 
35 млн. грн из государственного бюджета.
Государственные гарантии будут также предо-

ставлены для привлечения финансирования от 
международных учреждений и частных инве-
сторов. В целом в рамках проекта предполага-
ется привлечь не менее 4,7 млрд. грн.
Конечной стратегической целью данного 

проекта является повышение конкуренто-
способности образования, занятие ведущих 
позиций в мире по качеству предоставле-
ния образовательных услуг, создание ус-
ловий для развития национальной науки и 
наукоемких технологий, эффективное раз-
витие информационного общества, инте-
грация в европейскую и мировую системы 
образования.
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три кроки до 
електронної освіти

бурхливий час сьогодення вимагає від кожного напрям-
ку життєдіяльності чіткого  відчуття пульсу світових 
тенденцій. Особливо це помітно у сфері освіти. Своєчасні та 
ефективні кроки у цьому напрямку можуть забезпечити 
інтелектуальний прорив цілого покоління молодих українців 
до неймовірних можливостей інформаційної цивілізації. 
Немає сумніву, що військові ліцеї, як система підготовки дер-
жавних службовців з дитинства, мають бути флагманом у 
втіленні інноваційних напрацювань даної тематики.

Одним з технологічних рішень цього напрямку є 
«ЗНАЙ-проект» компанії «Електронні Освітні Систе-
ми», який у формі навчально-методичного експери-
менту випробовується у Київському військовому ліцеї 
за підтримки «Інституту Інноваційних Технологій та 
змісту освіти». 

Нормативно-правовою та теоретико-методологічною 
основою для реалізації «ЗНАЙ-проекту» є  Закони 
України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг»; Національна 
доктрина розвитку освіти; Програма економічних ре-
форм на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна влада», Указ 
Президента України «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні» №926 від 30 
вересня 2010 року; Державна цільова програма впровад-
ження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (ос-
нащення загальноосвітніх навчальних закладів засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій; ство-
рення відкритої мережі освітніх ресурсів; підготовка 
та підвищення рівня кваліфікації вчителів); наказ 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
№302 від 01.04.2011 року «Про заходи щодо впроваджен-
ня електронного навчального контенту».

Комплексна реалізація «ЗНАЙ-проекту» дозволяє 
вчителям використовувати ключові компоненти навчан-
ня, а учням - отримувати важливі ІТ-навички 21 століття:

Дана система спирається на три взаємопов’язані еле-
менти розробленої екосистеми: шкільні планшетні 
комп’ютери, систему управління класом та депозитарій 
навчального контенту.  

ШкільНИй ПлАНШЕт «ZnAyPAd»
Шкільний планшетний комп’ютер ZnayPad є скла-

довою частиною екосистеми та створений для роз-
витку нової моделі відношень «учень - вчитель - бать-
ки - школа». Пристрій може використовуватися як 
індивідуально, так і в складі шкільної ІТ-системи елек-
тронного класу.

Планшет включає в себе базові можливості
Android, а також необхідні інструменти:
• Офісний пакет для роботи з документами
• Word, Excel, PowerPoint.
• Містить більш ніж 300 класичних літературних 

творів, які вивчаються в середній школі.
• Доступ до онлайн-енциклопедії «Wikipedia».
• Шкільний розклад та домашнє завдання.
• Веб-доступ до відеоуроків InternetUrok.
• Веб-доступ до шкільних сайтів та сервісів.
• Комплект додатків з геометрії, хімії, алгебри, 

географії, англійської мові та інших уроків.
• Набір довідкових матеріалів.
• Доступ до хмарних технологій для взаємодії з вчи-

телем, школою та батьками. 

тЕхНічНі хАРАктЕРИСтИкИ:
Екран:  9,7“ IPS мультитач
Процесор:  Cortex A9, dualCore, 1,5 Ghz
ОС:   Android 4.1
Пам’ять:  RAM 1 Gb , flash  8 Gb
зв’язок:  WI-FI, Bluetooth, USB, microSd
Розміри та вага: 242x189x9.9mm, 622 гр.

1999грн.  (базова модель) 
2399грн.  (з чохлом та клавіатурою)

www.znaypad.com.ua
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СИСтЕмА уПРАвліННя  
клАСОм
Для регулярного та ефективно-

го використання планшетів у на-
вчальному процесі зручно вико-
ристовувати  систему управління 
класом Mythware. За допомогою неї 
вчитель може керувати планшетом 
кожного учня. Управління класом 
Mythware забезпечує легке, зручне 
та швидке налаштування рішення з 

організації роботи в класі як на планшетах з Android, 
так і на Windows-комп’ютерах. Хороша сумісність, ви-
сока продуктивність системиперевірена в реальних 
умовах навчання.

Використовуючи систему управління класом, вчи-
тель може вести інтерактивний урок, давати новий 
матеріал, демонструвати відео, обмінюватися файла-
ми в межах класу та легко оцінювати якість засвоєння 
знань за допомогою систем online тестування.

ДЕПОзИтАРій НАвчАльНОгО 
кОНтЕНту
Сервіс ClassBook – це цен тра-

лізоване сховище з доступом через 
Інтернет:

• Електронні копії паперових 
підручників,

рекомендовані  Міністерством 
освіти.

• Методичні посібники.
• Класичні твори.
• Інтерактивні книги.

• Навчальні програми і додатки.

Моделі роботи – інтернет-
магазин, бібліотека, передплата:

• Індивідуальний продаж контен-
ту «поштучно».

• Набори контенту (наприклад 
«всі підручники для 7-го класу»).

• Заказ, продаж, доставка кон-
тенту для груп учнів ( наприклад, 
комплект підручників для всього 
класу) для окремої школи, з опла-

тою по безготівковому розрахунку. 
• Адміністрування груп корис-

тувачів.

Даний комплексний підхід 
дозволяє використовувати нові 
інтерактивні напрацювання у сфері 
освіти, проводити онлайн-тесту-
вання, економити час на перевірці 
завдань та особливо ефективно 
готувати проходження ЗНО, без 
прив’язки до комп’ютерних класів. 
«ЗНАЙ-проект» набирає обертів і 
готує свої наступні продукти для 
плідної роботи в учбовому класі – 
комп’ютер вчителя «ZnayBook» та 
інтерактивна дошка «ZnayBoard». 
Саме така мінімально достатня 
комплектація класу, де всі елемен-
ти програмно-апаратних рішень 
функціонують в одній системі, 
може створювати «клас майбут-
нього», можливостями якого варто 
скористатися вже сьогодні.
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Сегодня «умные» доски есть прак-
тически в каждой отечественной 

школе. Завтра они понадобятся в каж-
дом классе. (В США и Объединенном 
Королевстве в некоторых классах по 
две-три доски, чтобы развивать уме-
ние учащихся работать в команде). 
Поэтому процесс подготовки пользо-
вателей идет полным ходом. 

