Друзі!
С

ьогодні, коли є всі можливості для втілення власних
проектів, думаючі, ініціативні керівники навчальних закладів з державницьким рівнем мислення – ентузіасти своєї
справи – шукають шляхи вдосконалення системи освіти і виховання національно свідомої молоді.
Вони звернулись до факту, що свого часу кадетські корпуси були кузнею «великих людей». Так! Кадетські корпуси та
навчальні заклади, що були створені за їх зразком, виховали
велику когорту висококваліфікованих фахівців у всіх сферах
державної діяльності, а не тільки у військовій сфері. Історик
Василь Ключевський (1841-1911) зі здивуванням відзначав:
«Суспільна освіта звила собі гніздо там, де менш за все очікувалось – у спеціальних військово-навчальних закладах – у кадетських корпусах».
Стародавні Афіни були першоджерелом педагогічних концепцій, на яких базувались кадетські корпуси всього світу. У
1653 році великий курфюрст Прусії створив першу кадетську
школу для несення військової служби дворянськими дітьми.
Так розпочалась більш ніж трьохсотлітня історія кадетського
руху, що розповсюдився світом і поступово склався у цілісну
систему виховання еліти.
Кадетська школа за ці часи переживала і часи відродження,
і часи забуття, але раз за разом підтверджувала далекозорість
своїх творців.
На початку ХХ століття кадетські корпуси існували у Германії, Росії, Чорногорії, Японії, а заклади кадетського типу були
практично у всіх розвинутих державах. У військових ліцеях кадетського типу навчались та виховувались практично усі президенти Аргентини.
Навіть у СРСР, коли створювались суворовські училища,
були змушені визнати досконалість царської кадетської школи,
і розбудовували їх за «царським» зразком.
Сьогодні у багатьох навчально-виховних закладах України
створюються кадетські класи, лунають навіть заяви про відновлення Київського Володимирського кадетського корпусу.
Створюючи кадетські класи, їх керівники спираються на сутність кадетства як такого. Французьке слово «капдет», яке потім трансформувалось у «кадет», означає «маленький капітан»,
або «маленький вождь», і відображає сутність цих ініціатив,
зорієнтованих на виховання лідерів суспільства, тих, хто у майбутньому стане лідерми, за якими підуть інші. У концепціях і
заходах, які заплановані у кадетських класах, поряд із наданням ґрунтовних знань існує орієнтація саме на виховання на-

ціонально свідомої молоді, її лідерських якостей, вміння брати
на себе відповідальність за свої рішення.
Ці перші кроки на шляху відновлення кадетської школи, питання виховання еліти з юних років мають привернути увагу
держави та суспільства.
Кадетські корпуси були однією з найбільш ефективних форм
впровадження кадетської школи. Кадетських корпус – це початковий військово-навчальний заклад для підготовки молоді
до військової кар’єри, з програмою повної загальної середньої
освіти та повним пансіоном. Термін навчання у кадетському
корпусі – сім років. Військова справа та організація життєдіяльності за військовим зразком була не засобом мілітаризації, а
засобом створення умов для проявлення, вивчення і розвитку
індивідуальних якостей особистості та, з їх урахуванням, «до
майбутнього навчання визначенням». Випускники корпусів
без екзаменів приймались не тільки до військових училищ, але
й до деяких цивільних вищих навчальних закладів.
Сьогодні в пострадянських країнах спостерігається справжній бум відродження кадетської школи. Різні державні відомства, козаки, залізничники, пожежники і навіть рибалки
прагнуть створити свої кадетські корпуси. Кадетство стало
престижним та модним. Суспільство намагається відновити
цю досконалу систему освіти і виховання. Не можливо не помітити, що ця тенденція великою мірою викликана тривогою
за моральний стан суспільства, за майбутнє дітей і держави в
цілому.
Але самодіяльність чесних ентузіастів може нанести шкоду
кадетській школі, тому що багато з того, що робиться, – робиться на власний розсуд. А це може згубити перспективний і
такий необхідний національний освітній проект.
На сьогоднішній день існує нагальна потреба визнання кадетської освіти як такої та необхідність у визначенні її державних стандартів у законодавчому порядку.

