


ОБРАЩЕНИЕ 
СОВЕТА ВСЕУКРАИНСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ  
«КАДЕТСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»

В последнее время в частной переписке и на 
официальных сайтах кадетских объединений пу-

бликуется большое количество заявлений и обращений, 
которые не вносят взаимопонимания и единения в наши 
ряды, а сеют агрессию и неприятие другого мнения.

Нас учили и мы прекрасно знаем, что основой для 
принятия правильного решения может служить только 
правильная оценка обстановки на основе объективных 
данных, а не на основе эмоций. Почему-то  некоторые 
спешат  делать поспешные заявления для того, чтобы по-
нравиться властям предержащим и быть у них в фаворе.  

Да, нынешней законной украинской  власти доста-
лась в наследство разваленная экономика, практически 
уничтоженная армия и множество других проблем. Да, 
в ее действиях есть ошибки и просчеты. Но это никому 
не дает право диктовать, что делать, как жить и с кем 
дружить, и, тем более, очернять имена наших погиб-
ших товарищей.

Так, статья «Украина в огне. Кем был генерал Куль-
чицкий?», которая опубликована на едином кадетском 
портале, касается нашего погибшего товарища, чле-
на ассоциации «Кадетское содружество» Кульчицкого 
Сергея. В ней он представлен и как карьерист, и как 
человек, которому все равно кому служить, и даже как 
потенциальный террорист. То утверждение, что многие 
офицеры «кинулись в новообразованные страны для 
получения генеральских званий» настолько тенденци-
озно, что не нуждается в обсуждении.

Да, развал СССР поставил всех генералов и офи-
церов перед выбором, в какой стране служить, и мно-
гие уехали на свою историческую Родину – в Россию,  
Украину, Белоруссию, Казахстан и т.д., зачастую уезжая 
на голое место,  и туда, где многих не ждали, а многие 
остались служить там, где служили.  Например, вряд ли 
кто-либо осмелится  утверждать то,  что председатель 
МАКБ – генерал-полковник Чаус П. Г. стал министром 
обороны Белоруссии из карьеристских побуждений. 

Убеждать в сложности выбора тех, кто пережил 
развал СССР, нет необходимости. Но конъюнктурные,  
новоиспеченные «аналитики» позволяют давать оцен-
ки событиям, о которых практически ничего не знают.  

Вот основной вывод статьи «Украина в огне. Кем 
был генерал Кульчицкий?»: «Каков же вывод из всей 
этой истории? Причиной причин хочется, конечно, 
назвать развал Союза. Не случись его, не было бы у 
тысяч советских военнослужащих этого мучительного 
выбора – между большой и малой Родиной. Не было 
бы столь дикого выплеска национализма в больших и 

малых наших республиках, на многие годы вперед по-
дорвавшего добрые межнациональные отношения на 
просторах бывшего СССР».

Сейчас не время ностальгировать об СССР и обви-
нять друг друга, а время думать о построении дружес-
ких отношений между когда-то братскими народами. 
А в том, что они будут – мы уверены. В противном слу-
чае 18-20 годы прошлого столетия покажутся цветоч-
ками по сравнению с тем, к чему могут привести сегод-
няшние противоречия. 

Да, нынешнюю ситуацию на востоке Украине на-
звать нормальной невозможно. Но очень хотелось бы, 
чтобы  ситуацию в Украине решала сама Украина. Разве 
это нормально, когда министр обороны ДНР Гиркин-
Стрелков – гражданин РФ, ни дня не живший в Укра-
ине, премьер-министр  ДНР Александр Бородай также 
гражданин РФ,  ни одного дня не живший  на Донбассе, 
сотни наемников воюют на украинской земле, завозит-
ся вооружение и тяжелая техника с территории «дру-
жественной» страны и т.д. Времена  такой «интернаци-
ональной помощи»  уже были в современной истории, 
и результаты таких действий плачевны. 

Еще 31.08.2012 в своем письме к Председателю 
объединения кадет Российских кадетских корпусов за 
рубежом мы писали: «…Мы четко осознаем полити-
ческую обстановку, которая  сложилась в Украине и 
России на сегодняшний день. Россия и Украина это два 
самостоятельных и  независимых государства…

… не учитывать тот факт, что Украина на сегодня не-
зависимое государство было бы неправильным. Исходя 
из этого, мы и строим наши взаимоотношения с братски-
ми кадетскими организациями России и других стран.  
Другая оценка ситуации – это путь к нестабильности и 
серьезным геополитическим противоречиям…».  

Как ни печально, но наши прогнозы начинают 
сбываться.

Призываем всех братьев-кадет объединиться в 
стремлении к установлению мира и стабильности в 
Украине, установлении добрососедских отношений 
между Украиной и Россией, уважительно относиться 
друг к другу независимо от того, в какой бы стране мы 
ни жили, анализировать, думать (чему нас учили), не 
кидаться голословными обвинениями, за которые по-
том будет стыдно. 

БЫТЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ –  
ЭТО НЕ НЕДОСТАТОК, А ДОСТОИНСТВО.

Совет ВОО «Кадетское содружество». 
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ЗМІСТ

2  ПОЧАТОК НОВОГО  НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Новий 2014-2015 навчальний рік у 
військових ліцеях та ліцеях з посиленою 
військово-фізичною підготовкою розпо-
чався в складних умовах – практично в 
умовах неоголошеної війни проти України. 
На превеликий жаль, не змогли розпочати 
навчальний рік Луганський та Донецький 
ліцеї з посиленою військово-фізичною 
підготовкою. 

5СИЛЬНІ ДУХОМ
 

Рада Всеукраїнської асоціації «Кадетська 
співдружність» одним з найважливіших 
напрямків своєї діяльності вважає  роботу 
зі сприяння військово-патріотичному та 
духовному вихованню у військових ліцеях 
та ліцеях з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.  

6НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  «СИСТЕМА  
ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ  

             СЛУЖБОВЦІВ З ДИТИНСТВА»

16  АРМІЯ НОВОГО ТИПУ

Досвід застосування Збройних сил та інших 
військових формувань під час проведення 
АТО та сучасний розвиток технологій вимагає 
від Держави нових підходів до реформування  
Збройних сил України. 
Останні події беззаперечно довели, що для 
реформування армії недостатньо лише 
збільшення штату та фінансування військових. 
Потрібна ще й нова система керування, засто-
сування сучасних інноваційних технологій та 
принципів управління Збройними силами. 

8ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

            С  ДЕТСТВА

125  ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПАРТАКІАДА 

14ПІДСУМКИ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ     

                         У 2014 РОЦІ

17ПРОЕКТ  «АРМІЯ НОВОГО 
ТИПУ»

Мета:  Формування базових основ для 
створення сучасної армії. 
Актуальність проблеми: створити 
базові основи для забезпечення 
необхідного рівня обороноздатності;  
привернути  увагу громадян до реаль-
них надбань при вирішенні зазначених 
питань, що створюватимуть позитив-
ний імідж змін у Збройних Силах та 
оборонному секторі держави в цілому.  

19ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ  

                         ІНСТИТУТ  ІМЕНІ       
                         С. П. КОРОЛЬОВА

20БЕСПИЛОТНЫЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ  

                         АППАРАТЫ

22НАШ ПАРТНЕР –  
ГО «ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОРПУС» –  

                         У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ 

«Громадянський Корпус» – незалежна громадська 
організація, яка активно займається підтримкою і за-
хистом своїх членів – представників малого та середнього 
бізнесу Києва. Організація заснована 2009 року з метою 
захисту законних прав та інтересів малого та середнього 
бізнесу, консолідації діяльності своїх учасників. До її скла-
ду входять понад 1500 учасників та асоційованих членів.



2

КАДЕТСЬКИЙ ЖУРНАЛ

Початок нового 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Новий 2014-2015 навчальний рік у військових ліцеях та  
ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою роз-
почався в складних умовах – практично в умовах неоголо-
шеної війни проти України. На превеликий жаль, не змог-
ли розпочати навчальний рік Луганський та Донецький 
ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Зі слів очевидців, навчально-матеріальна база Луганського лі-
цею практично повністю знищена: розграбовано комп’ютерні 

класи, зникли телевізори та інші технічні засоби навчання. В жит-
лових приміщеннях як Луганського, так і Донецького ліцеїв про-
живають підрозділи незаконних військових формувань. Севас-
топольський військово-морський ліцей новий навчальний рік 
тимчасово розпочав в    Одесі.

Останні події  в Україні наочно продемонстрували, що в вій-
ськових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною під-
готовкою  виховуються справжні патріоти України. Так, серед 
курсантів Севастопольської військово-морської академії, які від-
мовилися присягнути Росії та під час підняття над академією пра-
пору РФ виконали гімн України, більшість складали випускники 
військових ліцеїв. Про випускника Запорізькою ліцею ми розпо-
відали в попередньому номері журналу, а в цьому номері надаємо 
інформацію про випускника Сумського ліцею. 

Так, саме в військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-
фізичною підготовкою з юних років закладаються знання, уміння 

та навички, що необхідні для самовідданого служіння своєму на-
родові. Героїзм та мужність продемонстрували їх старші товари-
ші – випускники суворовських військових училищ: Герой Укра-
їни, генерал-майор Кульчицький Юрій (загинув під час АТО), 
генерал-лейтенант Кривенко Олександр, полковники Андрюшін 
Андрій, Лисюк Юрій, капітан першого рангу Колежнюк Ігор та 
багато інших. З достоїнством і честю виконують свій обов’язки 
перед Батьківщиною і випускники військових ліцеїв. На превели-
кий жаль, загинули під час виконання заходів АТО випускники 
Київського військового ліцею КВАЧ Орест та БІЛОБРОВ Юрій, 
які віддали своє життя захищаючи незалежність та територіальну 
цілісність нашої держави. 

Девіз «Служити Державі до останнього подиху» об’єднує як 
старших, так і молодших товаришів. Це також  підтвердила не-
щодавно проведена Спартакіада серед військових ліцеїв та ліцеїв 
з посиленою військово-фізичною підготовкою, на якій був проде-
монстрований дух непереможності, єдності, товариства, взаємо-
допомоги та взаємовиручки.  

Саме такі навчальні заклади повинні стати основою для форму-
вання системи підготовки державних службовців, як військового, 
так і цивільного спрямувань з дитинства, що надасть можливість 
формування справжньої еліти Держави.

Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» бажає осо-
бовому складу ліцеїв мирного неба, терпіння, наснаги,  злагоди та 
віри у щасливе майбутнє України. 

КИЇВ
1 вересня, у День знань, Президент Укра-

їни Петро Порошенко відвідав Київський 
військовий ліцей імені І. Богуна, де взяв 
участь у церемонії з нагоди початку нового 
навчального року.

Вітаючи ліцеїстів зі святом, Глава держави 
зазначив, що сьогодні в Україні зростає пре-
стижність військової служби, а ті, хто слу-
жить у Збройних Силах, по праву поверта-
ють собі статус справжньої еліти суспільства. 
«Вперше за часи існування сучасної України 
військові стали об’єктом любові, підтримки 
та гордості всього народу. Я знаю, що така со-
лідарність надає впевненості та мужності», – 
сказав Петро Порошенко.

Президент також наголосив, що україн-
ське військо завжди буде об’єктом першо-
чергової уваги держави. Армію очікує пе-
реозброєння, а поява  високотехнологічної 
зброї потребує не лише військового хисту, 
але й високого інтелектуального рівня, за-
уважив Глава держави.

Петро Порошенко із сумом констатував, 
що сьогоднішній День знань країна зустрі-
чає у надзвичайно складний для неї час. 
«Ситуація ще більше загострилася останні-

ми днями. Проти України зараз розпочалася 
пряма, неприхована агресія з боку сусідньої 
держави. Це докорінним чином змінює об-
становку у зоні бойових дій, ставить нові, на 
порядок складніші питання перед нашими 
силовими структурами», – зазначив він.

За словами Президента, зараз проводить-
ся ретельний аналіз подій останнього тиж-
ня. «Висновки будуть серйозні, зокрема, і 
кадрові», – заявив він.

Президент наголосив, що під час захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності країни  українські військовослуж-
бовці проявляють мужність і героїзм. «Вони 
демонструють високий професіоналізм, па-
тріотизм і, головне, безмежну відданість Укра-

їні. Перед вами достойні приклади служіння 
Батьківщині, тому що серед учасників АТО є 
ваші батьки, брати, родичі та друзі», – сказав 
Петро Порошенко.  Присутні хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять випускників ліцею, 
які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Після цього Глава держави взяв участь 
у  церемонії вручення погонів ліцеїстам-
першокурсникам. Він побажав майбутнім 
військовослужбовцям успішного навчаль-
ного року, доброго здоров’я та нових до-
сягнень. Підрозділи ліцею пройшли перед 
Президентом урочистим маршем.

Петро Порошенко також поспілкувався 
із вчителями та батьками ліцеїстів, які були 
присутні на церемонії.
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ОДЕСА
В Одесі відновлено навчально-виховний процес у Військово-

морському ліцеї, передислокованому із Севастополя через анексію 
Криму Російською Федерацією. До навчання приступили 60  учнів 
10 класу (1 курс) і 20 учнів 11 класу (2 курс). 1 вересня з Днем знань 
ліцеїстів привітали представники Командування Військово-Мор-
ських Сил Збройних Сил України, влади міста, ветеранської громад-
ськості, священнослужителі, вчителі, батьки та друзі.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України ві-
це-адмірал Сергій Гайдук, звертаючись до ліцеїстів, наголосив на 
важливості збереження традицій навчального закладу. Він подяку-
вав юнакам за зроблений життєвий вибір, побажав їм мужності, ви-
тримки, успіхів у навчанні.

Керівник виду Збройних Сил України висловив слова подяки місь-
кому голові Одеси Геннадію Труханову за активне сприяння у справі 
відновлення функціонування військово-морського ліцею та назвав 
символічним те, що відновлення навально-виховного процесу у лі-
цеї співпадає з Днем міста – 2 вересня Одеса відзначила 220 річницю 
з дня заснування.

Командувач флоту також подякував будівельникам, які доклали 
усіх зусиль для того, щоб ліцеїсти 1 вересня розпочали повноцінно 
навчатися. Окремі слова подяки він висловив батькам ліцеїстів, які 
підтримали своїх синів у їх виборі.

У рамках урочистостей відбулося виконання Державного гімну 
України, освячення, урочисте проходження, колективне фотогра-
фування, перерізування стрічки. Відкритий урок з ліцеїстами-пер-
шокурсниками провели командувач ВМС ЗС України віце-адмірал 
Сергій Гайдук, міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова Асо-
ціації моряків-підводників ім. О. І. Маринеско капітан 1 рангу у від-
ставці Євген Лівшиц.

ХАРКІВ
У Харкові, в розташуванні Державної гімна-

зії-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» проведено 
ритуал вручення погонів майже 220 вихован-
цям І та ІІ курсів, які цього року вступили до 
навчального закладу.

На урочистому мітингу теплі слова приві-
тання юним патріотам промовили начальник 
Харківського гарнізону полковник Олександр 
Серпухов, представники місцевих органів са-
моврядування та ветеранських організацій, 
військовослужбовці Збройних Сил, а також 
батьки кадетів.

– Цього літа ми переїхали на нове місце, де 
перед майбутніми захисниками Вітчизни від-
крилися зовсім інші можливості. Якщо раніше 
ми набирали учнів лише після 9  класу, то за-
раз – після 8, а з наступного року ми набирати-
мемо випускників початкових класів. Зазначу, 
що усі наші юнаки є патріотами своєї держави, 
і я щиро бажаю їм застосовувати військовий 
досвід лише у мирний час, – розповів началь-
ник навчального закладу полковник Олексій 
Середа.