Оснащение военных лицеев и ли-
цеев с усиленной военно-физической 
подготовкой новыми современными 
средствами обучения выдвигает новые 
требования к учителю.

Сегодня мультимедиа-технологии – 
это одно из перспективных направлений 
информатизации учебного процесса. В 
совершенствовании программного и ме-
тодического обеспечения, материальной 
базы, а также в обязательном повыше-
нии квалификации преподавательского 
состава видится перспектива успешного 

применения современных информаци-
онных технологий в образовании.

Учителя уже стоят перед необхо-
димостью освоения новейших тех-
нологий обучения, таких, как теле-
конференции, электронная почта, 
видеокниги на лазерных дисках, элек-
тронные книги для микрокомпью-
теров, системы мультимедиа. Муль-
тимедийные технологии обогащают 
процесс обучения, позволяют сделать 
его более эффективным.

В  Киевском военном лицее при под-
держке Института инновационных 
технологий и содержания образования 
успешно поводится учебный экспери-
мент с использованием планшетных ком-
пьютеров «ZnayPad» компании «Элек-
тронные Образовательные Системы» 
как составная часть реализации первого 
этапа Национального проекта «Откры-
тый мир».  

Руководит экспериментом Анна Ни-
колаевна Уланова-Ковальчук – учитель 
высшей категории, учитель-методист, 
методист-корреспондент. 

Сразу заметим, в Украине насчи-
тывается всего 6 тренеров, имеющих 
международную сертификацию по 
SMART и Анна Николаевна – среди 
них. Первые результаты проекта сви-
детельствуют о его значительных пер-
спективах.

Имеющиеся программные продук-
ты, в том числе готовые электронные 
учебники и книги, а также собствен-
ные разработки позволяют повысить 
эффективность обучения. 

Уважаемые коллеги, обмен опытом 
работы – это единственно правильный 
путь по совершенствованию учебного 
процесса и овладению современными 
технологиями. 

Так, Анна Николаевна принимала уча-
стие в проведении тренинга с учителями 
школ г. Токмак (в двухдневном семинаре 
участвовали по 4-5 представителей учеб-
ных заведений, всего 30 педагогов) и дру-
гих учебных заведений Украины. Она 
готова прийти на помощь учителям ли-
цеев в освоении современных учебных 
технологий. Незаменимым помощником 
учителя в поиске и получении информа-
ции, а также средством общения с колле-
гами становится Интернет. Так, на де-
монстрационной площадке 3DGraphics 
Laboratory Национального центра аэро-
космического образования молодежи 
Украины (http://www.3dg.com.ua/) опуб-
ли кованы работы Улановой А. Н. и Кир-
кевич Е. Л. «Библиотека геометрических 
тел». Это 3D модели для 11 касса, кото-
рые часто встречаются при изучении тем 
по геометрии. На интерактивной доске 
их можно вращать, разбирать, дорисовы-
вать отрезки.  

Передовой  опыт

Достославные времена старых черных досок и белого мела безвозвратно кану-
ли в лету, уступив место интерактивному SMART-оборудованию. Именно эту тех-
нологию, по примеру всего мира, выбрала украинская школа.
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Мы были молоды, красивы,
И в жизнь вошли, не дошагав
По переулкам и извивам 
Того родного уголка,

Где есть такое слово ДРУЖБА,
Где свисла на моё плечо
Ревнивой женщиною служба, –
Я с ней надолго обручён.

Я думал: стал другим, но этот
Значок на правой стороне
Оставил до конца КАДЕТОМ
Меня, как верность звёзд луне.

Мы те же, хоть взрослее стали, 
Иное звание – курсант,
Но пыль годов тех – цвета стали,
На нас осела, как десант.

И, если буду я любимым
Такой, которая одна,
Я расскажу ей, как мы жили,
С подъёмов самых и до сна.

Я расскажу, как мы дружили, 
Как ссорились – всё без прикрас,
Какие песни мы сложили…
Что было с нами, – было в нас.

А как узнать, что с нами будет? 
Кто помнит нас, кто позабыл?
Какие вёсны или вьюги
Над той казармой, где я жил?

Там помнят клёны у заборов,
Где было так: глаза в глаза,
Там в закоулках коридоров
Хранятся наши голоса:

От наших первых, звонких самых
И до других – уже под бас,
Там под стеклом есть наше знамя, 
Я целовал его не раз.

Там фотографии не стёрты
Мальчишек – стриженых голов,
Жив мир наш – чёрных гимнастёрок!
Где много чувств – не надо слов!

Пускай жалеет тот, кто с нами 
Не прошагал такую даль,
Не целовал в июне знамя,
Пусть пожалеет, мне не жаль.

Не жаль того, что отлетело,
Не жаль того, что наши дни
От нас в суворовских шинелях
Ушли, как полночью огни.

А я всё тот же, в то же верю.
И юный, как и тот кадет,
Который открывает двери, 
Как первый запах сигарет.

Влюблён я в алые погоны
И в жизнь, которую прошёл,
В мечту, которую не тронул, 
Хоть был и радостен, и зол.

Оставь и ты их талисманом, –
Погоны с белою каймой, 
А нашу почту, словно рану,
Ты не забудь, письмом прикрой.
Когда-нибудь, раскинув руки,
Я обниму тебя, КАДЕТ,
За все потери и разлуки,
За тех, которых с нами нет.

Нам восемнадцать. Мало это?
Пусть будет сорок или сто, 
Но там, где были мы согреты, 
Мы соберёмся всё равно.

Мы вспомним всё и больше даже,
И выпьем за одним столом 
За всё кадетское, за наше,
И грустно станет о былом…

Не ставят памятник кадетам,
Но знают все – мы всё же есть,
И называться так на свете
Любой бы посчитал за честь.

КАДЕТ! Поставим слово это
В шеренгу с ЖИЗНЬЮ и СУДЬБОЙ,
И всё, чем жили молодыми,
В дорогу заберём с собой.

Мы не росли в тепле и холе, 
Но были чистыми мечты…
Сегодня на занятьях в поле
Я пьян атакой на кусты,

А завтра голову наклонит, 
Заплачет служба, как сквозь дым,
Слезами на моём погоне 
Блеснут две маленьких звезды….

…Когда же будет миг последний
Я буду близким завещать
Похоронить меня в шинели,
В погонах алых на плечах.

Проходит жизнь, как поезд скорый.
Но ты, КАДЕТ, не унывай.
Пусть за отбеленным забором
Другие люди и права.

Мы, многие, совсем без веры
Оделись в пыльное х/б,
Но эти дни в шинелях серых
Не забывай в своей судьбе.

И здесь, под стенами Китая
Не молкнут наши голоса,
Я рифмы на плацу составил
И в карауле дописал.