Шановні друзі! Своє ставлення та бачення
шляхів розвитку кадетської освіти в
Україні просимо надсилати на електронну
адресу ksvu.viy@bigmir.net
ЧЕСТЬ МАЄМО
РЕДКОЛЕГІЯ «КАДЕТСЬКОГО ЖУРНАЛУ»
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Суворовским училищам - 67

21 августа в зрительном зале Киевского военного лицея им И. Богуна
(бывшее Киевское суворовское военное
училище) состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня подписания Постановления СНК СССР №901, в соответствии с
которым были созданы девять суворовских военных училищ по типу кадетских
корпусов.
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Кадетские традиции
Кадетское творчество

Кадетский проект «Кругосветное
плавание»

Выпускник Уссурийского СВУ 1968 года
Юрий Жирадков, энтузиаст яхтенного спорта, с целью пропаганды кадетских традиций и
объединения выпускников суворовских училищ в 2011 году планирует совершить одиночное кругосветное плавание на яхте.
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Ліцеї України та їх проблеми

Сьогодні в Україні існує велика мережа ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які практично стали візитною карткою кожної області. Керівники адміністрацій,
яким підпорядковані ліцеї, турботливо ставляться до них,
розуміючи, що формування патріотично свідомих громадян з
юних років – це внесок у майбутнє України.
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Кадетський клас:
важко, але захоплююче

Однією з ініціатив Подільської у м. Києві районної державної адміністрації було створення у гімназії № 107 «Введенська» кадетського
класу. Про підсумки першого року існування
кадетського класу ми розмовляємо з головою
Подільської РДА Євгеном Олександровичем
Романенком.
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«Виховати у молоді
почуття приналежності
до держави, Батьківщини, історії»

Проекти та ініціативи бізнесмена і мецената, президента молодіжної громадської
організації «Київський клуб «Червона
Зірка» Олексія Шереметьєва – яскравий
приклад небайдужого ставлення до історії власної країни та справи патріотичного виховання молоді.

«Я безмерно
горд, что
принадлежу к
когорте суворовцев»

«Я – лишь один из десятков
тысяч выпускников суворовских училищ. Эту систему обучения нужно всячески популяризировать и
сохранять, пока еще живы
ее носители. Наши преподаватели и офицеры, отдавая нам самое драгоценное
– свое время, сделали нас
теми, кем мы есть».
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кадетский журнал
Вітання Президента
України з нагоди
початку нового
2010/2011 навчального
року та Дня знань
Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю вас із Днем знань і початком нового навчального року.
Це особливе і хвилююче свято ми
неодмінно пов’язуємо з прагненням
до інтелектуального та духовного
збагачення, гармонійного розвитку
кожної особистості, утвердження
України як високорозвиненої європейської країни.
Наше суспільство все більше усвідомлює значення освіти як головного чинника модернізації країни та
втілення стратегічних реформ для
якісних змін і підвищення соціальних стандартів життя. Освічені люди, кваліфіковані кадри є основним багатством і
перспективою держави. Як Президент України своїми пріоритетами і завданнями
національної безпеки бачу турботу про розвиток інтелектуального потенціалу нації,
формування економіки, заснованої на знаннях.
Сердечні слова вдячності хотів би висловити педагогам за благородну і подвижницьку місію. Ви виховуєте наше майбутнє, відкриваєте перед молодими нові горизонти пізнання себе і світу. Ми все робитимемо для того, щоб ваша відповідальна праця належним чином цінувалася, а престиж Учителя неухильно зростав.
Бажаю всім міцного здоров’я, творчої наснаги та впевненості у власних силах. Нехай
нестримне бажання збагачуватися знаннями і використовувати їх на благо України
завжди буде з вами.
Віктор ЯНУКОВИЧ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ № 888/2010
Про державну гімназію-інтернат із
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»
З метою створення належних умов для
розвитку дітей, які мають бажання здобути військові професії, постановляю:
1. Підтримати пропозицію Міністерства
освіти і науки України, Харківської обласної ради та Харківської обласної державної адміністрації щодо утворення у сфері
управління Міністерства освіти і науки
України державної гімназії-інтернату з
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (далі - гімназія)
на базі Харківського ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою.
2. Кабінету Міністрів України здійснити в
установленому порядку заходи, пов’язані
з утворенням гімназії, вирішивши, зокрема, питання щодо: продовження навчання в гімназії учнів Харківського ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою; матеріально-технічного і кадрового
забезпечення гімназії та її фінансування з
Державного бюджету України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його
опублікування.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
31 серпня 2010 року