Погони з двома літерами «КК» юнакам вру-
чили кадети-старшокурсники та офіцери з вій-
ськових частин Харківського гарнізону.

За словами військових педагогів, цього року 
зараховано 16 учнів із зони АТО, ще 4 хлопців 
перевелися із військових ліцеїв Донецька та 
Луганська.

– Зараз ми вирішуємо питання аби прийняти 
усіх кадетів та ліцеїстів профільних навчальних 
закладів, розташованих на Донбасі. Плануєть-
ся, що їх буде майже 100 осіб. Наші територія і 
навчальні фонди дозволяють це зробити, – по-
яснив заступник начальника гімназії-інтернату 
підполковник Дмитро Підлісний.

На завершення військового ритуалу батьки 
кадет ознайомилися з навчально-матеріальною 
базою Державної гімназії-інтернату з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою «Кадет-
ський корпус».
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БІЛА ЦЕРКВА
Кадетська обіцянка: «Вітчизні своїй від-

даємо життя, а честі своєї – нікому!»
Під звуки українського гімну, які пролу-

нали у Білоцерківській гімназії №2 під час 
прийняття Урочистої кадетської обіцянки, 
сонце у похмурий суботній ранок вийшло 
з-за хмар.

27 вересня 2014 року на плацу Білоцерків-
ської гімназії №2 молоде поповнення каде-
тів було приведено до Урочистої обіцянки. 
На святі директор гімназії Анатолій Плєша-
ков побажав своїм вихованцям натхнення 
у навчанні та у надбанні корисних навичок 
під час різноманітних занять у гімназії. Тра-
диційно з плацу кадети понесли квіти поша-
ни до пам’ятника героям Великої Вітчизня-
ної війни, до Вічного вогню у Парку Слави.

Перед початком церемонії обіцянки було 
урочисто внесено Прапор білоцерківського 
кадетського корпусу. Урочисте шикування 
кадетів прийняв полковник Валерій Забар-
ський, голова Клубу офіцерів «Честь». Чле-
ни Клубу 11 років тому стали  ініціаторами 
створення кадетських класів на Київщині та 
досі є натхненниками у розвитку та станов-
ленні кадетського корпусу в регіоні. І тому 
на кожного юного кадета, що цього дня ви-
мовляв слова Урочистої обіцянки, і керів-
ник, і члени Клубу дивилися і з ніжністю, і з 
гордістю. За підсумками літа після закінчен-
ня 9-го класу 8 кадетів, вихованців гімназії 
№2, поступили до лав ліцею імені Івана Бо-
гуна. А з 1 вересня цього навчального року 
до першого кадетського класу поступило 34 
гімназиста, четверо з яких – дівчата.

Голова Київської обласної ради Микола 
Бабенко у цей важливий день прийшов при-
вітати кадетів, а також з нагоди наступаю-
чого Дня працівників освіти вручити від 
обласної ради директору гімназії грамоту, 
відзначивши правильний вектор навчаль-
ного закладу у військово-патріотичному 

вихованні молоді Київщини. Пан Бабенко 
звернувся до юних вихованців-кадетів із 
проханням на майбутнє – закарбувати у 
серці слова Урочистої кадетської обіцянки 
та ніколи їх не забувати.  

Директор Військового інституту Націо-
нального університету ім. Т. Шевченка Вік-
тор Балабін побажав гімназистам-кадетам 
знайти свою долю – у продовженні навчання 
по військовому профілю, і пообіцяв сприя-
ти у цьому, адже гімназія №2 є підшефною 
військового інституту. Він передав до музею 
білоцерківської гімназії гвинтівку Мосіна як 
символ історії війни. Подарунок до музею 
також передав і давній друг гімназії генерал-
майор Сергій Котляр – він вручив директору 
гімназії шолом льотчика-винищувача. Сер-
гій Семенович наголосив на тому, що не всі 
кадети будуть військовими, але що точно – 
всі отримають необхідне виховання, прой-
шовши правильну «школу товариства», де 
викарбовується справжнє братерство.

Начальник управління науки і освіти 
Білоцерківського міськвиконкому Юрій 

Петрик відзначив, що для навчання у цих 
класах учні пройшли серйозний відбір, і 
навчатися у кадетському класі – почесно. 
Крім шкільного навчання вихованці оволо-
діватимуть навичками фізичної підготовки, 
військової справи, засвоять нові знання під 
час практичних військових занять на полі-
гоні, гартуючи дух і тіло. Юрій Петрик ска-
зав слова вдячності батькам, які прийняли 
таке свідоме рішення. «Бажання захищати 
Вітчизну – це сьогодні дуже важливо. На 
рівні міста, хоч це непросто для бюджету, 
ми знайшли можливості для функціонуван-
ня кадетських класів у потрібному форматі. 
Гімназія входить до трійки кращих закладів 
Київської області. Сподіваюся, що кадет-
ський корпус буде розширюватися». 

Зі святом від імені всіх батьків щиро при-
вітав юних кадетів та всіх присутніх батько 
дівчини, яка стала кадетом, – підполковник 
Сергій Павлюк.

Митрополит Білоцерківський та Богус-
лавський Августин зі словами молитви 
окропив святою водою всіх, хто стояв у 
цей теплий вересневий день у кадетському 
строю, та благословив їх на відмінне нав-
чання та виховання.

Після традиційної церемонії присяги та 
офіційних привітань кадети урочистим 
маршем пройшли по плацу гімназії – перед 
захопленими поглядами батьків, рідних, 
друзів, дорослих-наставників, керівництва 
навчального закладу, почесних гостей.

Наталія Вереснева

 «ЖИВЕМ ЗА ЗАКОНАМИ ЧЕСТІ, ВІДВАГА У СЕРЦІ ПАЛАЄ. 
А ЗНАЧИТЬ, МИ ПРАВИЛЬНО ДОЛЮ КАДЕТСЬКУ,
МІЙ ДРУЖЕ, З ТОБОЮ ОБРАЛИ!» 

(з пісні «Марш кадетів»)
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Кадет–патріот
Те, що випускники військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою є патріотами  України та 
вірними її синами, не викликає сумнівів практично ні у кого. 

Саме це наочно й продемонстрували власним мужнім 
вчинком 17-20-річні курсанти, які перервали пануючу на 

території Академії ВМС ім. П. С. Нахімова атмосферу «росій-
ської ейфорії» та біля одного з корпусів вишу заспівали Гімн 
України. Заспівали, віддали військове вітання, зайшли в кор-
пус та водночас продовжили свій важкий шлях до отримання 
українських офіцерських погонів.

Одним із тих, хто залишився вірним Військовій присязі, є 
курсант Академії  Олексій Харченко. Він родом з міста Суми. 
В 2011 році закінчив Сумський державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І. Г. Харитоненка. Його мама працює в обласній 
дитячій лікарні, батько – робітник ЖЕКу. Молодший брат за-
кінчив 7-й клас і також в цьому році вступив до Кадетського 
корпусу імені І. Г. Харитоненка, а потім мріє стати морським 
піхотинцем.

Олексій з чотирьох років «болів» морем і кораблями, – роз-
повідає його мама Олена Харченко. – Спеціально вступив до 
військового  ліцею для успішного старту. Потім – Севасто-
польська Академія. Далеко від дому, але це його не зупинило. 
Було багато амбіцій і прагнень. Йому хотілось ходити в море, 

служити. Навіть влітку на канікулах він гуляв по Сумах у без-
козирці і курсантській формі. 

Минулим літом були на практиці в Італії – ходили в від-
крите море. Вражень маса! Як там служать моряки, в яких 
умовах! 

Але водночас все обривається на старті з втратою Криму. 
Проте Олексій  стояв на своєму: «Я зраджувати не буду». 
Таку установку давав йому й батько, коли Олексій ще до лі-
цею вступав, говорив про офіцерську честь і вірність при-
сязі: «Присяга приймається один раз». В ліцеї він  пройшов 
хорошу школу, яка допомогла вистояти в важких ситуаціях. 
Дійсно, дуже часто Олексій згадує про свій ліцей,  викладачів, 
командирів, тому що саме там він отримав перші поняття про 
мужність та честь. 

Олексій, разом з іншими курсантами-«нахімовцями», які 
переїхали до Одеси, свій перший офіцерський іспит на стій-
кість і патріотизм склав за таких надзвичайних умов ще до 
лейтенантського випуску. Своїм вчинком хлопці довели, що 
вони мають честь, а Україна для них – понад усе.     

Сильні    
         духом
Рада Всеукраїнської асоціації «Кадет-
ська співдружність» одним з найваж-
ливіших напрямків своєї діяльності 
вважає  роботу зі сприяння військо-
во-патріотичному та духовному вихо-
ванню у військових ліцеях та ліцеях з 
посиленою військово-фізичною під-
готовкою.  

З цією метою асоціація ініціювала 
проект «Сильні духом», згідно з 

яким передбачено видання серії пла-
катів, брошур та матеріалів для бесід 
військово-патріотичного та духовно-
го спрямування.  Комплект плакатів 
складається з двох частин: Християн-
ські заповіді (20 плакатів) та кадетські 
заповіді (9 плакатів) для оформлення 
наочної агітації  в ліцеях. Комплекти 
плакатів вже виготовлені та відправ-
лені до Київського військового ліцею 
та навчально-оздоровчого комплек-

су, Буковинського, Волинського, За-
карпатського, Запорізького, Кремен-
чуцького,  Луганського, Острозького, 
Одеського, Сумського та Чернівець-
кого ліцеїв з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою і Одеського вій-
ськово-морського ліцею.   

В брошурі кишенькового розміру, 
яка готується до видання, передбачено 
чотири розділи: 1. кодекс честі, 2. за-
кони премудрості (підбірка духовних 
заповідей та етичних норм зі Священ-
ного Писання з короткими коментаря-
ми), 3. Ти і Вона ( про правила поведін-
ки з жінкою, брак та сім’ю), 4. пам’ятка 
про Таїнства і Свята.

В підбірці матеріалів для бесід ви-
користані твори Сократа та Плато-

на – основоположників європейської 
філософії, Г. Сковороди – українсько-
го просвітителя-гуманіста, філософа, 
поета, педагога, а також цитати зі 
Священного писання. 
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Передумови:

Світовий досвід підтверджує той 
факт, що країни, які свідомо та ціле-
спрямовано готували майбутніх дер-
жавних службовців з дитинства у спе-
ціальних учбових закладах (Ітонський 
коледж, школи Джур, школи Лицар-
ства, Кадетські корпуси, Суворовські 
училища), виховували в юнаках зді-
бність виконувати МІСІЮ СЛУЖІН-
НЯ, були та є успішними країнами. 
«Держава буде процвітати та її на-
род буде у достатку, коли державою 
будуть управляти спеціально підго-
товлені для цього люди», – відзначав 
Платон. Саме функція СЛУЖІННЯ 
відрізняє службовця (військовослуж-
бовця, державного службовця) від 
будь-якого громадянина країни. Тіль-
ки СЛУЖБОВЦІ приймають Прися-
гу і мають обов’язок самопожертви. 
Психологи стверджують, що саме з 
дитинства виховується вміння люди-
ни виконувати важку та відповідаль-
ну МІСІЮ СЛУЖІННЯ.

Тому в Україні постає невідкладне 
завдання щодо зміни підходів до під-
готовки державних службовців для 
збереження України як Держави та 

виходу на рівень розвитку й процві-
тання. Для цього є повноцінна база 
для створення СИСТЕМИ підготовки 
державних службовців (як військово-
го, так і цивільного напрямків) з ди-
тинства.

На сьогоднішній день в Україні 
функціонує значна мережа військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою, які щоріч-
но випускають близько 2000 юнаків, 
які пройшли унікальний вишкіл. На 
початковому етапі свого існування ці 
навчальні заклади були спрямовані 
переважно на підготовку майбутніх 
кадрів для Збройних сил та інших си-
лових структур. Їх діяльністю опіку-
вався Департамент військової освіти 
та науки Міністерства оборони Украї-
ни, який проводив збори начальників 
ліцеїв та залучав їх до зборів керівних 
кадрів вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оброни Украї-
ни. Але зі скороченням Збройних сил 
та кількості офіцерського складу про 
ці унікальні навчальні заклади про-
сто забули, тож вони залишилися без 
єдиного керівництва з боку Держави. 
Це викликає небезпеку скорочення 
чи повного закриття закладів з уні-
кальною системою патріотичного ви-

ховання, психологічної підготовки 
юнаків до виконання місії служіння 
українському народові, яка так по-
трібна в роботі ДЕРЖАВНИХ СЛУЖ-
БОВЦІВ як на військових, так і на ци-
вільних посадах.

Разом з тим на місцях керівництво 
обласних державних адміністрацій, 
розуміючи значимість таких навчаль-
них закладів передусім в питаннях 
патріотичного виховання молоді, під-
тримували їх та іноді створювали нові 
заклади подібного типу.

Саме небезпека втрати вже існуючої 
унікальної навчальної системи підго-
товки державних службовців з дитин-
ства мотивує впровадження даного 
Національного Проекту.

Суть проекту:

Для побудови в Україні техноло-
гічного циклу підготовки нового по-
коління державних службовців пе-
реформувати вже існуючі  Військові 
ліцеї та ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою у єдину на-
вчально-виховну систему, головним 
завданням якої повинна стати ефек-
тивна підготовка юнаків до виконан-
ня місії служіння своєму народові, як 

Останні події в України та й весь час становлення  її не-
залежності наочно продемонстрували те, що в Державі 
на перший план виходить завдання формування націо-
нально свідомої, професійно підготовленої управлінської 
еліти. Економічні та політичні кризи стали наслідком ігно-
рування того, що  завдання її підготовки не ставилось як 
першочергове та не мало комплексного рішення. Ті дер-
жави, які визначали це завдання як одне з першочерго-
вих, уникнули економічних та політичних потрясінь. 

Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» пропо-
нує до втілення Національний Проект «Система підготов-
ки державних службовців з дитинства», який може стати 
важливим фактором подолання системної управлінської 
кризи, шляхом до політичної стабільності та сталого еко-
номічного розвитку. Основою для такої системи можуть 
стати військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою, які уже мають значний досвід підготовки  
з дитинства фахівців військового спрямування. 

Національний Проект 

«Система  
ефективної підготовки 
державних службовців 
з дитинства» 
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на військових, так і на цивільних дер-
жавних посадах. 

Підготувати та впровадити спеці-
альні освітні програми з основ дер-
жавного управління та несення дер-
жавної служби. 

Підготувати перелік факультетів 
ВНЗ, на які цілеспрямовано направ-
ляти випускників військових ліцеїв 
та ліцеїв з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою за державним 
замовленням, для подальшого про-
ходження державної служби в ци-
вільних закладах та підрозділах Мі-
ністерств оборони, надзвичайних 
ситуацій, внутрішніх військ, служби 
безпеки, прикордонних військ та ін.

Таке цілеспрямування унікальних 
учбових закладів дасть можливість 
Державі Україна стратегічно підійти 
до формування потужної системи 
підготовки «еліти» державників, якіс-
ного поповнення кадрового резерву 
лав державних службовців та зни-
щення корупції на генному рівні.

Місія проекту:

Відповідаючи на глобальні виклики 
світової кризи управління, побудува-
ти в Україні повнофункціональну та 

ефективну СИСТЕМУ ПІДГОТОВ-
КИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З 
ДИТИНСТВА, яка стратегічно забез-
печить професійними, патріотично 
налаштованими, свідомими кадрами, 
спроможними гідно виконувати в 
Державі МІСІЮ СЛУЖІННЯ.