Амур раскалывает валы,
Иные нынче времена,
Я пью, чтоб нас не забывали,
Как на поверке имена!..

отрывки из поэмы 

Поэма написана в 1970 году выпускником уссурийского Сву 1969 года  
машихиным владимиром во время учёбы в Дальневосточном вОку.

владимир машихин  (справа)

«каДЕтЫ»
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70 лет со дня образования 
суворовских военных училищ

21 августа в киеве, Севастополе, Симфе-
рополе, черновцах, Николаеве, харькове 
и других городах украины  состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 
70-летию со дня образования суворов-
ских военных училищ.  

кИЕв
Торжественные мероприя-

тия состоялись у памятника 
«Кадетам, суворовцам и воен-
ным лицеистам, погибшим на 
поле брани, умершим от ран 
и болезней и отдавшим душу 
свою за Веру и Отечество».  От 
имени Всеукраинской ассоциа-
ции «Кадетское содружество» 
и благотворительной органи-
зации «Фонд возрождения ка-
детских корпусов в Украине»  
собравшихся приветствовал 
почетный Президент ассоциа-
ции Яцына В. И.  

Он отметил, что в этот день у 
памятника собрались три поко-

ления кадет: первосуворовцы, 
выпускники 50-х, 60-х годов, 
выпускники 70-х и 80-х годов 
и представители правопреем-
ника суворовских училищ – 
лицеисты Киевского военного 
лицея.  Всех собравшихся объ-
единило  чувство ответствен-
ности за будущее Государства,  
своего народа, своих детей и 
внуков. Ведь именно в суво-
ровских училищах и военных 
лицеях с детства прививались 
идеалы служения Отечеству. 
Призыв А. Суворова – «По-
томство мое прошу брать мой 
пример: всяко дело начинать 
с благословением  Божьим; до 
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издыхания быть верным Оте-
честву; избегать роскоши, 
праздности, корыстолюбия и 
искать славы через истину и 
добродетель» – стал лейтмо-
тивом их жизни. Выпускники 
суворовских училищ с честью 
и достоинством  исполнили и 
исполняют свой долг. Тысячи 
из них стали генералами, док-
торами и кандидатами наук, из-
вестными государственными и 
общественными  деятелями, де-
ятелями  культуры и искусств, 
а самое главное –  настоящими 
людьми, достойными гражда-
нами своего Отечества.  Му-
дрость старшего поколения 

кадет и энергия юных, воспи-
танных на истинных кадетских 
традициях,  должны стать ос-
новой становления современ-
ного гражданского общества, 
формирования настоящей эли-
ты.  

Выпускникам суворовских 
училищ и военных лицеев у 
памятника «Кадетам, суворов-
ца и военным лицеистам» была  
вручена юбилейная медаль 
«70  лет суворовским военным 
училищам». Награды вручали 
члены Совета ассоциации «Ка-
детское содружество» В. Яцы-
на, Р. Сазонов, А. Кривенко,  
П. Гаращук, И. Глова. От имени 

собравшихся первосуворовец 
В. Малышев и самый юный из 
собравшихся – лицеист Киев-
ского военного лицея – возло-
жили цветы к памятнику «Ка-
детам, суворовцам и военным 
лицеистам».

По окончании торжествен-
ных мероприятий  выпускник 
Киевского СВУ 1982 года отец 
Вячеслав Липатов отслужил 
молебен в память погибших и 
умерших выпускников, офи-
церов, преподавателей, рабо-
чих и служащих суворовских 
училищ и военных лицеев, а 
также молебен во здравие жи-
вущих. 

СИмфЕРОПОль

21 августа в гарнизонном Доме офицеров со-
стоялся торжественный сбор  Крымского отделе-
ния Ассоциации «Кадетское содружество». В нем 
приняли участие члены Ассоциации,  офицеры 
и воспитанники Крымского лицея с усиленной 
военной и физической подготовкой, ветераны, 
которые были кадетами еще во времена Великой 
Отечественной войны.

С докладом  выступил Председатель объедине-
ния  Юрий Щербинский. Около двадцати бывших 
кадет получили юбилейную медаль «70 лет суво-
ровским военным училищам». Собравшиеся по-
смотрели праздничный концерт, посвященный 
воспитанникам кадетских корпусов, суворов-
цам и лицеистам. Также был показан докумен-
тальный фильм, рассказывающий о суворовской 
жизни и важности воспитания настоящих муж-
чин для любой страны. Затем ветераны прошли 
через центр города и после праздничной молит-
вы возложили цветы к памятнику Суворову.

Встречу крымских кадет освещали корреспон-
денты газеты «Крымские Известия» и телерадио-
компании «Черноморская». 

СЕвАСтОПОль 

Члены Севастопольского отделения Ассоциации 
также не остались в стороне от празднования 70-ле-
тия со дня создания суворовских училищ. Севасто-
польцы собрались возле памятника А. Суворову, 
возложили цветы к его постаменту, после чего по-
сетили Севастопольский военно-морской лицей. 
Начальник лицея, выпускник Минского СВУ, ка-
питан 1 ранга Игорь Колежнюк провел небольшую 
экскурсию. Председатель кадет Севастополя Юрий 
Оболенский вручил кадетам юбилейные медали 
«70 лет суворовским военным училищам». 

«Все мы выпускники разных училищ, но вместе нас со-
брала сила кадетского духа и единства,  которые мы суме-
ли пронести через годы воинской службы и жизненных 
испытаний, – отметил Ю. Оболенский. – Наша организа-
ция существует чуть более года, но уже насчитывает поч-
ти 30 человек. Хорошие отношения у нас сложились с во-
енно-морским лицеем, где мы нашли и базу, и поддержку. 
В свою очередь мы регулярно встречаемся с лицеистами, 
участвуем в военно-патриотическом воспитании, прово-
дим уроки мужества, оказываем помощь в приобретении 
спортивных призов, принимаем участие практически во 
всех торжественных мероприятиях в лицее».  
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7 вересня у київському військовому ліцеї імені івана богуна пройшов 
урок мужності «кадетське небо», присвячений 100-річчю виконання Петром 
Нестеровим «мертвої петлі». 

захід організовано Всеукраїнською асоціацією «Кадетська спів-
дружність» та Всеукраїнським міжконфесійним релігійним 

християнсько-військовим братством. Ліцеїстам був продемон-
стрований документальний фільм про розвиток авіації на почат-
ку 20 століття. У своєму виступі почесний Президент асоціації 
«Кадетська співдружність» В. Яцина наголосив, що саме випус-
кники кадетських корпусів зробили значний внесок у розвиток 
авіації. Так, випускник морського кадетського корпусу Можай-
ський О. Ф. 20 червня 1882 року отримав перший у світі патент на 
винахід повітряного «снаряду» (літака), першим у світі підняв-
ся на «повітряному змії». І. Сікорський (навчався у морському 

кадетському корпусі з 1903 по 1906 р. р.) вніс значний внесок у 
створення багатомоторних літаків, створив перший у світі се-
рійний винищувач супроводу, розробив біля 15 типів літаків, а 
в 1939 році підняв у повітря експериментальний вертоліт, про-
тотип  якого був побудований ще у 1909 році.