З нагоди Дня знань та початку нового 2010-2011 навчального
року до особового складу військових навчальних закладів
звернувся Міністр оборони України Михайло Єжель

У своєму зверненні він
щиро привітав слухачів, курсантів і ліцеїстів, керівників і
науково-педагогічних працівників військових навчальних
закладів з Днем знань та початком нового 2010-2011 навчального року.
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Звертаючись до військових
освітян, Міністр оборони України відзначив, що заявлений
Президентом України – Верховним
Головнокомандувачем
Збройних Сил України позаблоковий статус України зобов’язує
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України,
керівників усіх рівнів і конкретних виконавців розраховувати
на власні сили, шукати і знаходити у повсякденній діяльності такі рішення, які безумовно
сприяли б підтриманню національної безпеки і оборони на
рівні сучасних вимог.

«У цьому контексті ми покладаємось перш за все на
систему військової освіти
України як постачальника
військових фахівців, здатних
успішно розв’язувати сучасні
проблеми забезпечення обороноздатності країни. Впевнений у тому, що ви і на далі
докладатимете необхідних зусиль і професійного сумління
для виконання цієї непростої,
але почесної місії», – наголосив Михайло Єжель.
Він також підкреслив, що керівництво Міністерства оборони України високо цінує плід-

ну працю військових освітян
і вважає її визначальним чинником забезпечення належного сучасного стану Збройних
Сил України і перспектив подальшого їх розвитку.
«Нехай і надалі ваша відданість справі підготовки військових фахівців для Збройних Сил України, патріотизм
і професіоналізм будуть запорукою успішного виконання
складних і багатопланових
завдань щодо подальшого забезпечення обороноздатності
України», – підкреслив Міністр оборони України.

Кадетские новости

Суворовским

вестные кадеты» «Кадетского журнала»
№2) представил собравшимся своих однокашников, прибывших на встречу.
Как обращение к собравшимся от
тех, кто не смог присутствовать на
встрече, прозвучало стихотворение
В. Дышлового (умер в 1990 году):
Милые, я вас спешу обнять
Радостью седого юбилея.
Вас увидеть, вами подышать!
Не судьба, кадеты, я болею.
Не объять российские просторы:
Многих не будет среди вас.
Памятью сердец, минуя споры,
Добрым словом вспомните о нас!

училищам - 67
21 августа в зрительном зале Киевского военного лицея им И. Богуна
(бывшее Киевское суворовское военное училище) состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня подписания
Постановления СНК СССР №901, в соответствии с которым были созданы
девять суворовских военных училищ по типу кадетских корпусов.