Завдання  проекту:

1. Об’єднати існуючі Військові ліцеї 
та ліцеї з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою в єдину СИСТЕМУ 
учбових закладів із чітким завданням 
підготовки до державної служби з ди-
тинства.

2. Розробити освітні та спеціальні 
стандарти для початкової ланки під-
готовки до державної служби з ди-
тинства.

3. Напрацювати та втілити у на-
вчальний процес програми з основ 
державної служби як на цивільних, 
так і військових посадах.

4. Науково обґрунтувати та втілити 
у навчальний процес методики вихо-
вання місії служіння, як невід’ємної 
життєвої функції майбутнього дер-
жавного службовця.

5. Розробити систему відбору та мо-
тивацій для подальшого проходження 

навчання випускниками Військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою на реко-
мендованих факультетах ВНЗ.

6. Розробити систему спеціалізації 
за фаховим призначенням різних Вій-
ськових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою для 
збалансованої підготовки майбутньо-
го кадрового резерву.

Виконавці  проекту: 

Для розробки документації Про-
екту та плану його втілення у життя 
формується робоча група під патро-
натом Президента України у складі 
Національної Агенції з управління 
Національними Проектами. У склад 
Робочої Групи мають увійти:

1. Представники адміністрації Пре-
зидента України;

2. Представники Міністерства обо-
рони;

3. Представники Міністерства осві-
ти та науки; 

4. Представники ВГО «КАДЕТСЬКА 
СПІВДРУЖНІСТЬ»;

5. Керівники Військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою;

Для збереження державності України та спроможності гід-
но відповідати на глобальні світові виклики виникає нагальна 
потреба  оперативно сформувати СИСТЕМУ ЕФЕКТИВНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З ДИТИН-
СТВА. Така системна підготовка дасть можливість стратегіч-
ного формування кадрового резерву країни, викорінення ко-
рупції та налагодження ефективного державного управління. 

Втілення в життя даного Національного Проекту не потре-
бує додаткового фінансування з боку держави.

План реалізації Національного Проекту «Система ефек-
тивної підготовки державних службовців з дитинства»

1. Сформувати робочу групу з представників громадських 
організацій та посадовців зацікавлених міністерств;

2. Об’єднати існуючі Військові ліцеї  та ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою в єдину СИСТЕМУ учбових 
закладів із чітким завданням підготовки до державної служби 
з дитинства;

3. Сформувати міжвідомчий координаційний орган;
4. Розробити критерії та систему відбору педагогічних кад-

рів для навчальних закладів по підготовці до державної служ-
би з дитинства;

5. Створити курси підвищення кваліфікації для офіцерів та 
викладачів Військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою; 

6. Розробити та втілити у навчальний процес програми з 
основ державної служби як на цивільних, так і на військових 
посадах;

7. Науково обґрунтувати та втілити у навчальний процес 
методики виховання місії служіння, як невід’ємної життєвої 
функції майбутнього державного службовця.

8. Розробити систему відбору та мотивацій для подальшого 
проходження навчання випускниками Військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на реко-
мендованих факультетах ВНЗ.

9. Розробити систему супроводження випускників навчаль-
них закладів по підготовці до державної служби з дитинства 
як кадрового резерву під час подальшого навчання та прохо-
дження державної служби;

10. Розробити систему спеціалізації за фаховим призначен-
ням різних Військових Ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою для збалансованої підготовки майбут-
нього кадрового резерву державних службовців України.

11. Розробити систему оцінки підготовленості ліцеїстів та 
втілити програму мотивацій і змагальності між усіма Вій-
ськовими ліцеями та ліцеями з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою України задля підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу.

Проект здійснюється під патронатом Президента України 
та безпосереднім керівництвом Міністерства освіти та науки 
України, Міністерства оборони України спільно з Національ-
ним агентством України з питань державної служби.

Рада Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» 

ВИСНОВКИ: 
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На сегодняшний день все большей популярностью поль-
зуется кадетское образование и воспитание. Современное 
кадетство как одна из составляющих системы подготовки 
воинской и гражданской элит имеет долгую и непростую 
историю. 

Начиная с Древней Греции, наследие которой дошло до на-
ших дней, вопрос подготовки национальных элит с юных 

лет всегда был одним из приоритетных. В настоящее время 
существует распространенная тенденция или идеализировать, 
или полностью отрицать кадетство как таковое, не вникая в его 
сущность, без объективного и беспристрастного  анализа его 
сущности и предназначения.   Слепое копирование прошлого 
может нанести непоправимый вред  исключительно важно-
му и перспективному национальному проекту – подготовке к 
служению государству с юных лет. Только углубленный анализ 
истории кадетского образования и воспитания применительно 
к современным условиям позволит создать современную, вос-
требованную систему подготовки истинных национальных 
элит с юных лет.  

Поэтому педагогическое наследие кадетского образования 
и воспитания приобретает особую актуальность. М. М. Ру-
бинштейн еще в начале XX в. сформулировал мысль, которая 
должна стать аксиомой: «Нам жизненно необходимо осво-
бодиться от предрассудка, что позади нас только отжившее, 
умершее, то, что было и исчезло бесследно... На самом деле... 
история, верно понятая, это не могила, она занимается не 
похоронами, а главная ее задача говорить о жизни и живом. 
История учит – вот та основная мысль, с которой следует под-
ходить к ней». 

Слово «kadet» прямо связано с латинским  «capitellum», 
означающим в эпоху позднего Рима «малолетний предво-
дитель». В гасконском этнолекте эта лексема произносилась 
«kapdet» с аналогичным значением. Только впоследствии во 
французском языке это слово  стало означать «малолетний 
воин». 

Поэтому, рассматривая кадетское образование и воспитание, 
было бы ошибочным сводить его идентификацию только к ка-
детским корпусам, суворовским и нахимовским училищам. 

Ведь именно подготовка государственных служащих самого 
высокого уровня с детских лет – и не только военного направ-
ления – цель кадетского образования и воспитания. И только 
при таком понимании кадетского образования и воспитания 
можно воспитать элиту «ума и таланта».

В начале XX века собственно кадетские корпуса имелись в 
России, Германии, Японии и Черногории, учебные заведения 
кадетского типа — практически во всех развитых странах 
мира.

В Германии наиболее  распространенный путь в офицеры 
в германской имперской армии начинался с учебы в кадет-
ском корпусе. (Справочник «Вооруженные силы Германии», 
изданный Главным управлением Генерального штаба России 
в мае 1907 г.). Таких корпусов насчитывалось десять. В них 
принимались преимущественно сыновья офицеров, кроме 
того, в них могли попасть дети чиновников и унтер-офицеров, 
прослуживших не менее 25 лет. Для поступления в кадетский 
корпус нужно было окончить курс элементарной школы, а по-
сле окончания корпуса кадет переводили в Главный кадетский 
корпус в Берлине. Курс Главного кадетского корпуса для боль-
шинства кадет продолжался два года (unter и ober-secunda).

ИЗ ИСТОРИИ 
подготовки государственных 

служащих с детства
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После окончания класса ober-secunda для поступления в во-
енное училище кадет должен был прослужить в строю 6 меся-
цев, сдать экзамен на чин подпрапорщика (фенриха) и полу-
чить хорошую аттестацию за подписью офицеров своей роты, 
батальонного и полкового командира. Те воспитанники, кото-
рые по молодости лет или из-за недостаточной успеваемости 
не могли быть из ober-secunda перечислены в строй, оставля-
лись в корпусе еще на два года для довершения своего образо-
вания в классах unter и ober-prima. При успешном окончании 
ober-prima они получали звание подпрапорщика и попадали в 
военное училище, минуя строй. Всего в военные училища по-
ступали 80% выпускников кадетских корпусов.

К европейской кадетской традиции польские исследователи 
относят созданную королем Станиславом Августом Понятов-
ским в 1765 г. по французскому образцу рыцарскую школу, в 
которую принимали подростков и юношей в возрасте от 12 
до 19 лет. Из стен королевской рыцарской школы вышли вы-
дающиеся военные и государственные деятели Первой Речи 
Посполитой и лидеры раннего периода национально-освобо-
дительного сопротивления – К. Князевич,  Т. Костюшко, К. 
Сераковский, М. Сокольницкий и др.

К опыту других государств внимательно присматривалась и 
Австрия. В Австро-Венгерской империи существовало 16 за-
ведений кадетского типа. Одно из таких заведений находилось 
во Львове – Цесарская и королевская школа кадет пехоты.

 Учебному заведению выделили место за городом, на Ву-
лецких холмах, рядом с парком при Стрыйской дороге. К 
тому времени в этом районе не было жилых кварталов, но-
вые здания располагались на отдаленном от города высо-
ком холме.  Вокруг школы со всех сторон тянулись сады, а 
за ними раскинулись поля и луга. Первого октября 1899 г. 
первыми учениками стали двадцать юношей края. В после-
дующие годы количество зачисленных достигало 50 человек, 
а общее число – 200. 

По окончании четырехлетнего обучения выпускники полу-
чали звание «кадет – заместитель офицера» или «кадетфель-
дфебель» (с 1909 г. – звание «фенрих» и «кадет»), принимали 
присягу, переводились в войска и служили там в течение года 
на офицерских должностях, после чего им присваивалось во-
инское звание «лейтенант». (В российской армии «фенриху» 
приравнивалось звание «портупей-прапорщик» – юнкер, ис-
полнявший офицерские обязанности, но не имевший офицер-
ского звания).  

После распада Австро-Венгерской империи в марте 1921 
года на место Лембергской школы кадет польские военные 
власти перевели Корпус кадет №1, который вскоре получил 
статус государственной гимназии. Корпус фактически был 
средней школой естественно-математического профиля с ин-
тернатом, главной задачей которого было воспитание образ-
цовых граждан на основе высоких идеалов, готовых приумно-
жать славу Отечества. Заведение должно было также помочь 
будущим офицерам овладеть военным делом. 

Подготовка кадет велась в соответствии с традициями ры-
царской Рутсарской школы, основанной еще в 1765 г. во вре-
мена Станислава Августа Понятовского (последнего короля 
Речи Посполитой), и кадетских школ, которые существовали 
в Варшавском княжестве времен Наполеона и в Польском 
королевстве – части Российской империи первой половины 
ХІХ века.

В 1939 г.  с приходом во Львов советской власти,  в поме-
щениях бывшего Корпуса кадет №1 расположилось Львовское 
пехотное училище Красной армии.

В настоящее время в  здания корпуса располагается Акаде-
мия Сухопутных войск имени П. Сагайдачного.

Кадетское образование по своей сущности отличается от 
общего среднего образования по целям: цель кадетского об-
разования – подготовка образованного, трудолюбивого, чест-
ного и добронравственного государственного служащего как 
военного, так и гражданского направлений с детства; цель 
общего среднего образования – преподавание наук. 

Кадетское образование – это совокупность двух взаимосвя-
занных компонентов: кадетское обучение, осуществляющееся 
на основе интеграции общеобразовательных и специальных 
дисциплин, и кадетское воспитание – конвергенция истори-
ко-патриотических традиций, религиозной и светской идео-
логии, общечеловеческих ценностей, духовно-нравственного 
наследия отечественной культуры и искусства.

Изначально следует определить основные отличительные 
особенности  кадетского образования и воспитания, благода-
ря которым оно стало востребованным и эффективным:

 1. В учебных заведениях кадетского типа обучались мальчи-
ки в возрасте с 11, 12 до 16, 17 лет. 

Данный  возраст – это стадия онтогенетического развития 
между детством и взрослостью, которая характеризуется ка-
чественными изменениями, связанными с вхождением во 
взрослую жизнь, и  является определяющей в становлении 
личности; в этом возрасте происходит становление сложных 
форм аналитико-синтетической деятельности, формирование 
абстрактного, теоретического мышления. Очень большое зна-
чение имеет возникающее у подростка чувство принадлеж-
ности к особой «подростковой» общности, ценности которой 
являются основой для собственных нравственных оценок;  
данный  возраст является одним из наиболее кризисных воз-
растных периодов.

2. В учебных заведениях кадетского типа обучались только 
мальчики и юноши, применялись принципы раздельного об-
учения. 

Т.е. мальчик должен быть равным среди равных, в ситуации, 
когда различия обусловлены лишь разным уровнем способно-
стей и характерологическими особенностями.
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3. Все  учебные заведения кадетского типа были заведения-
ми с закрытым пансионом для воспитанников.

4. Кадетские учебные заведения имели собственную верти-
каль управления и систему подготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров.

Современные исследователи считают, что классическое ка-
детство зародилось практически одновременно в Пруссии в 
1653 году и во Франции при Людовике XIV в 1682 году.

Но если воспринимать кадетское образование и воспитание 
как систему подготовки гражданской и военной элит,  то од-
ним из первых учебных заведений кадетского типа, который 
сохранился до сегодняшнего дня, следует  считать Итонский 
колледж. 

Учредил школу в 1440 году последний отпрыск Ланкасте-
ров – король Генрих VI.  Во время правления Генриха в кол-
ледже учились бесплатно 70 выпускников.   Только жёсткие 
спартанские условия, по мнению преподавателей колледжа, 
могли воспитать из мальчика мужа.

Итон называют  «инкубатором» английских лордов или 
«фабрикой джентльменов», потому что здесь   выпускают опе-
рившихся министров, послов, дипломатов и писателей.

 Герцог Веллингтон, полководец, окончательно разгромив-
ший Наполеона, как-то сказал: «Битва при Ватерлоо была вы-
играна на полях для игр Итона». Так в крылатом изречении 
выпускник Итонского колледжа указал на уникальное по-
ложение этого образовательного учреждения в британской 
культуре, влияние его выпускников на важнейшие историче-
ские события. Достаточно сказать, что из 50 премьер-мини-
стров Великобритании 20 были выпускниками Итона!

Принцы Уильям и Гарри – выпускники Итонского колледжа. 
Ещё во времена Британской империи, в Королевском коллед-
же обучались отпрыски королей из доминионов (Австралия, 
Канада, Новая Зеландия). Возрастающее число учеников при-
бывает в Итон из-за границы, включая членов королевских се-
мей из Африки и Азии, некоторые из которых посылали своих 
сыновей в Итон в течение нескольких поколений.

История становления государств – это также и история ста-
новления элит. Так, еще Платон отмечал, что «государство бу-

дет процветать, а народ будет в нем благоденствовать, если им 
будут управлять специально подготовленные для этого люди».

Из истории кадетского образования и воспитания ни в коем 
нельзя исключаются учебные заведения, которые занимались 
подготовкой государственных служащих с детства, и в кото-
рых использовались принципы кадетского образования и вос-
питания.

Несправедливо мы забываем об Императорском Царско-
сельском лицее.  Лицей был основан по указу императора 
Александра I, подписанному 24 (12) августа 1810 года. Про-
грамма была ориентирована в первую очередь на подготовку 
государственных просвещённых чиновников высших рангов. 
В лицей принимали детей 10-14 лет; приём осуществлялся 
каждые три года. Первоначально лицей находился в ведении 
Министерства народного просвещения, а в 1822 году подчинён 
военному ведомству. Продолжительность обучения первона-
чально составляла 6 лет (два трёхгодичных курса, с 1836 года –  
4 класса по полтора года). Учебный план лицея неоднократ-
но изменялся, сохраняя при этом гуманитарно-юридическую 
направленность. Лицейское образование приравнивалось к 
университетскому, выпускники получали гражданские чины 
14-9  классов. Для желавших поступить на военную службу 
проводилось дополнительное военное обучение, в этом случае 
выпускники получали права окончивших Пажеский корпус.