Значний внесок у тактику повітряного бою вніс випускник Воло-
димирського Київського кадетського корпусу Є. Крутень. Саме за 
його ініціативи у 1916 році були створені спеціальні винищувальні 
авіагрупи та введено в практику повітряного бою бій у парі.

Справжню революцію в пілотування літака вніс кадет П. Не-
стеров. Всупереч прийнятим того часу правилам пілотування 
вів ввів у практику пілотування крутий віраж, а 9 вересня 1913 
року (н. ст.) першим у світі виконав «мертву петлю», відому сьо-
годні як «петля Нестерова». Він практикував зльоти та посадки 
у темноті, політ з виключеним мотором та передбачав можли-
вість тарану. 8 вересня (н. ст.) 1914 року уславлений льотчик 
здійснив таран, збивши важкий «Альбатрос», але загинув при 
цьому сам. 

Таким чином, з 9 вересня 1913 року розпочалась історія вищого 
пілотажу.

Про історію та сьогодення 40-ї бригади тактичної авіації ліцеїс-
там розповів заступник командира бригади полковник Кравченко 
В. В. Про перспективи розвитку військової авіації України говорив 
начальник штурманської служби, головний штурман повітряного 
командування «Центр» полковник Климчук Ігор Володимирович. 
Про службу військового льотчика розповів випускник Київського 
військового ліцею 2008 року Кокоша М. Підсумок зустрічі підвів 
Президент міжконфесійного релігійного християнсько-військово-
го братства С. Лисенко.

Наступного дня, 8 вересня (в день загибелі П. Нестерова) ліце-
їсти відвідали місце захоронення П. Нестерова та Є. Крутеня. Під-
корювачі неба поховані поряд на Лук’янівському меморіальному 
кладовищі.                

кадетське небо

Марьяненко Ивану Максимовичу – 90!
10 августа исполнилось 90 лет одному из наиболее авторитетных и 

уважаемых офицеров киевского суворовского военного училища – марья-
ненко Ивану максимовичу.

Родился Иван Максимович в 1923 году в с. Широкое под Кривым 
Рогом.  В 1929 году семья была репрессирована и отправлена 

на работы в Соловки. Вскоре умер отец, а четверо маленьких де-
тей были распределены по детским домам. Тот, в который попал 
маленький Иван, из-за большой смертности был ликвидирован, а 
всех детей отправили по деревням на выживание.   

После семилетки он поступил в Запорожский химический 
техникум.  Здесь и застала его война. В семнадцать лет ушел до-
бровольцем на фронт. В 41-м был тяжело ранен. В 1943 году в со-
ставе группы разведчиков получил задание подорвать мост под 
Витебском. Задание было выполнено, но группа попала в плен. 
После нескольких дней допросов и провокаций разведгруппа 
была расстреляна. Среди них был и Иван Максимович.  «Очнулся 
я в полузасыпанной яме, вспоминает Иван Максимович, и, пре-
возмогая боль, выбрался из нее. Откопал друзей, но все они были 
мертвы. С трудом дополз  до ближайшей хаты. Старик-белорус не-
делю выхаживал меня. Ранен был в голову и позвоночник. Но я 
был молод – выжил».

После войны окончил пехотное училище, служил в войсках. 
Участвовал в первых военных учениях с реальным применением 
атомной бомбы. В 1956 году направлен в Киевское суворовское во-
енное училище на должность офицера-воспитателя. Через некото-
рое время был назначен на должность командира роты – старшего 
преподавателя военных дисциплин. Уволился в запас в 1973 году. 

На чествование юбилея своего командира прибыли представи-
тели всех выпусков Ивана Максимовича: 1962, 1965, 1968 и 1971 
годов, а также представители Совета ветеранов, руководство Ки-
евского военного лицея. 

«Спасибо, что вы были и есть нашей жизни. В том, кем мы стали, 
и каких служебных высот  достигли,  во многом ваша заслуга. Во 
многом, сначала бессознательно, а затем и сознательно, подражали 
мы вам», – отметили выпускники в слове к любимому командиру.

«Мы седин вам добавляли, 
Учились, спорили, дрались, 
Зато вы нас воспитали 
На всю оставшуюся жизнь».  
Много теплых и искренних слов было сказано в этот день. 
Совет Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» на-

градил Ивана Максимовича орденом «Кадетская слава».    
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Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852)

Мореплаватель, 
дважды обогнувший 
земной шар, адмирал, 
первооткрыватель 
антарктиды

Родился  20.09.1778 года на о. Эзель, Эстляндской губ.,  Россия.
С детства мечтал стать моряком.  «Я родился среди моря; 

как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без 
моря», – вспоминал  Беллинсгаузен.  В 1789 году поступил в 
Кронштадтский морской кадетский корпус.

Через шесть лет после поступления в Морской корпус Бел-
линсгаузен получил свой первый флотский чин – он был про-
изведен в гардемарины. На следующий год совершил плавание 
к берегам Англии. В 1797 году Беллинсгаузен был произведен 
в мичманы (первый офицерский чин на флоте) и получил на-
значение в Ревельскую эскадру. На судах эскадры он ходил до 
1803 года.

В 1803 году стали подбирать экипажи для кораблей Ивана 
Крузенштерна (выпускник морского кадетского корпуса), го-
товившихся выйти в первую российскую кругосветку. Главный 
директор штурманского балтийских флотов училища вице-ад-
мирал Пётр Иванович Ханыков, под командованием которого 
Беллинсгаузен участвовал в нескольких походах, рекомендовал 
Фаддея Фаддеевича к назначению на корабль «Надежда».

В 1803-1806 гг. на корабле «Надежда», который вошел в состав 
экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, совершил 
первое кругосветное плавание. 

В 1810-1819 гг. командовал различными кораблями на Балтий-
ском и Черном морях: с 1812-го по 1816-й – фрегатом «Минер-
ва», а с 1817 по 1819 годы – фрегатом «Флора».

При подготовке новой кругосветной экспедиции Крузен-
штерн рекомендовал в качестве ее руководителя капитана 2-го 
ранга Беллинсгаузена: «Наш флот, конечно, богат предприим-
чивыми и искусными офицерами, однако из всех оных, коих я 
знаю, не может никто, кроме Головнина, сравняться с Беллин-
сгаузеном». В июле 1819 года шлюпы «Восток» под командова-
нием Беллинсгаузена и «Мирный» под командованием М. П. 
Лазарева покинули Кронштадт. 