   6 сентября 1843 года учебное заведение было переведено 
в Санкт-Петербург, в здание Александровского сиротского 
дома.  По указанию императора Николая I после переезда ли-
цей стал именоваться Императорским Александровским.

 29 мая 1918 года постановлением Совета Народных Комис-
саров лицей был закрыт. Освободившееся здание занял Про-
летарский политехникум.

Среди выпускников лицея:
Бакунин Александр Павлович, Горчаков Александр Ми-

хайлович,  Дельвиг Антон Антонович, Корнилов Александр 
Алексеевич, Корсаков Николай Александрович, Корф Модест 
Андреевич, Кюхельбекер Вильгельм Карлович, Ломоносов 
Сергей Григорьевич, Пушкин Александр Сергеевич,  Пущин 
Иван Иванович, Саврасов Пётр Фёдорович.
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Не следует забывать и об  Императорском училище право-
ведения. Это  – одно из наиболее престижных высших учеб-
ных заведений дореволюционной России. Основано указом 
Николая I от 9 (21) мая 1835 г., с целью воспитания юридиче-
ски компетентных  кадров для административной и судебной 
деятельности. 

Училище было закрытым учебным заведением, имевшее 
статус «перворазрядного» и уравненное с Царскосельским 
лицеем. Оно состояло в ведомстве Министерства юстиции.   
В него принимались юноши от 12 до 17 лет; всего воспитан-
ников было не более 100. Воспитанники училища   носили 
желто-зеленый мундир и треугольную шляпу, зимой – пыжи-
ковую шапку; воспитанники старшего класса носили шпаги. 
Воспитанники делились на казенных и своекоштных; те и 
другие обязаны были прослужить после выпуска 6 лет в ве-
домстве министерства юстиции. Полный курс обучения был 
сначала определен в 6 лет, с подразделением на две ступени: 
2 начальных и 4 окончательных класса. С 1838 года курс был 
установлен в 7 лет с подразделением на 4 общеобразователь-
ных класса  и 3 специальных. С 1847 при училище были уч-
реждены приготовительные классы.

Выпускники, окончившие училище с отличием, получали 
чины IX и X классов (титулярного советника и коллежского 
секретаря – соответствовали штабс-капитану и поручика ар-
мии) и направлялись преимущественно в канцелярии Мини-
стерства юстиции и Сената; прочие направлялись в судебные 
места по губерниям, в соответствии с успехами каждого.

Среди выпускников училища (всего его окончило более 
2000 человек) были:

Александр Александрович Алехин, 4-кратный чемпион 
мира по шахматам, Александр Григорьевич Булыгин, министр 
внутренних дел, Иван Логгинович Горемыкин, министр вну-
тренних дел и председатель Совета Министров, Алексей Ми-
хайлович Жемчужников, Константин Петрович Победонос-
цев, Александр Николаевич Серов, Петр Ильич Чайковский.

Вместе с тем  у многих существует ошибочное мнение о том, 
что кадетские корпуса готовили только к военной службе.

Так, в Указе об учреждении первого Сухопутного кадетско-
го корпуса указывалось:

«… А понеже не каждому человеку 
природа к одному воинскому склонна, 
токож в государстве не меньше нужно 
политическое и гражданское обучение, 
того ради иметь при том учителей чу-
жеземных языков, истории, географии, 
юриспруденции, танцеванию, музыке и 
прочих полезных наук, дабы, видя при-
родную склонность, по тому б и к учению 
определять …»

Замечательная  когорта государственных деятелей самого 
высокого уровня, военачальников,   ученых, деятелей искус-
ства и культуры – гордость своих наций – окончила кадетские 
корпуса.  Голенищев-Кутузов М. И. – генерал-фельдмаршал, 
Можайский А. Ф. – создатель летательных аппаратов,  Бел-
линсгаузен Ф. Ф, Крузенштерн И. Ф. – мореплаватели, Нахи-
мов П. С., Ушаков Ф. Ф. – флотоводцы, Даль В. И. – ученый, 
этнограф, Римский-Корсаков Н. А., Скрябин А. Н. – компо-
зиторы, Верещагин В. В. – художник-баталист, Мосин С. И. – 
конструктор стрелкового оружия, Сикорский И. И. – авиа-
конструктор, Нестеров П. Н. – основоположник высшего 
пилотажа, Крутень Е. Н. – основоположник воздушного боя, 
Засядько А. Д., изобретатель ракет – вот только некоторые 
имена. 

«Питомником великих людей» назвала Екатерина ІІ кадет-
ские корпуса. 

В XVIII и XIX вв. кадетское образование рассматривалось 
как единая целостная государственная педагогическая систе-
ма подготовки военных и гражданских государственных слу-
жащих.

Значительное место в истории кадетского образования и 
воспитания занимают суворовские и нахимовские военные 
училища, созданные в 1943 году «по типу старых кадетских 
корпусов».

Они блестяще справились с заданиями социализации детей, 
потерявших родителей во время войны, и подготовки моло-
дежи к службе в Вооруженных силах в офицерском звании. 
Несмотря на то, что количество суворовцев среди офицерско-
го корпуса было незначительным (до 5%), выпускники-суво-
ровцы занимали и занимают высокие посты в сфере государ-
ственного и военного управления, науки и техники, культуры 
и искусства бывшего Советского Союза и нынешних неза-
висимых государств. Так, из 10 командующих внутренними 
округами бывшего СССР 7 были выпускниками суворовских 
училищ.

Все эти факты свидетельствуют о важности кадетского 
образования и воспитания в вопросах  подготовки государ-
ственных служащих как военного, так и гражданского на-
правлений с юных лет, и в формировании национальных элит 
в истинном его значении. 

Изучение истории  подготовки государственных служащих 
с детства – основа становления системы подготовки нацио-
нальной элиты в Украине.

«Только тот будет знать, чего можно и должно требовать от 
воспитания в настоящем, кто проследит за развитием и осу-
ществлением воспитательной идеи в течение многих столе-
тий», – писал историк педагогики Л. Н. Модзалевский.
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серед військових ліцеїв та ліцеїв  
з посиленою військово-фізичною підготовкою
З 3 по 6 червня 2014 року на базі Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (див. 
КЖ №16, 2013 рік)  відбулась 5  ювілейна Всеукраїнська 
Спартакіада серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 

У  Спартакіаді взяли участь 15 команд. Це команди Київ-
ського військового ліцею, Кам’янець-Подільського, Сум-

ського, Волинського, Запорізького, Коропецького, Криво-
різького, Чернігівського, Закарпатського, Прикарпатського, 
Острозького, Кременчуцького  ліцеїв з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою. Вперше на Спартакіаду прибули 
команди Буковинського ліцею з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою і Тульчинської школи-інтернату Вінницької 
області. Незважаючи на те, що ліцеїсти Севастопольського 
військово-морського ліцею зараз навчаються в різних ліцеях 

України, вони  зуміли зібрати свою команду, яка виступала 
під прапором Севастопольського військово-морського лі-
цею. З причини складної обстановки, що склалася в регіоні, 
не змогли прибути на Спартакіаду команди Луганського та 
Донецького ліцеїв. Також не прибули команди Львівського, 
Харківського та Одеського ліцеїв.

Керівництво ліцею доклало багато зусиль для підготовки та 
проведення Спартакіади на належному рівні. Асоціація «Ка-
детська співдружність» та Фонд відродження кадетських кор-
пусів в Україні надали фінансову допомогу в придбанні пнев-
матичних гвинтівок для проведення змагань.

Змагання проводились із семи видів спорту: підтягування, 
біг 100 метрів, метання гранати, плавання 50 метрів, смуга 
перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, біг 3000 метрів. 

Підсумкова таблиця Спартакіади:

Ліцей Підтягування Біг 100 м. Метання 
гранати Плавання Смуга 

перешкод Стрі льба Біг  
3000 м.

Сума 
балів Місце

Кам’янець-Подільський 1 1 1 2 1 1 6 13 1
Сумський 2 3 5 1 2 2 3 18 2
Волинський 4 7 6 5 3 4 4 33 3
Криворізький 3 2 14 4 9 5 1 38 4
Коропецький 11 5 2 11 4 3 5 41 5
Запорізький 6 4 4 7 8 13 7 49 6
Чернігівський 5 10 3 8 6 9 12 53 7
Острозький 7 8 12 15 10 7 2 61 8
Прикарпатський 9 11 8 12 5 8 8 61 9
Закарпатський 8 6 11 10 7 12 10 64 10
Київський 10 12 7 3 11 15 9 67 11
Буковинський 15 9 9 6 12 11 13 75 12
Севастопольський 13 14 15 9 14 6 14 85 13
Кременчуцький 12 15 10 14 13 14 11 89 14
Тульчинський 14 13 13 13 15 10 15 93 15

              5 
ВСЕУКРАЇНСЬКА 

СПАРТАКІАДА  
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Поза заліком проводилися змагання з перетягування канату.   
За підсумками змагань у безкомпромісній боротьбі перше 

місце виборола команда Кам’янець-Подільського ліцею з по-
силеною військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл.; 
друге місце – команда Сумського державного ліцею-інтернату 
з посиленою військово-фізично підготовкою «Кадетський кор-
пус ім. І. Харитоненка»; трете місце – команда Волинського лі-
цею з посиленою військово-фізичною підготовкою.  

У змаганнях з перетягування канату у фіналі зустрілися ко-
манди, які вибороли 1 та 2 місця – Кам’янець-Подільського 
та Сумського ліцеїв. І тут перемогу здобули представники   
Кам’янець-Подільського ліцею. 

Але головним підсумком Спартакіади стали не спортивні 
результати й місця, а дух братерства та єдності, який проде-
монстрували команди з різних регіонів України в цей складний 
для Держави час. Саме під час таких заходів закладається дух  
непереможності, взаємовиручки та взаємодопомоги, що надає 
впевненості в тому, що саме в військових ліцеях і ліцеях з поси-
леною військово-фізичною підготовкою формується майбутня 
еліта України. Саме цим юнакам, які  присвятили себе підго-
товці до служінню Державі з юних років, належить розбудову-
вати єдину, сильну, мирну, незалежну Україну. 

Нагородження переможців та призерів змагань прово-
дили представник Міністерства оборони України Заболот-
ний В. Д. та представник Міністерства освіти і науки України  
Царьова О. В., а також начальник ліцею Рощук О. С.

Від імені Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» 
та Фонду відродження кадетських корпусів в Україні учасників 
змагань привітав Президент асоціації Яцина В. І. Перехідний 
кубок Асоціації і Фонду переможцю Спартакіади вручив член 
Ради асоціації і співзасновник Фонду Солодкий Р. В. 

За зразкову підготовку та проведення 5 Спартакіади серед 
військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною 
підготовкою начальник Кам’янець-Подільського ліцею Рощук 
О. С. нагороджений ювілейною медаллю Асоціації і Фонду «70 
років суворовським військовим училищам». Наступну Спар-
такіаду прийматиме Острозький ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою Рівненської обласної ради.

Довідка:
1 Спартакіада проводилась на базі Луганського обласного ліцею 

з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Молодої гвардії. 
Перше місце виборола команда Луганського ліцею.
Друге місце – команда Криворізького ліцею.
Третє місце – команда Волинського ліцею.

2 Спартакіада проводилась на базі Запорізького обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». 

Перше місце виборола команда Запорізького ліцею.
Друге місце – команда Сумського ліцею.
Третє місце – команда Прикарпатського ліцею.

3 Спартакіада проводилась на базі Волинського обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Перше місце виборола команда Волинського ліцею.
Друге місце – команда Прикарпатського ліцею.
Третє місце – команда Севастопольського ліцею.

4 Спартакіада проводилась на базі Севастопольського військово-
морського ліцею. 

Перше місце виборола команда Сумського ліцею.
Друге місце – команда Чернігівського ліцею.
Третє місце – команда Запорізького ліцею.
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Підсумки зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2014 році

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2014 році проводилось у 
дуже складних умовах.  Особливо – серед випускників АР 

Крим, Луганської та Донецької областей. Але незважаючи на 
всі труднощі практично всі випускники змогли пройти в цьому 
році ЗНО. Для випускників з АР Крим,  Донецької та Луган-
ської областей була організована додаткова сесія. У порівняні  
з 2013 роком кількість випускників ліцеїв, які взяли участь в 
ЗНО, крім Донецького та Луганського ліцеїв, приблизно одна-
кова.  В цьому році 147 випускників Донецького ліцею взяли 
участь в ЗНО з української мови та літератури (212 у 2013 році), 

77 випускників Луганського ліцею (120 у 2013 році). Дані про 
ЗНО по Кримському та Севастопольському ліцеях відсутні. 

Як і в попередні роки, лідером серед військових ліцеїв та лі-
цеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою є Острозь-
кий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Уже 
шість років поспіль йому немає рівних.  Також залишається се-
ред лідерів Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою. Вперше в порівняльній таблиці наводяться дані 
ЗНО Харківської гімназії-інтернату з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою «Кадетський корпус» (див. КЖ №17)

Українська мова та література
Кращих результатів досягли випускники Острозького ліцею,  50.6%  яких отримали від 162 до 190 балів, а 1.6%  – 195 балів, та 

випускники Волинського ліцею, 52.9%  яких отримали від 162 до 190 балів і 0.5% – 195 балів.

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 270 1.1 10.4 31.5 32.9 15.9 6.7 1.1 0.4 0 0
Севастопольський 
Волинський 202 1.9 4.9 15.8 24.8 35.2 13.7 2.9 0.5 0 0
Донецький 147 3,4 9,2 35,4 24,5 21,1 5,4 0,7 0 0 0
Запорізький 80 8.8 18.8 42.5 23.8 3.8 2.5 0 0 0 0
Кам’янець-Подільський 150 8,0 22,7 42,7 20,0 4,7 2,0 0 0 0 0
Коропець кий 78 10,3 24,4 38,5 20,5 6,4 0 0 0 0 0
Кременчуцький 39 0 12,8 56,4 15,4 7,7 7,7 0 0 0 0
Криворізький 130 10,0 30,8 39,2 13,1 6,9 0 0 0 0 0
Кримський 
Луганський 77 11.7 24.7 32.5 23.4 7.8 0 0 0 0 0
Львівський 159 5,1 25,2 37,1 22,6 6,9 3,1 0 0 0 0
Мукачівський 95 13.7 13.7 45.3 16.8 6.3 3.7 1.1 0 0 0
Одеський 46 19,6 21,7 36,9 19,6 2,2 0 0 0 0 0
Острозький 64 1,7 6,3 10,9 28,1 25,0 21,9 4,7 1,6 0 0
Прикарпатський 63 11,1 20,6 38,1 23,8 4,8 1,6 0 0 0 0
Сумський 151 3,9 13,2 35,1 27,2 15,2 3,3 1,9 0 0 0
Харківський 46 8,7 6,5 21,7 30,4 21,7 8,7 2,2 0 0 0
Чернігівський 164 4.5 15.9 33.5 20.7 17.7 5.5 2.4 0 0 0

Історія України
Кращих результатів досягли ліцеїсти Острозького та Волинського ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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 185 1.6 11.4 20.0 25.9 25.9 10.8 3.8 0.5 0 0
Севастопольський 
Волинський 130 0.8 6.9 16.9 25.4 26.9 17.7 2.3 3.1 0 0
Донецький 120 3,3 10,8 31,7 25,8 15,8 6,7 5,0 0,8 0 0
Запорізький 47 0 14.9 38.3 34.1 12.8 0 0 0 0 0
Кам’янець-Подільський 94 3,2 19,2 32,9 21,3 17,1 4,3 0 1,1 1,1 0
Коропець кий 69 10,1 14,5 27,5 24,6 18,8 4,4 0 0 0 0
Кременчуцький 19 0 36,8 26,3 15,8 21,1 0 0 0 0 0
Криворізький 91 1,1 24,2 35,2 26,4 5,5 6,6 1,1 0 0 0
Кримський 
Луганський 49 10.2 24.5 34.7 18.4 8.2 4.1 0 0 0 0
Львівський 97 2,1 12,4 35,1 25,8 11,3 11,3 1,1 0 1,1 0
Мукачівський 71 2.8 18.3 23.9 22.5 22.5 5.6 2.8 1.4 0 0
Одеський 31 6,46 19,4 32,3 29,1 9,7 0 0 3,23 0 0
Острозький 44 0 2,3 9,1 22,7 27,3 29,6 4,6 2,3 2,3 0
Прикарпатський 42 7,1 16,7 35,7 21,4 7,1 2,4 9,5 0 0 0
Сумський 130 2,3 15,4 33,1 30,8 16,2 2,3 0 0 0 0
Харківський 30 0 16,7 36,7 23,3 13,3 10,0 0 0 0 0
Чернігівський 107 1.9 13.1 36.5 16.8 19.6 4.7 3.7 3.7 0 0 
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Математика 
Кращих результатів досягли випускники Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Майже 60% випус-

кників ліцею отримали 162-190 балів, а 1.8% – 195 балів. Із задоволенням слід відзначити, що серед лідерів опинилася Харківська 
державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». 

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 228 1.8 7.9 24.1 27.8 24.1 10.5 3.5 0.9 0 0
Севастопольський 
Волинський 153 .3 11.8 15.1 20.9 13.4 14.4 3.3 0 0 0
Донецький 128 2,3 10,9 21,9 32,8 18,8 12,5 0,8 0 0 0
Запорізький 74 6.7 12.2 29.7 27.1 18.9 5.4 0 0 0 0
Кам’янець-Подільський 134 2,2 20,9 30,6 20,9 18,7 5,2 0,8 0 0,8 0
Коропець кий 61 11,5 16,4 24,6 27,9 18,1 0 0 1,6 0 0
Кременчуцький 38 10,5 23,7 21,1 28,9 7,9 7,9 0 0 0 0
Криворізький 122 11,5 26,2 25,4 24,6 9,1 3,3 0 0 0 0
Кримський 
Луганський 74 0 6.8 24.3 29.7 22.9 12.2 4.1 0 0 0
Львівський 141 2,8 19,2 30,5 26,9 17,1 2,8 0,7 0 0 0
Мукачівський 83 4.8 19.3 28.9 30.1 12.1 4.8 0 0 0 0
Одеський 45 11,1 33,3 20,0 24,4 8,9 2,2 0 0 0 0
Острозький 56 0 1,8 8,9 30,4 30,4 25,0 1,8 1,8 0 0
Прикарпатський 60 5,0 20,0 23,3 23,3 16,7 11,7 0 0 0 0
Сумський 141 8,5 16,3 26,2 26,2 17,1 4,3 1,4 0 0 0
Харківський 42 0 14,3 23,8 11,9 38,1 11,9 0 0 0 0
Чернігівський 159 3.8 12.8 18.9 32.1 16.4 11.9 2.5 1.9 0 0

Фізика
Вперше наводимо порівняльні дані здачі ЗНО з фізики, тому що значна частина випускників обирає для здачі ЗНО саме цей 

предмет.  На превеликий жаль, жоден з випускників ліцею не отримав більше 190 балів.
Кращі результати показали випускники Острозького та Волинського ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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 109 3,7 11,0 25,7 28,4 22,0 7,3 1,8 0 0 0
Севастопольський 
Волинський 61 3,3 4,9 34,4 16,4 31,2 9,8 0 0 0 0
Донецький 38 0 13,2 15,8 47,4 21,1 2,6 0 0 0 0
Запорізький 50 16,0 18,0 28,0 34,0 2,0 2,0 0 0 0 0
Кам’янець-Подільський 88 3,4 9,1 32,9 22,7 25,0 6,8 0 0 0 0
Коропець кий 35 11,4 14,3 40,0 25,7 8,6 0 0 0 0 0
Кременчуцький 18 0 16,7 38,9 33,3 5,6 5,6 0 0 0 0
Криворізький 68 14,7 13,2 35,3 22,1 11,8 1,5 1,5 0 0 0
Кримський 
Луганський 71 8,5 2,8 38,1 23,9 18,3 8,5 0 0 0 0
Львівський 74 10,8 17,6 33,8 13,5 20,3 4,1 0 0 0 0
Мукачівський 30 3,7 10,0 26,7 36,7 16,7 3,3 0 0 0 0
Одеський 31 6,5 22,6 45,2 16,1 9,7 0 0 0 0 0
Острозький 37 2,7 0 24,3 24,3 18,9 24,3 5,4 0 0 0
Прикарпатський 28 3,6 14,3 32,1 21,4 25,0 3,6 0 0 0 0
Сумський 90 6,7 11,1 43,3 17,8 18,9 1,1 1,1 0 0 0
Харківський 31 3,2 3,2 29,0 38,7 19,4 6,5 0 0 0 0
Чернігівський 109 1,8 12,8 32,1 25,7 16,5 10,1 0,9 0 0 0

Англійська мова
Як і в попередні роки практично всі ліцеї показали достатньо низькі результати з англійської мови. Відносно кращі результати 

мають випускники Харківської гімназії, Острозького та Волинського ліцеїв. Результати ЗНО з англійської мови свідчить про те, 
що її викладання потребує суттєвого вдосконалення. 

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 150 6.7 10.0 39.3 25.3 16.0 2.7 0 0 0 0
Севастопольський 
Волинський 52 0 9.6 36.5 30.8 17.3 5.8 0 0 0 0
Донецький 61 13,1 22,5 40,9 18,1 4,9 0 0 0 0 0
Запорізький 37 18.9 29.7 37.8 10.8 2.7 0 0 0 0 0
Кам’янець-Подільський 46 21,7 23,9 45,7 4,3 4,3 0 0 0 0 0
Коропецький 16 6,25 37,5 37,5 12,5 6,25 0 0 0 0 0
Кременчуцький 18 16,7 38,9 38,9 5,6 0 0 0 0 0 0
Криворізький 51 15,7 35,3 33,3 11,8 0 3,9 0 0 0 0
Кримський 
Луганський 26 7.7 30.8 50.0 7.7 3.9 0 0 0 0 0
Львівський 66 25,8 27,3 24,2 10,6 9,1 1,5 1,5 0 0 0
Мукачівський 34 17.7 35.3 25.3 8.8 2.9 0 0 0 0 0
Одеський 13 7,7 23,1 46,2 23,1 0 0 0 0 0 0
Острозький 14 7,1 0 35,7 35,7 21,4 0 0 0 0 0
Прикарпатський 10 30,0 20,0 30,0 20,0 0 0 0 0 0 0
Сумський 32 3,1 12,5 37,5 37,5 6,3 3,1 0 0 0 0
Харківський 14 7,1 0 28,6 35,7 14,3 7,1 7,1 0 0 0
Чернігівський 54 14.8 20.4 38.9 22.2 1.9 1.9 0 0 0 0

Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» та Фонд відродження кадетських корпусів в Україні бажають колективам 
військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою успіхів у 2014-2015 навчальному році, злагоди, миру, 
терпіння та здоров’я у підготовці майбутніх лідерів України.
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Досвід застосування Збройних сил та інших військових 
формувань під час проведення АТО та сучасний розвиток 
технологій вимагає від Держави нових підходів до рефор-
мування  Збройних сил України. 

Останні події беззаперечно довели, що для реформу-
вання армії недостатньо лише збільшення штату та 

фінансування військових. Потрібна ще й нова система 
керування, застосування сучасних інноваційних тех-
нологій та принципів управління Збройними силами. 
Важливим чинником перемоги є не лише логістична під-
тримка нашої Армії – закупівля амуніції, медикаментів, 
харчів та інших необхідних речей – що теж є вкрай не-
обхідною, але й негайне реформування усієї структури 
Українського війська. Це дозволить досягнути перевагу 
супротивником у ключових сферах, адже значну части-
ну втрат Армія несе з причини відсутності сучасних за-
собів розвідки, управління силами та засобами ведення 
бою. Тому саме зараз, як і в подальшій перспективі, в 
Збройних силах України необхідно широко впроваджу-
вати інноваційні технології. 

Враховуючи це, Всеукраїнська асоціація «Кадетська 
співдружність» спільно з ГО «Громадянський Корпус», 
за підтримки Житомирського військового інституту ім. 
С. П. Корольова, що має значний досвід комплексного 
розвитку пріоритетних високотехнологічних оборон-
них напрямків,  розробили проект широкої громадської 
підтримки Збройних сил України під назвою «АРМІЯ 
НОВОГО ТИПУ». 

Метою проекту є формування базових основ для 
створення в Україні сучасної армії, інтеграція існуючого 
озброєння і техніки вітчизняних Збройних сил з високо-
технологічними елементами, а також сприяння розви-
тку пріоритетних оборонних та безпекових напрямків в 
Українській армії. 

До розробки концепції та реалізації проекту долуча-
тимуться такі авторитетні експерти, як директор Цен-
тру досліджень армії та конверсії В. Бадрак, директор ін-
формаційно-консалтингової компанії «Defense-express», 

автор серії книг «Зброя України» С. Згурець та інші спе-
ціалісти.

Реалізація проекту поділятиметься на два послідовні 
етапи: невідкладний та перспективний. Під час першо-
го, «невідкладного» етапу, передбачатиметься придбан-
ня без посередників і тендерів технічних видів розвід-
ки та передача їх виконавцю для забезпечення розвідки 
та управління. Для реалізації цього етапу буде відкрито 
банківський розрахунковий рахунок, з якого здійсню-
ватиметься оплата технічних засобів розвідки та їх пе-
редача Житомирському військовому інституту ім. С. 
Корольова для практичного застосування. Протягом 
наступного, «перспективного» етапу, в органах держав-
ного управління здійснюватиметься підтримка розви-
тку пріоритетних оборонних та безпекових напрямків 
Збройних сил, що включатиме технічні види розвідки, 
оперативне управління силами та засобами, кібернетич-
ну безпеку, роботизовані системи, високоточну та інно-
ваційну зброю. 

Відповідальним за оперативний зв’язок між замовни-
ком та виконавцем буде ГО «Громадянський корпус» на 
чолі з президентом цієї організації Р. Солодким та ВГО 
«Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність», го-
ловою Ради якої є В.Чеповий, а президентом – В. Яцина. 

Пропозиції щодо реалізації проекту були направлені 
до Комітету Верховної Ради України з питань інфор-
матизації та інформаційних технологій, Комітету ВР з 
питань національної безпеки та оборони та Ради націо-
нальної безпеки України. На наші звернення була отри-
мана відповідь, що рішенням начальника Генерального 
штабу – Головнокомандувача Збройних сил України від 
01. 07. 2014 визначені завдання  щодо створення у Зброй-
них силах України підрозділів безпілотних літальних 
апаратів та опрацьовуються питання щодо доцільності 
створення Головного центру роботизованих систем для 
проведення розробок та виготовлення експерименталь-
них зразків БПЛА.

ВГО «Кадетська співдружність» та ГО «Громадянський 
корпус» підготували відкритий лист на ім’я Президента 
України, який був підтриманий значною кількістю гро-
мадських організацій, щодо створення єдиного науко-
во-дослідницького комплексу, що має забезпечити якіс-
ну підготовку військових фахівців та завершений цикл 
наукових досліджень.  Основою для такого комплексу 
може стати Житомирський військовий інститут імені 
С. П. Корольова, що має значний досвід комплексного 
розвитку пріоритетних високотехнологічних напрямів, 
здійснює фундаментальні пошукові та прикладні науко-
ві дослідження. Накопичений досвід фахівці Інституту 
застосовують під час проведення АТО.  

Хід реалізації проекту широко висвітлюватиметься 
на сайтах ГО «Громадянський корпус» (www.gkorpus.
org),  ВГО «Кадетська співдружність» (www.cadet.org.
ua), Житомирського військового інституту ім. С. П. 
Корольова (www.zvir.zt.ua), друкованим інформацій-
ним бюлетенем ГО «Громадянський Корпус» та «Кадет-
ським журналом».

Армія нового типу
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ПРОЕКТ  «Армія нового типу»
Мета:  

Формування базових основ для створення сучасної армії. 

Актуальність проблеми: 
– створити базові основи для забезпечення необхідного 

рівня обороноздатності; 
– привернути  увагу громадян до реальних надбань при 

вирішенні зазначених питань, що створюватимуть пози-
тивний імідж змін у Збройних Силах та оборонному секторі 
держави в цілому.  

Сучасні загрози Національній безпеці України в сфері 
оборони не обмежуються лише силовим протистоян-

ням. На теперішній час в конфлікті, який відбувається на 
території України, реалізується сценарій перспективних 
війн з ключовою роллю інформаційних та кібернетичних 
операцій і застосування сил спеціальних операцій при по-
тужному розвідувально-інформаційному забезпеченні. 

У більшості країн світу з метою своєчасного реагування 
на виклики та загрози сьогодення та майбутнього їх запо-
бігання, стримування та нейтралізації оборонний сектор 
держав включає дві основні компоненти: 

1. Потенціал стримування, що складається з традиційних 
видів збройних сил;

2. Потенціал ведення війн нового типу, основу якого 
складають сили спеціальних операцій (ССО), інформа-
ційно-психологічних операцій (ІПсО) та радіоелектронної 
боротьби (РЕБ), кібер-війська (кібернетичної розвідки, 
захисту та впливу), органи технічних видів розвідки та 
OSINT розвідки тощо) оперативного управління силами 
та засобами, підрозділи, які оснащені роботизованими 
комплексами тощо.

Для того, щоб перемогти в конфлікті, який відбувається, 
та забезпечити своєчасне реагування на виклики та загро-
зи сьогодення та майбутнього їх запобігання, стримування 
та нейтралізацію, необхідно відійти від армії минулого, яку 
маємо на цей час, та негайно формувати дієву високотехно-
логічну основу сучасної армії.

В Україні на цей час зазначена компонента в цілому та її 
окремі складові в силу ряду причин – відсутні. 

А саме: не сформовані системи інформаційної та кібер-
нетичної безпеки та кібер-війська, реальні сили спеціаль-
них операцій, відсутні підрозділи та фахівці з бойового за-
стосування роботизованих систем та систем оперативного 
управління силами та засобами, воєнна розвідка та її техно-
логічне оснащення не відповідає реаліям сьогодення.

Це ж стосується нарощування або розгортання цілісних 
систем їх дослідження і впровадження та підготовки вій-
ськових фахівців за зазначеними напрямами.

ПРИЧИНАМИ ЦЬОГО Є:
–  відсутність системності в розвитку зазначених напря-

мів та розпорошеність органів, підрозділів і структур, які в 
тому чи іншому вигляді ними займаються, що приводить до 
нераціонального використання державних коштів;

– відсутність єдиного державно визначеного органу, від-
повідального за комплексну практичну реалізацію проце-
сів визначення вимог до зазначених високотехнологічних 
систем для війн нового типу, супроводження їх розробки, 
випробування, оцінки, впровадження, відпрацювання бо-
йового застосування та підготовки кадрів для них.