Выйдя 4 июня 1819 года из Кронштадта, экспедиция прибыла 
2 ноября в Рио-де-Жанейро. Оттуда Беллинсгаузен сперва на-
правился прямо на юг и, обогнув юго-западный берег острова 
Южная Георгия, открытого Куком, открыл три острова. Осмо-
трел Южные Сандвичевы острова, пошёл к востоку по 59° ю. ш. 
и два раза отправлялся далее на юг, насколько позволяли льды, 
достигнув 69° ю. ш. 16 (28 января) 1820 года экспедиция открыла 
Антарктиду; приблизившись к ней в точке 69° 21’ 28» ю. ш. и 2° 
14’ 50» з. д. (район современного шельфового ледника). 21 янва-
ря (2 февраля) участники вторично видели берег, 5 и 6 (17 и 18) 

февраля экспедиция подошла почти к берегу.
Затем в феврале и марте 1820 года шлюпы разделились и 

пошли в Австралию.  Из Австралии экспедиция отправилась 
в Тихий океан, открыла несколько островов и атоллов (Вос-
ток, Симонова, Михайлова, Суворова, Россиян и проч.), посе-
тила другие (Остров Великого Князя Александра) и вернулась в 
Порт-Джексон (Сидней).

В ноябре 1820 экспедиция опять отправилась в южнополяр-
ные моря.

24 июля (5 августа) 1821 после 751-дневного похода экспеди-
ция вернулась в Кронштадт.

Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости счита-
ется одним из самых важных и трудных, когда-либо совершен-
ных. Знаменитый Кук в 70-х годах XVIII века первый достиг юж-
нополярных морей и, встретив в нескольких местах сплошной 
лёд, объявил, что далее его невозможно проникнуть на юг. Ему 
поверили, и 45 лет южнополярных экспедиций не было.

Беллинсгаузен доказал неверность этого мнения и сделал 
чрезвычайно много для исследования южнополярных стран по-
среди постоянных трудов и опасностей, на двух небольших па-
русных судах, не приспособленных для плавания во льдах.

За 751 день плавания экспедиция открыла 29 островов в Ти-
хом и Атлантическом океанах и Антарктиду. Были проведены 
ценные научные наблюдения, сделаны первые описания Антар-
ктики, собраны богатые коллекции растений и животных. Успех 
экспедиции во многом определялся незаурядной личностью 
Беллинсгаузена. Он – автор замечательного дневника, где инте-
ресно описаны экспедиция, научные открытия, нравы и обычаи 
народов.

По возвращении в 1821 г. Беллинсгаузен был произведен в ка-
питаны 1 ранга, а через два месяца – в капитан-командоры. В 
1826-27 гг. командовал в чине контр-адмирала отрядом судов в 
Средиземном море. 

В 1828-29 гг. участвовал на Дунае и Черном море в русско-ту-
рецкой войне. В 1831-38 гг. в чине вице-адмирала командовал 
2-й флотской дивизией на Балтийском море. С 1839 г. и до смер-
ти был главным командиром Кронштадтского порта и Крон-
штадтским военным генерал-губернатором, а на время летних 
плаваний ежегодно назначался командующим Балтийским фло-
том. В 1843 г. произведен в адмиралы.

Умер в 1852 году, в возрасте 73 лет. Похоронен в Кронштадте. 
Бюст Беллинсгаузена установлен возле Музея судостроения и 
флота в Николаеве. 



20

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

в последнее десятилетие мир демонстрирует глобальный 
кризис государственного управления, который чаще все-
го представляют как  экономический. Ни руководители 
малых стран, ни мировых лидеров, ни их объединения в 
виде «больших восьмёрок, десяток и т. д.» не справились 
с управлением вверенными им территориями надлежа-
щим образом с колоссальным населением и до сих пор на-
ходятся в ожидании очередных волн финансовых потря-
сений. всё это ярко демонстрирует, что утеряны не только 
традиции в подготовке государственных управленцев и 
служащих, но и главные СмыСлы их деятельности.

В своём докладе я остановлюсь на одном понятии и 
явлении человеческой деятельности, в чём, по мое-

му мнению, и заключается ключ к решению проблемы 
глобального кризиса государственного управления. 
Это понятие – служение и миссия служения.

Уникальная по своим характеристикам, действиям 
и ответственности, миссия служения всегда жёстко 
разделяла людей на служащих (церковнослужащих, 
военнослужащих, государственных служащих) и 
всех остальных. Только служащим предписана функ-
ция самопожертвования, согласно принятой присяги 
и уставам. Те, кто выбирал миссию служения, всегда 
проходили специальную подготовку для посвящения 
своей жизни специфической деятельности, осознанно 
идя на многие ограничения, в том числе и жертвы. 

А теперь обратимся ко дню сегодняшнему. Если в 
церковной и армейской подготовке, практике и жизни 
правила и ограничения ещё как-то имеют место, то в 
сегменте государственного служения произошли гло-
бальные метаморфозы. Стало модным привлекать к 
государственному управлению успешных менеджеров 
из бизнеса. Их управленческих качеств и компетен-
ций, безусловно, хватает, но приоритетность акцента 
чистой прибыли и личной выгоды разрушает саму 
философию государственного управления. Корруп-
ция процветает. Должности продаются, так как имеют 
мощный потенциал влияния на перераспределение и 
накопление ресурсов. То есть государственная служба 
стала более эффективным инструментом зарабатыва-
ния денег, чем бизнес. 

Утеряно понимание и осознание самого смысла 
миссии служения на уровне государства и общества, 
а значит никакими убеждениями, моральными поуче-
ниями и даже уголовным преследованием невозмож-
но решить задачу искоренения коррупции. И это гло-
бальная проблема планетарного порядка, не говоря 
уже о странах постсоветского пространства.

Но человечество имеет опыт ответов на подобные 
вызовы с помощью наполнения смыслами своих дей-
ствий – подготовкой исполнителей миссии служения 
с детства. Именно для юношеской подготовки госу-
дарственных мужей функционировали Пажеские и 
Кадетские корпуса (позже Суворовские училища), а 
девушек обучали в Пансионах благородных девиц. Па-
жеские корпуса готовили будущих дипломатических 
работников, а Кадетские корпуса давали подготовку, 
как к военной, так и к гражданской государственной 
службе.

Психологи утверждают, что именно в юношеские 
годы формируется незыблемый фундамент ценност-
ных категорий и жизненных «маяков» личности, ког-
да и стоит давать первые знания о смысле государ-
ственного управления и миссии служения. Конечно 
же, результат подготовки с детства настоящих осоз-
нанно служащих зависит от многих факторов: учи-

 «актуальность 
кадетского воспитания  

и образования»

чеповой в. в. – Председатель Совета всеукраинской оссоциации «кадетское содружество»
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телей и офицеров-воспитателей, программ и режима 
обучения, психологической и духовной подготовки, и 
даже зданий, в которых проходит жизнь и обучение. 
Но подходы, стандарты и традиции известны. Стоит 
только их осмыслить и не нарушать – и результат по-
кажет свою эффективность. 