– багаторазове та довготривале погодження процесу ре-
алізації організаційних заходів зі створення та розвитку 
необхідних елементів для практичного створення такої сис-
теми з різноманітними структурами;

– відсутність конкретних пропозицій та рішень від струк-
тур, що здійснюють погодження організаційних заходів на 
їх реалізацію (страх або небажання прийняти конкретне 
обґрунтоване рішення);

– у порушення основного принципу військової справи 
щодо зосередження основних зусиль на головному напрямі 
відбувається розмивання заходів, задач і ресурсів стосовно 
вирішення одних і тих самих питань між значним колом ви-
конавців (багаторазове дублювання структур) за відсутнос-
ті головної установи, відповідальної за конкретні практичні 
результати. Якщо всі такі підрозділи поєднати на єдиній 
базі, то навіть без додаткових витрат всі необхідні питання 
можуть бути ефективно вирішеними. Так, наприклад, за-
лишки Феодосійського державного науково-випробуваль-
ного центру знову розташовують на кордоні держави із роз-
гортанням всієї адміністративної інфраструктури, замість 
того, щоб для раціонального використання державних ко-
штів приєднати до вже діючих науково-дослідних структур, 
які знаходяться у безпосередній близькості з відповідною 
полігонною базою у центрі держави. Таких прикладів роз-
порошення державних коштів можна навести багато. Так 
само як і спроб формувати нові структури з їх адміністра-
тивними складовими, замість укрупнення існуючих за ра-
хунок їх інтеграції на відповідних базах, які відповідають 
для цього всім вимогам, та в результаті забезпечення висо-
кої ефективності їх функціонування при суттєвому скоро-
ченні витратної частини на їх утримання.

Для забезпечення готовності держави до війн сучасності 
та майбутнього, організації ефективної протидії замислам 
ворожої сторони необхідно негайно: 

– створити інтегрований (об’єднаний) навчальний, на-
уково-випробувальний комплекс з високотехнологічних 
напрямів шляхом інтеграції на єдиній базі, де вже зосеред-
жені відповідні складові споріднених з ними за напрямами 
(відповідно досвіду провідних країн світу). 

Це дозволить у стислі терміни реалізувати комплекс за-
вдань з розробки, супроводження та впровадження висо-
котехнологічних систем озброєння і військової техніки 
(розвідки, управління, телекомунікаційних та роботизова-
них систем, систем РЕБ, кібернетичної та інформаційної 
безпеки, захисту інформації, сил спеціальних операцій) та 
підготовки фахівців для них.

–  сформувати на його базі та у його складі Головний центр 
інформаційної та кібернетичної безпеки і об’єднаний кібер-
нетичний полігон Міністерства оборони України, Головний 
центр роботизованих систем, а також полігон Єдиної авто-
матизованої системи управління Збройних Сил України.
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Розвиток об’єднаного навчального науково-впроваджу-
вального комплексу з високотехнологічних напрямів до-
зволить сконцентрувати на єдиній базі підготовку військо-
вих фахівців та реалізувати замкнений цикл проведення 
наукових досліджень з усіх основних, пріоритетних для за-
безпечення необхідного рівня обороноздатності держави, 
високотехнологічних напрямів, підготовку професійних і 
високосвідомих фахівців для структур сектора безпеки й 
оборони України та інших зацікавлених міністерств і ві-
домств. 

Для формування професійного, високосвідомого офі-
церського корпусу ЗС України необхідно зосередити його 
підготовку в центральному регіоні держави, де відсутні де-
структивні для цілісності та єдності держави прояви, які 
негативно впливають на процес виховання захисників ві-
тчизни, поряд з полігонною базою та найбільш перспектив-
ними бойовими частинами сил негайного та швидкого ре-
агування і спеціальних операцій та іншими, що дозволить 
суттєво покращити рівень практичної навченості майбут-
ніх офіцерів та суттєво знизити вартість цієї підготовки.

ПЕРСПЕКТИВА ПРОЕКТУ:
проект яскраво та наочно продемонструє громадянам 

України та іншим країнам сучасний, державницький під-
хід до розвитку пріоритетних оборонних та безпекових на-
прямів (технічних видів розвідки, оперативного управління 
силами та засобами, кібернетичної безпеки, роботизованих 
систем, високоточної та інноваційної зброї, сил спеціаль-
них операцій).

Проект здійснюється під патронатом ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ — Верховного Головнокомандувача Збройних 
Сил України за безпосереднього керівництва Міністра обо-
рони України.

Реалізація проекту здійснюється на базі Житомирського 
військового інституту імені С. П. Корольова – міжвідомчо-
го навчального закладу, який має великий досвід комплек-
сного розвитку пріоритетних високотехнологічних оборон-
них напрямів (інформація додається).

ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ:
Шляхом інтеграції на єдиній базі Житомирського вій-

ськового інституту у м. Житомир відповідних споріднених 
за напрямами підрозділів інших навчальних і наукових 
структур та формування таким чином – Житомирського 
військового університету імені С. П. Корольова як єдиної 
загальнодержавної структури для комплексного проведен-
ня наукових досліджень та підготовки фахівців з інформа-
ційної та кібернетичної безпеки, технічних видів розвідки, 
радіоелектронної боротьби, технічного захисту інформації, 
космічних систем забезпечення, автоматизованої обробки 
розвідувальної інформації, інформаційно-аналітичної ро-
боти, інформаційно-психологічної протидії, оперативного 
управління військами та зброєю, інформаційно-телекому-
нікаційних систем, експлуатації та застосування роботизо-
ваних засобів, сил спецоперацій та інших високотехноло-
гічних напрямів.

Для формування необхідних нових наукових підрозділів 
у складі університету (Головного центру інформаційної та 
кібернетичної безпеки і об’єднаного кібернетичного полі-
гону Міністерства оборони України; та Головного центру 

роботизованих систем) використати штати споріднених на-
укових структур, які базувалися в АР Крим.

Здійсненням на базі університету комплексу підготовки 
висококваліфікованих фахівців, проведення передових до-
сліджень, апробації бойових та інших можливостей іннова-
ційних розробок за участі найбільш підготовлених частин 
та на наявній полігонній базі. 

 Інформуванням суспільства про досягнення та демон-
страції успіхів і найбільш яскравих результатів через 
ЗМІ, інтернет-ресурси, з використанням при цьому мож-
ливостей сучасних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій.

Кадрове забезпечення
Укомплектувати науково-педагогічний та інженерно-тех-

нічний склад Університету особами з числа військовослуж-
бовців Збройних Сил України, вищих військових навчаль-
них закладів та військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів Міністерства оборони України, які 
проявили себе фахівцями у високотехнологічних галузях 
науки і техніки та мають реальні наукові та практичні до-
сягнення за напрямами діяльності Університету. 

Економічне обґрунтування
Проект реалізується за рахунок об’єднання вже наявних 

бюджетів структур, що інтегруються на єдиній базі.
Оптимізація в процесі інтеграції на єдиній базі управ-

лінського, професорсько-викладацького складу військових 
вишів, наявність розвинутої полігонної бази забезпечить 
суттєве підвищення рівня якості практичної підготовки 
фахівців та зменшення витрат на утримання, призведе до 
економії коштів, які можливо буде застосувати для реалі-
зації проекту. Вивільнення земельних ділянок, будівель та 
споруд ВВНЗ м. Києва дозволить вирішити всі необхідні 
питання.

З метою раціонального використання державних ко-
штів, підвищення якості навчання та рівня виховання 
поновити в ЖВІ ДУТ підготовку фахівців з розвідки, 
інформаційної та кібернетичної безпеки для всіх мініс-
терств, відомств та структур Сектора національної без-
пеки та оборони України. 

ВИСНОВОК
Реалізація проекту «АРМІЯ НОВОГО ТИПУ» з де-

монстрацією через ЗМІ його успішності та впроваджень 
в галузі розвитку сучасних та перспективних систем 
(зразків) озброєння та техніки (безпілотні літальні апа-
рати, роботизовані комплекси, системи захисту інфор-
мації, радіоелектронного подавлення, системи кібер-
безпеки, технічних засобів розвідки, сил спецоперацій, 
систем оперативного управління силами та засобами) 
приверне увагу громадськості до позитивних досягнень 
у оборонному відомстві та стане одним з прогресивних 
кроків створення збройних сил майбутнього. 

Формування Університету віднести до пріоритет-
них завдань у секторі безпеки та оборони. Кабінету 
міністрів України підготувати необхідні постанови та 
рішення уряду щодо формування та всебічного забез-
печення  розвитку Університету. 
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Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова
Історичний досвід показує, що вищі військові навчальні 
заклади завжди були ядром системи, яка забезпечува-
ла в умовах реформування (у тому числі максимального 
скорочення збройних сил) виконання регенераційних 
функцій, негайного відновлення їх чисельності у разі змі-
ни зовнішньополітичної обстановки та в інших неперед-
бачуваних випадках.

В умовах реформування Збройних Сил України це осо-
бливо стосується  Житомирського військового інсти-

туту імені С. П. Корольова, де здійснюється підготовка 
військових та цивільних (за програмою підготовки офі-
церів запасу) фахівців за окремими елементами перспек-
тивної системи кібернетичної безпеки в Збройних Силах 
України, радіоелектронної (радіо- та радіотехнічної) роз-
відки, космічної розвідки, радіоелектронної боротьби, 
технічного захисту інформації, автоматизованої обробки 
розвідувальної інформації, комп’ютеризованих засобів ін-
формаційного впливу, телекомунікаційних систем тощо, 
для Міністерства оборони України та інших міністерств і 
відомств. Це відповідає світовим і вітчизняним тенденці-
ям забезпечення сучасного характеру підготовки та між-
видового застосування військ (сил), готовності до реаліза-
ції концепцій «керованої війни», «гібридної війни» тощо.

Формування Об’єднаного військового навчального на-
уково-випробувального комплексу України дозволить 
запобігти витрат, які викликані дублюванням підготовки 
фахівців за напрямами, за якими вже здійснюються їх під-
готовка у ЖВІ, в інших вищих навчальних закладах.

Разом із підготовкою висококваліфікованих фахівців в 
інституті проводяться потужні наукові дослідження. На-
уковці ЖВІ здійснюють фундаментальні, пошукові та при-
кладні наукові дослідження, дослідження на навчаннях та 
інших заходах оперативної та бойової підготовки, спрямо-
вані на виконання завдань розвитку та бойового застосу-
вання високотехнологічних систем озброєння та роботи-
зованих засобів. 

Завдяки багаторічним науковим та науково-технічним 
напрацюванням у ЖВІ розроблений та створений Центр 
оперативного управління силами та засобами. Центр до-
зволяє мати необхідні для забезпечення обороноздатності 
держави в сучасних умовах оперативні (бойові) можли-
вості військ (сил) при здійсненні оптимізації Збройних 
Сил та існуючого озброєння і військовій техніки. 

Високий науковий рівень розробок ЖВІ підтвер-
джений під час навчань «Адекватне реагування 2011», 
«Перспектива 2012», «Чумацький шлях 2013» та впрова-
дженні в структурах замовника і в навчальному процесі 
інституту, а також в ході проведення АТО. Створена у 
ЖВІ система підготовки військових і цивільних фахів-
ців, існуючі та перспективні спеціальності й спеціаліза-
ції дозволяють закладу бути базовим ВВНЗ для системи 
кібернетичної безпеки ЗС України, з підготовки фахів-
ців розвідки, сил спеціальних операцій, телекомуніка-
цій, автоматизованого управління силами й засобами 
та інших споріднених високотехнологічних напрямів на 
єдиній інтегрованій базі.

Президент ГО «Громадянський Корпус» Р. Солодкий,  
начальник інституту Ю. Даник, Президент ВГО  
«Кадетська співдружність» В. Яцина
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Беспилотный летательный аппарат (сокращённо БПЛА 
или БЛА) — летательный аппарат, пилотируемый дистан-
ционно, или выполняющий полёт автономно, без помо-
щи пилота. Конструируются пропеллерные, реактивные 
и винтокрылые аппараты различного назначения — от 
разведывательных до истребительных и ударных (бом-
бардировщиков) вариантов. 

Обычно в любом случае они оснащаются мощной электро-
никой, разведывательной аппаратурой, мощным экра-

нированием от помех.  Преимущества БПЛА в отсутствие 
пилота и систем его жизнеобеспечения, управления и вывода 
информации позволяют реализовать меньшие размеры для 
разведки, большую манёвренность для истребителей, боль-
ший полезную нагрузку для бомбардировщиков и ударных 
БПЛА. В ряде прогнозов утверждается, что БПЛА станут в 
будущем одним из основных факторов успешного ведения 
военных действий.

Первыми беспилотными аппаратами были созданные во-
енным инженером Чарльзом Кеттерингом, при финансовой 
поддержке США, The Kettering Aerial Torpedo, Kettering Bug, 
которые должны были стать фактически крылатыми бомба-
ми.  Дальше испытания моделей дело не пошло. Первый не-

одноразовый БПЛА был разработан Британцами в 1933 году. 
Разработке дали название Queen Bee. Всего было создано три 
БПЛА на базе биплана Fairy Queen. Радиоуправление осущест-
влялось с корабля. Два аппарата в ходе испытаний разбились, 
третий совершил удачный полёт. Это считается первым удач-
ным опытом создания БПЛА. В ходе Второй Мировой Войны 
ВМС США в 1944 году применяли дистанционно управляемые 
самолёты B-17, которые использовались для авианалётов на 
базы германских подводных лодок.

Сегодня производятся и проектируются различные БПЛА: с 
размерами, не превосходящими крупных птиц, и до полнораз-
мерных самолётов с практическим потолком до 25 км. Миро-
вым лидером в производстве БПЛА является США, на втором 
месте Израиль, на третьем Великобритания.

БПЛА классифицируются:
А) по назначению:
Разведывательные
– Целеуказания;
– Постановки помех;
– Системы дистанционного контроля и наблюдения;
– Комплексы воздушной ретрансляции;
– Многоцелевые беспилотные комплексы;
– Ударные;

США
В послевоенное время США активно прово-

дили разработки БПЛА. Одной из самых удач-
ных моделей того времени (производилась на 
протяжении около 40 лет) стали американские 
БПЛА семейства Firebee («Огненная пчела») от 
компании Teledyne Ryan. Модель была оснаще-
на турбореактивным двигателем и выпускалась 
в различных модификациях: БПЛА-мишени (до-
звуковые и сверхзвуковые), разведывательные 
БПЛА, БПЛА радиоэлектронного противодей-
ствия, ударные и многофункциональные БПЛА. 
Следующим этапом построения беспилотников 
в США стал инцидент, когда 1 мая 1960 года был 

сбит самолёт U 2, захвачена аппаратура и взят в 
плен его пилот – Ф. Пауэрс. Для целей разведки 
стал разрабатываться БПЛА Red Wagon (Model 
136), который должен был иметь малую радио-
локационную и инфракрасную заметность. 
Однако серийные образцы такого типа беспи-
лотников появились лишь в 90-е годы ХХ века. 
Во время Войны во Вьетнаме США применяли в 
основном аппараты серии Firebee. Несмотря на 
успех применения этих БПЛА (было совершено 
3,5 тысячи полётов, и только 4% аппаратов было 
потеряно) в военных действиях, существенного 
развития эта отрасль до последнего десятиле-
тия в США не получила.

На данный момент США являются ведущим 
производителем БПЛА в мире, производя по 
разным оценкам около трети всех БПЛА в мире. 

Идеологически БПЛА США являются роботизи-
рованными комплексами, способными самосто-
ятельно осуществлять задания.

Израиль
Потребность в БПЛА у Армии обороны Из-

раиля возникла в ходе «Войны на истощение» 
1969-1970 годов. В этот период не было актив-
ных боевых действий.  В этих условиях была 
весьма актуальной информация о местора-
сположении вражеских военных объектов, 
защищенных ПВО. Традиционное применение 
авиации показало высокую стоимость такой 
разведи и весьма низкую эффективность. В 
связи с этим были использованы крайние 
меры: инициативная группа офицеров про-
вела эксперимент по установке фотооборудо-
вания на обыкновенные радиоуправляемые 
модели самолётов. Их применение имело 
большой успех, были получены ценные раз-
ведданные, однако в то время наиболее пер-
спективными считались крупные реактивные 
БПЛА, ресурсов на производство которых Из-
раиль не имел и собирался закупать их у США.

Однако, во время Ливанской войны малые 
пропеллерные БПЛА широко применялись 
АОИ, что позволило нанести существенный 
урон военным силам и в основном технике 
Ливии, которая поражалась с помощью точ-
ного целеуказания БПЛА ракетам. С этого 
момента армия Израиля стала принимать на 
вооружение в основном небольшие по раз-
меру и малозаметные БПЛА. Исключением 
стал БПЛА «Эйтан», сопоставимый по своим 
размерам (длина, размах крыльев) с само-
лётом F 15. На 2012 год это — один из самых 
крупных БПЛА по своим линейным разме-
рам (по размаху крыльев и взлётному весу и 
остальным характеристикам уступает аппа-
рату RQ-4 Global Hawk), производится полно-
стью в Израиле и из израильских компонен-
тов.  Практический потолок БПЛА составляет 
13 км, что делает его неуязвимым для ком-
плекса ПВО С 300, стоящего на вооружении 
у некоторых арабских стран, что заведомо 

неверно, так как данный комплекс способен 
поражать цели на высоте до 25 км. Израиль 
является одним из ведущих производителей 
БПЛА в мире, не только по количеству аппа-
ратов, но и по качеству и тактико-техниче-
ским характеристикам.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

БПЛА СТРАН МИРА
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Б) по размерам и массе:
– «микро» – массой до 10 килограммов, временем полёта 

около 1 часа и высотой до 1 километра;
– «мини» – массой до 50 килограммов, временем полёта не-

сколько часов и высотой до 3-5 километров;
– средние («миди») – до 1 000 килограммов, временем 10-12 

часов и высотой до 9-10 километров;
– тяжёлые – с высотами полёта до 20 километров и временем 

полёта 24 часа и более.

Украина
Украина, разработавшая перспективные проекты беспилот-

ных летательных аппаратов, пытается придумать, что с ними 
делать. 

В Государственном научно-исследовательском институте 
авиации и ГП «Чугуевский авиационный ремонтный завод» 
представили проект концепции создания единой системы 
воздушного наблюдения в Украине. Концепция, в частности, 
предусматривает применение беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА) для мониторинга объектов топливно-энер-
гетического комплекса, а также для освещения обстановки 
в морской зоне. 

По сути, разработка данной концепции очень похожа на 
способ придумать, что делать с украинскими беспилотника-
ми. На данный момент в Украине разработан и выпускается 
с добрый десяток БПЛА – многоцелевой «Сокол», высотный 
А-10 «Феникс», маневренный «антитеррористический» A-12 
«Ураган» для действий в условиях населенных пунктов (спо-
собен эффективно маневрировать между постройками), 
A-5 «Орлан» для условий высокогорья и больших водных 
пространств и другие. Занимаются ими различные НИИ, 
конструкторские бюро и указанное ГП «Чугуевский авиа-
ционный ремонтный завод» (ЧАРЗ). Однако практической 
сферы применения БПЛА в Украине пока не найдено,   – с 
тем, чтобы это были не единичные случаи типа охраны от-
дельного объекта, а масштабное применение в рамках се-
рьезных проектов. 

 По большому счету, в мире беспилотники давно заняли 
свою исконную – военную – нишу, и активно начали осва-
ивать иные. На сегодня уже сложно представить действия 
войск в современных военных операциях без БПЛА, опера-
тивно предоставляющих всю необходимую информацию о 
противнике. Более того: как известно, ведущие страны мира 
сейчас уделяют огромное внимание созданию ударных БПЛА, 
т.е. беспилотников, оснащенных вооружением (ракетами), 
что позволяет вести боевые действия без непосредственного 
участия человека. 

  В Вооруженных силах Украины на сегодня используют 
беспилотные летательные аппараты ВР-2 «Стриж» и ВР-3 
«Рейс» времен СССР. Причем последний (беспилотный ком-
плекс тактической разведки ВР-3 «Рейс» и входящий в него 
беспилотный самолет-разведчик «143» – Ту-143), как более 
«новый», был создан советским ОКБ Туполева еще в середине 
шестидесятых годов прошлого века. Понятно, что об удов-
летворении современным требованиям говорить в этом слу-
чае не приходится: этот беспилотник еще кое-как выполняет 
функцию мишени в ходе учений войск ПВО, но тактический 
разведчик по нынешним временам из него сомнительный. 
После долгих пертурбаций все беспилотники, находящиеся 
сегодня в Вооруженных силах Украины, были в конечном 
итоге собраны в отдельный полк дистанционно-управляемых 

аппаратов в составе Воздушных Сил Украины, который дис-
лоцируется в Виннице. 

 Интересно, что именно на ЧАРЗ был разработан новейший 
украинский БПЛА «Стрепет», который сейчас предлагается 
использовать в рамках проекта концепции создания единой 
системы воздушного наблюдения в Украине. Этот беспилот-
ник был разработан еще в 2006 году в двух вариантах – для ис-
пользования в военных и мирных целях. В то же время, ЧАРЗ 
разрабатывал «Стрепет» за счет собственных средств, зарабо-
танных на ремонтах частных самолетов.  Минобороны просто 
не мог-ло обеспечить финансирование подобных работ. 

Может показаться невероятным, но Минобороны Украины 
в таких условиях еще несколько лет назад искало потенциаль-
ных поставщиков БПЛА… за границей.  Очевидной причиной 
того, что украинские разработки осуществляются децентрали-
зовано, по усмотрению самих производителей, эксперты на-
зывают, прежде всего, отсутствие национальной программы 
создания БПЛА, а также единого центра координации работы 
КБ и предприятий в сфере создания подобной техники. Суще-
ствование такой программы решало бы основополагающий 
вопрос финансирования государством разработок по беспи-
лотникам.  Даже упомянутый Чугуевский авиационный ре-
монтный завод, будучи предприятием МО Украины, от самого 
Минобороны практически не имеет масштабных заказов. На 
предприятии указывают, что выживают преимущественно за 
счет заказов иностранцев на производство, ремонт и обслужи-
вание частных самолетов. 

БПЛА «Стрепет-С»
Стрепет-С — 

многоцелевой беспи-
лотный летательный 
аппарат, который 
предназначен для 
мониторинга различ-
ных объектов, раз-
ведки и наблюдения, 
спасательных и спе-
циальных операций, 
патрулирования, 
выполнения задач 
РЭБ и сопровождения подвижных объектов с передачей данных в 
режиме реального времени на наземный пункт управления. 

Разработан ГП «Чугуевским авиационным ремонтным заводом» 
(Украина). В 2006 году состоялся  первый полет. В 2007 году БПЛА 
был впервые представлен на выставке МАКС-2007.

Стрепет-С оснащен системой, позволяющей находится в воздухе 
и выполнять поставленную задачу по установленной программе 
практически без участия человека. В пространстве он ориентирует-
ся по GPS-сигналам, причем различных операторов. В случае исчез-
новения одного из них способен переключиться на дублирующий, 
не сбиваясь с курса. БПЛА может выполнять полеты ночью и в слож-
ных метеоусловиях. На БПЛА установлен тепловизор. Двигатель 
Стрепет-С разработан и выпускается на Чугуевском авиационном 
ремонтном заводе.

Технические характеристики:
 Длина самолета: 3,2 м
 Высота: 1,3 м
 Масса: 200 кг.
 Грузоподьемность: 50 кг
 Максимальная скорость: 305 км/ч
 Крейсерская скорость: 180 км/ч
 Минимальная скорость: 85 км/ч
 Максимальная дальность полета: 3000 км
 Радиус: 1000 км
 Продолжительность полета: до 16 ч
 Практический потолок: 6000 м.
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«Громадянський Корпус» – незалежна 
громадська організація, яка активно 
займається підтримкою і захистом 
своїх членів – представників малого 
та середнього бізнесу Києва. Органі-
зація заснована 2009 року з метою 
захисту законних прав та інтересів 
малого та середнього бізнесу, консо-
лідації діяльності своїх учасників. До 
її складу входять понад 1500 учасни-
ків та асоційованих членів.

Головними цілями «Громадянського 
Корпусу» є захист і підтримка мало-

го та середнього бізнесу, зокрема недо-
пущення прийняття економічно недо-
цільних та неефективних регуляторних 
актів, юридичні консультації для підпри-
ємців, а також налагодження зворотного 
зв’язку між підприємницьким середови-
щем та регуляторними органами.

«Громадянський Корпус» бере актив-
ну участь у культурному житті столиці, 
збереженні  історичної спадщини та па-
тріотичному вихованні молоді. Органі-
зація підтримує партнерські стосунки 
з кадетськими учбовими закладами та 
військово-спортивними організаціями.

Організація веде співпрацю з вітчиз-
няними військово-патріотичними та 
спортивними організаціями – Всеукра-
їнською Асоціацією випускників суво-
ровських училищ «Кадетська співдруж-

ність», «Клубом ветеранів спеціальної 
розвідки ВМФ «Фрог-клуб»,  Житомир-
ським військовим інститутом ім. С. П. 
Корольова, Київським військовим лі-
цеєм ім. І. Богуна. Активісти організації 
регулярно беруть участь у міських то-
локах-суботниках по благоустрою сто-
лиці, співпрацюють з радами ветеранів 
міст України.

«Громадянським Корпусом» ініці-
йовано та здійснюється на регулярній 
основі чимало соціально орієнтованих 
проектів. Так, у рамках проекту «На-
щадки переможців» здійснюються по-
шукова діяльність та перепоховання 
воїнів Великої Вітчизняної війни, про-
ведення виїзних експозицій знахідок у 
навчальних закладах, надання сприян-
ня та участь у проведенні навчальними 
закладами та патріотичними організа-
ціями урочистостей з відзначення зна-
менних дат та роковин пам’яті. Метою 
проекту є об’єднання організацій, клу-
бів та осередків громадської активності, 
діяльність яких спрямована на військо-
во-історичне, патріотичне та фізичне 
виховання молоді, пошукову та краєз-
навчу діяльність, проведення заходів 
з увіковічення пам’яті захисників Ві-
тчизни, підтримку дитячого та юнаць-
кого спорту, а також залучення до цієї 
діяльності органів державної влади всіх 
рівнів. Проводиться активна співпраця 
з районними радами ветеранів столиці 

та міст України, з організаціями україн-
ських пошуковців, надається сприяння 
створенню, оформленню та комплек-
туванню колекцій артефактів у куточ-
ках, кімнатах бойової слави та музеях 
Великої вітчизняної війни в міських 
закладах освіти. Партнером проекту 
виступає ВГО «Всеукраїнська асоціація 
«Кадетська співдружність» та міська 
адміністрація м. Ржищів (Київська об-
ласть). У рамках Програми було здій-
снено близько 100 заходів, у яких взяли 
участь до 6 000 учасників.  

У жовтні 2011 р. організацією було 
надано сприяння пошуковим роботам 
Лохвицької районної молодіжно-по-
шукової організації «Щит» поблизу м. 
Лохвиця Полтавської області, де було 
знайдено рештки радянського багатоці-
льового літака К-4 та останки льотчика, 
який загинув восени 1941 року, а також 
взято участь у церемонії перепоховання 
останків 47 воїнів Великої Вітчизняної 
війни в районі Конча-Заспи, знайдених 
на місцях боїв 1941-1943 років пошуко-
вими загонами Всеукраїнської громад-
ської організації «Закінчимо війну» та 
Київського клубу «Червона Зірка». У 
травні 2012 р.  київському ліцею №100 
«Поділ» було передано артефакти часів 
Великої Вітчизняної війни, здобуті під 
час розкопок, що проводили пошуковці 
«Громадянського Корпусу» в районі Бу-
кринського плацдарму. 

                                                                     Наш партнер – 

ГО «ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОРПУС» – 
у суспільному житті 
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У липні 2012 р. було надано сприяння 
друку книги воєнного археолога, одно-
го з провідних українських пошуковців 
О. Корнєєва  та журналіста-історика О. 
Чернова «Поиск», как он есть», де авто-
ри розповідають про діяльність пошу-
ковців, розкопки на місцях бойових дій, 
знаходження імен полеглих солдат часів 
Великої Вітчизняної війни.

У вересні 2012 р. «Громадянський 
Корпус» взяв учать в урочистостях у м. 
Краснодон Луганської області, присвя-
чених 70-й річниці створення моло-
діжної підпільної організації «Молода 
гвардія», а також взяв на себе фінансову 
підтримку триденного перебування там 
65 учнів старших класів київських шкіл, 
45 з яких – мешканці Оболоні. 

У жовтні 2012 р. проведено урочисте 
перепохованні на Букринському мемо-
ріалі останків 9 бійців, які загинули у 
боях за Дніпро в 1943 році у районі сіл 
Балико-Щучінка та Уляники. 

У рамках проекту «Нащадки пере-
можців» також проводиться щоріч-
ний фестиваль «Кадетська осінь» за 
підтримки Всеукраїнської громад-
ської організації «Федерація Комбат 
Дзю-Дзюцу України», «Міжнародного 
комітету всеукраїнського козацтва», 
Клубу ветеранів спеціальної розвідки 
ВМФ «Фрог-клуб», Управлінні освіти 
та науки Одеського міськвиконкому, 
Фонду відродження  кадетських корпу-
сів в Україні. Так, в грудні 2011 р. ор-
ганізацією було надано організаційну 
підтримку проведенню в Київському 
військовому ліцеї ім. І. Богуна друго-
го «Кадетського балу» за ініціативи 
Всеукраїнської асоціації «Кадетська 
співдружність, присвяченого 20-річчю 
Збройних сил України, 68-ій річниці 
Київського суворовського військового 
училища – Київського військового лі-
цею, 160-ій річниці Володимирського 
Київського кадетського корпусу, а та-
кож корпусним святам Сумського та 
Полтавського кадетських корпусів. У 
травні 2013 р. організація взяла учать 
у проведенні у ліцеї-інтернаті №23 вій-
ськово-спортивної гри «КАДЕТ.UA-
2013». 

У жовні 2013 р. організація взяла 
участь у церемонії передачі Знамені 
«70-річчя визволення м. Києва  1943-
2013» від організації ветеранів з Дес-
нянського до Оболонського району в 
рамках Всеукраїнської естафети пам’яті 
«Слава визволителям України» та уро-
чистому встановленні меморіальної 
дошки на честь 101-го окремого хіміч-
ного батальйону 9-ї танкової бригади 

генерала С. С. Коркішка на будинку по 
вул. І. Кудрі, 1а. 

У травні ц. р. у денному відділенні 
територіального центру соціального 
обслуговування Подільського району 
у м. Києві за сприяння партнерів «Гро-
мадянського Корпусу» та відділення 
Товариства Червоного Хреста України у 
Подільському районі було організовано 
вітання  ветеранів з Днем Перемоги за 
участі самодіяльного ансамблю «Надія».