Нельзя обучать юношей и девушек в одном учебном 
заведении. Они должны встречаться на балах – в точ-
ке пересечения идеальных форм, движений и образов 
мужского и женского начал. А повседневная их жизнь 
должна быть ограничена от общества в учреждениях 
закрытого типа. У юношей обязана оставаться стро-
гая выучка, участие в парадах и военная подготовка 
(хочу акцентировать ваше внимание) именно военная 
подготовка – как ИГРА, в которой вырабатываются 
специальные навыки принятия осознанных и ответ-
ственных решений на грани «жизни и смерти». Обще-
ству и Власти важно понять, что подобные учрежде-
ния готовят человека не только и не столько к военной 
службе, сколько для выполнения уникальной миссии 
служения.

Вот только некоторые из выпускников данных учеб-
ных заведений, которых знает весь мир: адмиралы 
НАХИМОВ П. С. и УШАКОВ Ф. Ф., полководец РУ-
МЯНЦЕВ П. А., мореплаватель КРУЗЕНШТЕРН И. 
Ф., общественные деятели-литераторы РАДИЩЕВ А. 
Н., БЕСТУЖЕВ А. А., РЫЛЕЕВ К. Ф., ПЕСТЕЛЬ П. 
И., КРОПОТКИН П. А., президент Финляндии Карл 
МАННЕРГЕЙМ, изобретатели и конструкторы МО-
ЖАЙСКИЙ А. Ф., ЗАСЯДЬКО А. Д., СИКОРСКИЙ 
И. И., МОСИН С. И., лётчик-испытатель НЕСТЕРОВ 
П. И., поэт-сценарист ШПАЛИКОВ Г. Ф., художники 
ВЕРЕЩАГИН В. В., БОГОЛЮБОВ А. П., БЕЗРУКОВ В. 
В., писатели ДАЛЬ В. И., КУПРИН А. И., композиторы 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н. А., СКРЯБИН А. Н. и мно-
гие другие настоящие яркие личности.

Во все времена были, есть и будут люди, видящие 
своё призвание и предназначение в разных формах 
исполнения миссии служения. Важно не упустить 
уникальный тысячелетний опыт наших предков, со-
хранить и развить систему подготовки с детства лю-
дей, готовых сделать такой сложный, но столь полез-
ный для общества выбор. 

Убеждён, что кризис государственного управления 
можно преодолеть, введя обязательную норму попа-
дания на государственную службу только после про-
хождения с детства «кадетской школы». Проект раз-
вития системы кадетского образования и воспитания 
своей стратегической ценностью заслуживает выде-
ления в отдельный Национальный Проект: «Система 
эффективной подготовки государственных служащих 
с детства».

Фундаментом для основания подобного Нацио-
нального Проекта может послужить Указ Президента 
Украины от 5 апреля 2012 г. №246 «О Президентском 
кадровом резерве «Новая элита нации». 

Президентский кадровый резерв «Новая элита на-
ции» – важнейший элемент модернизации государ-
ственной и военной службы.

Вместе с тем мы понимаем, что за 5-7 лет сформи-
ровать новую элиту  нельзя, можно лишь заложить ее 
основы. Нужна целостная СИСТЕМА! 

В Проекте, который нами предлагается, речь идет о 
создании базового (первичного) звена целостной си-
стемы формирования новой (управленческой) элиты 
нации гражданского и военного направлений через 
возрождение и развитие в Украине системы кадетско-
го воспитания и образования:

Системный поход:
– начальная школа (1-4 классы) – отбор и рекомен-

дации;
– в школах кадетские классы (5-9 классы) – отбор 

(лучшие);
– лицеи с усиленной военно-физической и правовой 

подготовкой (10-11 классы);
– вне конкурса – факультеты ВУЗов с направлением 

подготовки «государственная и/или служба в органах 
местного самоуправления»;

– Национальная академия государственного управ-
ления при Президенте Украины.      

Принципиально важными, на наш взгляд, являются 
такие моменты: 

отбор кандидатов в кадетские классы и лицеи на всех 
этапах должен проводиться независимыми комиссия-
ми, с использованием полиграфа (начиная с отбора в 
лицей) и  подкрепляться желанием детей;  

лицеисты должны находиться в учебных заведе-
ниях круглосуточно и на полном государственном 
пансионе; 

должны быть разработаны и применяться единые 
образовательные программы и стандарты для всех ка-
детских классов и лицеев;  

кадетские классы и лицеи должны комплектоваться 
лучшими преподавателями, которые должны иметь 
дополнительные социальные гарантии; в военных ли-
цеях должны быть офицеры-воспитатели;   

должно быть обеспечено раздельное обучение  уче-
ников/лицеистов;  

слабые лицеисты и нарушители дисциплины долж-
ны отсеиваться на всех этапах подготовки (остаться 
должны лучшие из лучших);  

лицеисты после выпуска должны направляться в 
ВУЗы, на профильные специальности по направле-
ниям, вне конкурса, а отличники, кроме того, иметь 
право выбора ВУЗа, а в другие ВУЗы и/или на другие 
специальности – на общих основаниях.    

Координатор Национальных Проектов:  Президент-
ский кадровый резерв «Новая элита нации»  (должен 
быть «сектор /должностное лицо/ в Главном управле-
нии по вопросам региональной и кадровой политики 
Администрации Президента Украины»). 

Государственные заказчики: 
Министерство обороны и другие центральные орга-

ны государственной власти Украины, у которых в под-
чинении есть воинские формирования – в отношении 
военной/ специальной службы;  

Национальное агентство по вопросам государствен-
ной службы Украины – в отношении государственной 
службы.   

(материалы Первой международной  
научно-практической конференции.  

г. Сумы, март 2013 года)
чЕПОвОй в. в.
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в ознаменование 70-летия создания суворовских воен-
ных училищ c 11 по 17 августа в г. Анапа (Россия) проходил 
Первый международный форум молодёжного суворов-
ско-нахимовского актива под девизом:  «Служба – Отече-
ству, дружба – без границ».

Организатором  Форума выступила Международ-
ная Ассоциация «Кадетское братство». Главная 

цель Форума – сближение и установление дружеских 
контактов между юными представителями нацио-
нальных военных элит России, Украины, Беларуси, 
Армении и Казахстана. Форум должен привлечь моло-
дёжь к активному участию в развитии межнациональ-
ного и межкультурного взаимодействия, основанного 
на принципах уважения и  толерантности.

Формирование братских связей с детства – это фун-

дамент и гарант мира, дружбы и добрососедства меж-
ду странами.  Выпускник кадетского корпуса, поэт-де-
кабрист Ф. Глинка сказал: «Никакие уставы, никакие 
условия обществ не могут произвести таких твёрдых 
связей между людьми, чем свычка ранних лет…».