У листопаді 2013 р. взято участь у це-
ремонії складання урочистої кадетської 
клятви в Свято-Успенському соборі Ки-
єво-Печерської Лаври юних кадетів лі-
цею-інтернату №23. Музею школи №279 
ім. П. Григоренка Солом’янського ра-
йону м. Києва вручено копію Прапору 
Перемоги. У грудні 2013 р. з нагоди Дня 
Збройних Сил України було вручено 
подарунки волонтерам Ради ветеранів 
Солом’янського району, які допомага-
ють ветеранам та інвалідам Великої Ві-
тчизняної війни.

У лютому ц. р. «Громадянський Кор-
пус» взяв участь у церемонії вставлен-
ня пам’ятного знака воїнам-інтернаці-
оналістам на перетині вул. Потєхіна та 
просп. 40-річчя Жовтня у Голосіївсько-
му районі, а також у церемонії покла-
дання квітів до монументу воїнам-аф-
ганцям біля Києво-Печерської лаври з 
нагоди вшанування 25-ї річниці виводу 
радянських військ з Афганістану.

У червні ц. р. було здійснено візит 
до Сумського кадетського корпусу 
ім. І. Г. Харитоненка з метою обговорен-
ня питань розвитку військово-патріо-
тичного виховання в Україні. За видані 
заслуги у вихованні молоді від імені Все-
української асоціації «Кадетська спів-
дружність» начальника Кадетського 
корпусу генерал-майора Ю. Свідлова 
було нагороджено ювілейною медал-
лю «70 років суворовським військовим 
училищам».

В рамках іншого проекту, що має на-
зву «Вахта пам’яті», спільно з Міністер-
ством культури України, сільськими та 
районними адміністраціями, Єврей-
ською радою України, до складу якої 
входять фонди «Пам’ять Бабиного Яру» 
та «Пам’ять жертв фашизму в Україні», 
ведеться робота з виявлення невідомих 
місць поховань періоду Великої Вітчиз-
няної війни. 

«Громадянський Корпус» на постійній 
основі надає шефську допомогу ліцею-
інтернату №23 для дітей соціально не-
захищених категорій – з неповних, ба-
гатодітних та малозабезпечених сімей, 
дітей учасників бойових дій, учасників 

Солодкий 
Роман Володимирович

 Засновник і президент ГО «Громадян-
ський Корпус»,  член Ради Всеукраїнської 
асоціації  «Кадетська Співдружність»

У 1990 р. закінчив Київське Суворов-
ське військове училище, у 1993 р. – Київ-
ське вище загальновійськове командне 
училище ім. М. В. Фрунзе, у 1999 р. – Ки-
ївський торгово-економічний універси-
тет, у 2005 р. – Національну Академію 
державного управління при Президенті 
України. Магістр державного управління.  
У 1996 р. закінчив курси менеджменту 
у м.  Гронінген (Голландія). 

З 2000 р. і по теперішній час – засновник і 
керівник групи підприємств, що займають-
ся різними бізнес-напрямками (торгівля, 
операції з нерухомістю, будівництво та ін.). 
З 2003 по 2005 рр. – член Комітету Верхо-
вної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності,  
з 2010 р. – член Ради підприємців при Кабі-
неті Міністрів України,  з 2011 р. – член Ради 
Київської міської організації ветеранів.  

Основні проекти: 
–  всеукраїнський проект «Нащадки пе-

реможців»;
– шефська допомога Київській міській 

організації ветеранів України  та Радам ве-
теранів районів м. Києва;

– співробітництво з військовими лі-
цеями;

– створення інформаційних ресурсів: 
«Кадетський журнал» і бюлетень «Грома-
дянський Корпус»;

– започаткування щорічного конкурсу 
на кращу малу архітектурну форму м. Києва 
«Мала форма – гарний зміст»;

– об’єднання організацій малого та се-
реднього бізнесу в проекті «Бізнес за ре-
форми»;

– благодійні проекти «Кіно – на радість 
дітям» та «Театр – на радість дітям»; 

– започаткування проекту широкої гро-
мадської підтримки Збройних Сил України 
«Армія нового типу»;

– збір коштів на допомогу Українській 
армії та допомога в тимчасовому облашту-
ванні біженців із зони АТО.   

Нагороди: Подяка Верховної Ради Украї-
ни «За видатний внесок у розвиток і реаліза-
цію державної фінансової, податкової, митної 
політики та діяльності України», Знак пошани 
Подільського району м. Києва, Почесний 
знак Міністерства оборони України «За спри-
яння Збройним Силам України», Почесний 
знак МНС України, Почесний знак «За добро-
сердя і жертовність» Міжнародної асоціації 
«Кадетське братство», медаль «За служіння 
Батьківщині з дитинства» Міжнародної асо-
ціації «Кадетське братство», медаль «70 років 
суворовським військовим училищам». 

Одружений, має 4 дітей.
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ліквідації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, дітей-сиріт, а також школі-
інтернату ім. Я. Батюка у Подільсько-
му районі та спеціальній школі-садку 
«Мрія» у Деснянському районі столиці. 

Дітям-сиротам та дітям з малоза-
безпечених родин надано можливість 
безкоштовно відвідувати кіносеанси 
в КЦ «Кінотеатр «Київ» та вистави в 
Муніципальному театрі «Київ». У січні 
цього року в рамках проекту «Кіно – на 
радість дітям» кінотеатр «Київ» відвіда-
ли діти з Оболонського та Дарницького 
районів.

У рамках проекту «Поверни надію» 
спільно з МГО «Українська Громада» та 
Національним інститутом раку «Гро-
мадянський Корпус» вживає заходи, 
спрямовані на вирішення проблем не-
достатнього фінансування, лікування 
та підтримки з боку держави і суспіль-
ства онкохворих дітей шляхом 
організації проведення благо-
дійних акцій.

У червні 2012 року, за під-
тримки Відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту Дарницької 
районної в м. Києві державної 
адміністрації, Центру соціаль-
них служб для сімей, дітей та 
молоді, Служби у справах ді-
тей «Громадянський Корпус» 
взяв участь в організації у 
приміщенні санаторію-про-
філакторію «Хвиля» під Киє-
вом 5-го щорічного дитячого 
фестивалю «Зігріті любов’ю» 
за участю дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей Дарницького 
району Києва. 

У березні ц. р. було вручено подарун-
ки вихованцям Центру соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями По-
дільського району, санаторної школи-
інтернату №19 для дітей з проблемами 
осанки Подільського району, спеціаль-

ної загальноосвітньої школи-інтернату 
для сліпих дітей №5  ім. Я.  Батюка По-
дільського району, спеціалізованого 
дитячого будинку змішаного типу «Ма-
лятко» Подільського району, спеціаль-
ної загальноосвітньої школи-інтернату 
№6 для дітей з вадами слуху та пору-
шеннями мови Подільського району, 
ліцею-інтернату №23 Шевченківсько-
го району. У березні та квітні ц. р. По-
дільському районному відділенню То-
вариства «Червоного Хреста» України 
було передано грошовий благодійний 
внесок та одноразові шприци. Надано 
сприяння проведенню 7-го районного 
фестивалю дитячої творчості «Зігріті 
любов’ю» дитячих будинків сімейного 
типу (Дарницький район).

Організація активно захищає права 
митців та підприємців Андріївського 
узвозу, а також виступає за врегулю-

вання відносин столичної влади з ор-
ганом самоорганізації населення «Ву-
личний комітет «Андріївський узвіз». 
На регулярній основі проводяться 
громадські акції на підтримку підпри-
ємців та митців Андріївського узвозу. 
У квітні ц. р. «Громадянський Корпус» 
надав сприяння відкриттю 15-метрого 
графіті на стіні будинку на перетині 
Андріївського узвозу та Боричевого 

току в рамках одинадцятого фестива-
лю «Французька весна».

З метою популяризації здорового 
способу життя «Громадянським Корпу-
сом» тільки в цьому році було надано 
сприяння у проведенні Турніру з боксу 
«Дзвони Чорнобилю» у спорткомплек-
сі «Восход» Дарницького району, при-
свяченого 28-м роковинам трагедії на 
ЧАЕС, Турніру з дворового футболу у 
Дарницькому районі, присвяченого від-
значенню 69-ї річниці перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні, у проведенні 
спільно з ВГО «Українська Федерація 
Карате» Міжнародного турніру з карате 
«Kyiv Оpen Cup». У травні ц. р. на Чем-
піонаті м.  Києва та Київської області 
з легкої атлетики, присвяченому Дню 
Перемоги, представник ГО «Громадян-
ський Корпус» в Оболонському районі 
столиці виборов призове місце.

З вересня 2012 р. організа-
цією було започатковано рух 
з гарантування безпеки та 
комфорту вагітних жінок. Роз-
роблено ескізи та макети спе-
ціальних знаків для місць ймо-
вірного перебування вагітних, 
а також значки та наліпки, що 
нагадують про знаходження 
поруч вагітної жінки, необхід-
ність поступитися їй місцем 
у транспорті, утриматися від 
паління).

«Громадянський Корпус» 
активно долучився до допо-
моги Українській армії. Так, 

у квітні ц.р. було зібрано кошти на по-
кращення соціально-побутового ста-
ну військової частини А3723 (с. Лютіж 
Вишгородського району), а в червні ц. р. 
до КП  «Київпастранс» були передані 
продуктові набори для української ар-
мії, закуплені членами організації.

Організація також активно долучи-
лась до реалізації масштабного проекту 
«Армія нового типу».
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МЫ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Как выпускник Ус СВУ должен 

сказать, что если Лисичанский 
городской совет и городская  
организация ветеранов не при-
нимали участия в так называемом 
референдуме, то рядом городские 
власти и городские организации 
ветеранов участвовали в противо-
законных действиях....

Так,  Рубежанская организация вете-
ранов вместе с их горкомом  КПУ активно 
занималась организацией и проведением  
референдума. В Лисичанске не только город-
ской совет ветеранов, но и секретарь город-
ского совета и ряд заместителей городского 
головы не поддержали бандформирования. 
Городского головы у нас нет более года. Во 
время оккупации в городе Лисичанске хо-
зяйничали чеченцы, российские казаки, 
батальон «Призрак» А.  Мозгового. Было 
много воровства автотранспорта, взрывча-
тых веществ на шахтах, мародерства, захва-
тов зданий горотдела СБУ, горвоенкомата, 
прокуратуры, милиции, ограблений банков 
и предприятий. Были взорваны два авто-
мобильных и один  железнодорожный мост 
через реку Северский Донец. Были и «народ-
ный мэр» и «народный секретарь совета», 
которые сбежали от украинской армии и 
правоохранительных органов. После боевых 
действий в городе были разрушены более 
сотни домов, выведены из строя газопрово-
ды и электроподстанции .  Если в моем доме 
«к счастью» было выбито всего 6 стекол, во 
дворе лежало  18 осколков, то  рядом дома 

сгорели полностью, и погибли люди.  Це-
лый месяц после освобождения Лисичанска 
люди готовили пищу на кострах, не было 
ни воды, ни света, ни газа, ни интернета. 
Сегодня нет задолженности по пенсиям, по 
всем социальным выплатам. Сегодня город 
Лисичанск принял более 2 тысяч беженцев с 
оккупированных территорий. Сегодня, по-
сле месячных боев, линия фронта находится 
уже в 30 километрах от города.

Особой благодарности заслуживают во-
лонтеры и жители многих областей Украи-
ны, которые сразу же после освобождения 
Лисичанска, когда не было ни света, ни газа, 
привозили гуманитарную помощь, помогая 
продуктами  питания, одеждой, медикамен-
тами, стройматериалами. Большая помощь 
шифером и стеклом была оказана жителям, 
школам и больницам народным депутатом 
Украины Дунаевым Сергеем Владимирови-
чем, благодаря чему 1 сентября прозвенел 
звонок во всех учебных заведениях.

Я не хочу рассказывать, как   депутатов 
городского совета  боевики под дулами ав-
томатов заставляли голосовать на сессии го-
родского совета. Все  это позади. 

Надеемся, вы поймете, что абсолютное 
большинство наших жителей  игнорирова-
ло так называемый референдум, потому что 
примером для них были руководители горо-
да и городского совета ветеранов.

 Это было настоящее испытание на 
прочность, и мы его выдержали. 

 С уважением, выпускник Ус СВУ-67,  
почетный ветеран Украины, председатель 
Лисичанского городского совета ветеранов 
Украины  Положенцев Ю. П.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Жизнь Лисичанской городской организации ветеранов постоянно в 

поле зрения исполкома городского совета. Во-первых, потому, что забота 
о людях старшего поколения – естественная потребность любого здоро-
вого общества. Во-вторых, столь солидное общественное формирование, 
насчитывающее в своих рядах около 15 тысяч человек, само о себе напо-
минает постоянно. 

Тем более, с таким инициативным лидером во главе, каким является 
Юрий Павлович Положенцев. Не прошло и пяти лет, как он возглавил го-
родскую организацию ветеранов, а сколько произошло в ее жизни! 

... его главная забота – повышение действенности и авторитета орга-
низации, дальнейшее развитие волонтерской работы, чтобы любой вете-
ран был окружен заботой и вниманием. Думающий руководитель сумел 
заинтересовать в работе формирования всех, от кого зависит благополу-
чие организации, – руководителей профсоюзов промышленных предпри-
ятий, службы социальной защиты, общество Красного Креста, благотво-
рительного фонда.  Уже несколько лет сотрудничество совета ветеранской 
организации с исполкомом Лисичанского городского совета координиру-
ется двусторонними соглашениями. 

... Кроме того, руководство исполкома обязуется, как и в ушедшем 
году, обеспечить выполнение комплексной городской программы соци-
альной защиты граждан пожилого возраста, принять меры к совершен-
ствованию деятельности социальных работников и улучшению медицин-
ского обслуживания. 

... Глава лисичанских ветеранов, пожалуй, самый частый гость в ис-
полкоме горсовета. Не только потому, что депутат. Его буквально перепол-
няют новые идеи и инициативы. Самое главное — они всегда кстати, всег-
да – «в тему». И неуклонно работают на имидж ветеранской организации и 
города в целом. Ведь многие нововведения лисичан берут на вооружение в 
других городах области. Вот и сейчас он хлопочет о ставших доброй тради-
цией встречах власти с ветеранами города по случаю Дня Победы. В этом 
году «Лисичанские встречи» будут проводиться в пятый раз. В их подго-
товке председатель ветеранской организации принимает самое деятельное 
участие. Еще осенью пришел к нам с ходатайством о выделении средств на 
приобретение памятных знаков «С Днем Победы!» и памятных медалей 
«Дети войны» для вручения ветеранам. 

... Не случайно заботами председателя городской организации вете-
ранов при содействии исполкома горсовета за четыре последних года ве-
теранскому активу помимо грамот и ценных подарков было вручено 670 
ведомственных, городских, областных, ветеранских и других обществен-
ных наград. 

 ... Мы благодарны областному совету ветеранов и Организации вете-
ранов Украины за то, что четырем лисичанским активистам – Ю. П. Сур-
ковой, Н. С. Тихонову, Н. М. Прийме и Ю. П. Положенцеву – присвоено 
высокое звание «Почетный ветеран Украины». Вместе с ветеранами города 
мы ценим еще одно жизненно важное свершение их лидера – объединение 
усилий множества городских организаций ветеранов в одну сплоченную 
и сильную организацию, где помнят о каждом. Мы по праву считаем Ли-
сичанскую городскую организацию ветеранов имени К. Е.  Ворошилова 
настоящим родником патриотических инициатив.
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