На Форум прибыли 230 кадет из пяти государств:  
России, Украины, Белоруссии, Армении и Казахста-
на. Это делегации Президентских кадетских училищ 
Краснодара, Ставрополя и Оренбурга, воспитанни-
ки Екатеринбургского, Казанского, Московского, 
Санкт-Петербургского, Ульяновского и Уссурийского 
суворовских военных училищ, Нахимовского военно-
морского училища, Минского суворовского военного 
училища, Киевского лицея им. Ивана Богуна, Военно-
спортивного лицея Республики Армения, Казахской 
Республиканской школы «Жас Улан» имени героя Со-
ветского Союза С. К. Нурмагамбетова.

кадетский Форум
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Программа Форума предусматривала комплекс об-
разовательных, воспитательных, культурных и во-
енно-спортивных мероприятий, торжественные 
церемонии; проведение встреч с известными во-
еначальниками, государственными и общественными 
деятелями, суворовцами-ветеранами, участниками 
войн и военных конфликтов, творческими работника-
ми и спортсменами из стран-участниц проекта; про-
ведение деловой игры, открытие памятника выдаю-
щемуся русскому полководцу генералиссимусу А. В. 
Суворову. Среди этих мероприятий было посещение  
воинской части ВС РФ и  одного из боевых кораблей 
Черноморского флота ВМФ РФ.

13 августа участники Форума приняли участие в 
открытии на территории местного санатория «Вита» 
памятника великому полководцу генералиссимусу 
А. В. Суворову.  В церемонии участвовали вице-мэр 
Анапы Сергей Козлов, первый министр обороны Ре-
спублики Беларусь, председатель Международной ас-
социации «Кадетское братство» Петр Чаус (выпуск-
ник Минского СВУ, генерал-полковник в отставке); 
заместитель генерального секретаря Организации 
Договора о коллективной безопасности Александр 
Базавлюк и духовник Кубанского кадетского брат-
ства протоирей отец Виталий Ковалев (выпускник 
Киевского СВУ). После приветственных слов и тор-
жественной церемонии открытия представителям 
учебных заведений были вручены миниатюрные ко-
пии памятника.

Участники Форума посетили корабли Новороссий-
ской военно-морской базы, осмотрели выставку воо-
ружения и военной техники, организованную для них 
на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой ди-
визии (горной). Военнослужащие дивизии рассказали 
юным гостям о технике и вооружении Воздушно-де-
сантных войск, средствах десантирования, показали 
места проживания личного состава в полевых усло-
виях. Также было показано десантирование из само-
лета Ил-76 боевой машины десанта БМД-2 и грузовой 
платформы с использованием многокупольных пара-
шютных систем. Военнослужащие артиллерийского 
полка показали на практике занятие огневых позиций 
артиллерийскими расчетами гаубицы Д-30 и самоход-
ного артиллерийского орудия 2С9 с выполнением бо-
евой стрельбы. 

Ребята стали не только зрителями, но и участника-
ми показа военной техники и снаряжения. Каждый 
желающий смог попробовать себя в качестве номера 
расчета артиллерийского орудия или члена экипажа 
боевой машины, примереть боевую экипировку. По 
окончании показа боевой техники по 3 представителя 
от каждой страны-участницы Форума соревновались 
в стрельбе из автомата Калашникова. Лицеист Киев-
ского военного лицея  Зинченко занял первое место, 
за что получил в награду голубой берет ВДВ.

14 августа участники Форума совершили экскур-
сию в г. Новороссийск и посетили корабль «Михаил 
Кутузов».

15 августа была проведена деловая игра «Менед-
жмент по Суворову». В завершение Форума был 
проведен прощальный «Кадетский костер», на кото-
ром присутствовали участники выездного заседания  
Правления МАКБ. 

География мероприятия в дальнейшем будет расши-
ряться: в следующем году к нему планируется при-
влечь Киргизию, Таджикистан и, возможно, Туркме-
нистан. Форум «Служба – Отечеству, дружба – без 
границ» необходим для того, чтобы возродить и про-
должить традиции, которые изначально были заложе-
ны суворовско-нахимовским движением. Молодые 
поколения уже независимых государств смогут поде-
литься опытом, наладить контакты друг с другом и 
подружиться. 
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ЗасЕДанИЕ ПравлЕнИя МакБ 

15 августа состоялось выездное заседание Правления международ-
ной ассоциации «кадетское братство» (мАкб) в г. Анапа (Рф). На заседание 
Правления прибыли делегации национальных кадетских организаций из 
Армении, белоруссии, казахстана, литвы, латвии, молдовы, Российской фе-
дерации, Сербии, украины, а также представитель международного благо-
творительного «фонда йордана».

На заседании были рассмотрены  следующие вопросы: о 
работе МАКБ и национальных организаций по подготов-

ке празднования 70-й годовщины образования СВУ-НВМУ; 
о ходе и качестве выполнения решений ІІ Конференции и 
Правления МАКБ национальными организациями и пред-
ставительствами МАКБ; утверждение положений МАКБ; о 
поисковой акции РКБ «Юбилейная поверка»; о проведении ІІ 
Международного военно-молодежного Форума. 

С докладом по первому вопросу выступил Председа-
тель МАКБ Чаус П. Г.  Он проинформировал присут-
ствующих о работе МАКБ, акцентировал внимание на 
дальнейшем расширении и интернационализации меж-
дународного кадетского движения (члены, представи-
тельства и филиалы МАКБ существуют в 50 странах) и 
особой исторической дате текущего года в истории кадет-
ского движения – 70-летия создания СВУ-НВМУ. В ходе 
обсуждения данного вопроса выступили все представи-
тели национальных организаций. Выступившие проин-
формировали коллег  – членов Правления о подготовке к 
празднованию 70-й годовщины образования СВУ-НВМУ. 
От Украины (от имени Всеукраинской общественной орга-
низации «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содруже-
ство») выступил делегат – член Совета Ассоциации Глова 
И. Г. Представители национальных кадетских организа-
ций подчеркнули существенные (национальные) полити-
ческие, социально-экономические и правовые различия 
в условиях деятельности национальных кадетских орга-
низаций, которые необходимо учитывать при планиро-
вании работы МАКБ. Их игнорирование – недопустимо. 
Высказана озабоченность тем, что кадетское (суворовское) 
движение объективно стареет и в условиях отсутствия по-
полнения молодежью (за исключением России, Белоруссии 
и Украины, где сохранились суворовские училища и/или 
функционируют многочисленные кадетские учебные заве-
дения) перспективы кадетских организаций в ряде респу-
блик бывшего СССР – весьма неоднозначны. Далеко не вез-
де есть надлежащая поддержка на государственном уровне 
кадетских идей. В этих условиях национальными кадетски-
ми организациями ведется активный поиск приемлемых 
и эффективных форм и методов работы. В этой связи, 

выступающими было обращено внимание на необходи-
мость (наряду с реализацией «высоких» и значимых про-
ектов) реализации прикладных (полезных буквально для 
каждого кадета) проектов в деятельности международного 
и национальных кадетских движений. Братья-кадеты осо-
бо благодарили ВОО «Всеукраинская ассоциация «Кадет-
ское содружество» за инициативу по изготовлению и ши-
рокому награждению общественной юбилейной медалью 
«70 лет суворовским военным училищам». Было отмечено, 
что, в целом, национальные кадетские организации про-
вели комплекс подготовительных мероприятий и готовы к 
празднованию 70-й годовщины образования СВУ-НВМУ.        

На заседании Правления был с интересом обсужден и при-
нят (с дополнениями и замечаниями) ряд корпоративных по-
ложений МАКБ: о Международном секретариате, о филиалах 
и представительствах, об общественных наградах, о членских 
взносах.  Правление МАКБ учредило (систематизирова-
ло) общественные награды Ассоциации, которые являются 
наивысшей формой общественного признания, поощрения 
и отличия за выдающиеся заслуги в различных сферах слу-
жебной, общественной и благотворительной деятельности, 
связанных с формированием и развитием основ международ-
ного кадетского сообщества на основе традиций кадетского 
воспитания и образования. Учреждены следующие награды 
МАКБ: орден «Кадетская слава», медаль «За заслуги перед Ка-
детским братством», Почетная грамота, ценный подарок, Бла-
годарственное письмо. 

Участники заседания Правления приняли обращение к 
Президенту Российской Федерации Путину В. В. с просьбой о 
поддержке кадетского движения и предоставлении права со-
отечественникам-кадетам, проживающим за границей, обу-
чать (при желании) своих детей в российских суворовских 
военных училищах.  

От имени Всеукраинской ассоциации «Кадетское содруже-
ство» член Совета Ассоциации Глова И. Г. наградил орденом 
«Кадетская слава» І степени (высшая награда национальной 
кадетской  организации) ЧАУСА Петра Григорьевича – Пред-
седателя Международной ассоциации «Кадетское братство», 
генерал-полковника в отставке и ШИШКОВА Алексея Нико-
лаевича – первого заместителя Председателя МАКБ, генерал-
лейтенанта запаса; орденом «Кадетская слава» ІІ степени  – 
ЕСИНА Сергея Александровича, секретаря МАКБ.  

Обсуждение повестки дня продолжилось в неофициаль-
ной обстановке – во время праздничного обеда, данного 
принимающей стороной. Было констатировано, что кадет-
ское братство не имеет границ, кадетские традиции живы 
и сохраняются. Российские партнеры поделились опытом 
работы по государственным целевым программам. Также 
обсуждалась идея функционирования при МАКБ Союза ка-
дет  – промышленников, бизнесменов и предпринимателей. 
Представитель кадет Украины Глова И. Г., как руководитель 
«Кадетского делового клуба», рассказал о практике работы.  

Участники заседания Правления встретились с участни-
ками ІІ Международного военно-молодежного Форума, 
приняли участие в его закрытии и проведении прощаль-
ного «Кадетского костра». Все участники заседания Прав-
ления МАКБ единодушно отметили, что заседание Прав-
ления и ІІ Международный военно-молодежной Форум 
были организованы и проведены на высоком уровне.  
В связи с этим выражена глубокая признательность Се-
кретариату МАКБ (Есин С. А.) и «Российскому кадетско-
му братству» как принимающей стороне. Следующее засе-
дание Правления МАКБ предложено провести (при 
согласии принимающей стороны) в г. Астана (Казахстан). 
Предполагается, что на него также прибудут представите-
ли кадет из Узбекистана.        
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«КаДетсКое братстВо»
Выписка из приказа №Н-078 (21 августа 2013 года)

В соответствии с Уставом и Положением о награждении знаками Ассоциации за укрепление обществен-
ного статуса Ассоциации и ее региональных организаций, активное участие в кадетском движении, в 

военно-патриотическом воспитании, плодотворную общественную работу нижепоименованных ветера-
нов кадетского движения 

НАГРАДИТЬ:
Орденом «Кадетская Слава»:  

ЯЦЫНУ Виктора Ивановича, выпускника Киевского СВУ.

Орденом «Кадетский крест» 1 степени: 
ГЕВАРДОВСКОГО Виктора Андреевича, выпускника Калининского СВУ. 

Орденом «Кадетский крест» 2 степени: 
ГУРА Виктора Илларионовича, выпускника Киевского СВУ; 

ЕВСТИГНЕЕВА Станислава Александровича, выпускника Новочеркасского СВУ;
МАЛЫШЕВА Владлена Николаевича, выпускника Киевского СВУ;

НАФТАЛЕВИЧА  Михаила Исаевича, выпускника Свердловского СВУ.

Медалью «За заслуги перед Кадетским братством»:
ЧЕПОВОГО Владимира Витальевича, выпускника Киевского СВУ.

Медалью «За служение Родине с детства»:
СОЛОДКОГО Романа Владимировича,  выпускника Киевского СВУ;

БЕЛОВА Ивана Дмитриевича, выпускника Тамбовского СВУ;
ГОРЛАНОВА Юрия Алексеевича, выпускника  Куйбышевского СВУ;

КОРЛАКОВА  Бориса Николаевича, выпускника Ставропольского СВУ;
КОЛЕЖНЮКА Игоря Васильевича, выпускника Минского СВУ;

АНДРЮШИНА Андрея Григорьевича, выпускника Киевского СВУ;
ТИМИНА  Леонида Васильевича, выпускника Горьковского СВУ;

БРАТЧЕНКА Александра Ивановича, выпускника Московского СВУ;
ЕВГЛЕВСКОГО  Александра Васильевича, выпускника Уссурийского  СВУ;

ДОВБАНЯ Игоря Николаевича, выпускника Киевского СВУ;
ГЛОВУ  Игоря Григорьевича, выпускника Киевского СВУ;

ПЕСТЕРЕВА  Константина Анатольевича, выпускника Свердловского СВУ;  
БРАГИНСКОГО  Анатолия Аркадиевича, выпускника Кавказского СВУ;

ГОРОЖАНКИНА Игоря Александровича, выпускника Киевского СВУ; 
ДЕРЕВЯНКО Анатолия Васильевича, выпускника Киевского СВУ.

Орденом «За добросердечие и жертвенность»:  
САЗОНОВА Романа Юрьевича, выпускника Киевского СВУ.

Председатель 
Международной ассоциации «Кадетское братство»,

генерал-полковник  П. Г. ЧАУС  



Київський ліцей. 
Польовий вихід 