В

числе первых было сформировано и Харьковское суворовское военное училище в г. Чугуев, которое в
1947 году было переведено в г. Киев и
переименовано в «Киевское».
В этот день из разных уголков бывшего СССР съехались на встречу, посвященную 55-летию со дня выпуска,
выпускники 1955 года, и на встречу,
посвященную 60-летию поступления в
училище, – выпускники 1957 года.
Символично, что в годовщину создания СВУ в зале находились Первосуворовцы – суворовцы первого послевоенного набора 1947 года, и лицеисты
Киевского военного лицея – правопреемника Киевского суворовского военного училища, зачисленные в лицей
несколько дней назад.
Перед собранием Первосуворовцы
возложили цветы к памятнику А. Суворова и мемориальной доске, посвященной памяти Г. Шпаликова, – выпускника Кв СВУ 1955 года, а также
ознакомились с учебно-материальной
базой лицея.
Собрание открыл Президент ассоциации «Кадетское содружество» Виктор Яцына, в своем выступлении рассказавший собравшимся об истории
создания СВУ.

Затем на сцену было вынесено Знамя Киевского суворовского военного
училища.
Выпускник 1955 года Олег Олешко с
благодарностью вспомнил годы, проведенные в СВУ, в котором он впервые
«наелся досыта», рассказал о друзьях,
товарищах, офицерах и преподавателях,
давших путевку в жизнь таким, как он.
Выпускник 1957 года Владислав Безруков (материал о нем см. в рубрике «Из-

Постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б)
№901 от 21 августа 1943 г. (выписка)
О неотложных мерах по восстановлению хозяйства
в районах, освобожденных от немецкой оккупации.
Об организации для детей воинов Красной
армии и партизан Отечественной войны,
а также детей-сирот, родители которых
погибли от рук немецких оккупантов,
суворовских военных училищ, специальных
ремесленных училищ…
1. Для устройства, обучения и воспитания
детей воинов Красной армии и партизан
Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих
и колхозников, погибших от рук немецких
оккупантов, организовать в Краснодарском,

Участники собрания минутой молчания почтили память всех, кто не дожил до «седого юбилея».
Собранию были продемонстрированы уникальные кинодокументы,
разысканные ассоциацией «Кадетское
содружество», – «Первый выпуск Кв
СВУ» и кинорепортаж из училища,
снятый в 1950 году.
Выпускник 1955 года Леонид Сабельников (20 августа ему исполнилось 74 года) вспомнил годы молодые
и исполнил танец «Яблочко», который
он представлял на конкурсе художественной самодеятельности в суворовские годы.
Ольга Потькалова (соавтор книги
«Кадетское братство») зачитала стихи,
обращенные к участникам встречи.
Мероприятие завершилось суворовским обедом. После него Первосуворовцы провели церемонию возложения цветов к могилам своих воспитателей и
преподавателей на Зверенецком и Сырецком кладбищах г. Киева.
Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской,
Смоленской и Калининской областях:
а) девять суворовских училищ типа старых
кадетских корпусов по 500 человек в каждом со сроком обучения 7 лет, с закрытым
пансионом для воспитанников;
2. Обязать НКО:
а) Сформировать в период с 1 октября по 1
декабря 1943 года:
Краснодарское СВУ в г. Майкопе,
Новочеркасское СВУ в г. Новочеркасске,
Сталинградское СВУ в г. Астрахани,
Воронежкое СВУ в г. Воронеж,
Харьковское СВУ в г. Чугуев,
Курское СВУ в г. Курске,
Орловское СВУ в г. Ельце,
Калининское СВУ в г. Калинин,
Ставропольское СВУ в г. Ставрополь.
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Вручення премій Фонду
17

вересня Роман Солодкий відвідав Кримський
інтернат-ліцей з посиленою військовою підготовкою та Севастопольський військово-морський
ліцей Севастопольського військово-морського інституту ім. П. Нахімова. Начальникам цих навчальних
закладів – полковнику Балабаю Миколі Олександровичу та капітану І рангу Колежнюку Ігорю Васильовичу – було вручено подяки Асоціації та премії «Фонду відродження кадетських корпусів в Україні».

Начальник Севастопольського
військово-морського ліцею Ігор
Колежнюк та Роман Солодкий.

Актуальність
кадетської освіти і
виховання в Україні

Ф

онд «Відродження кадетських корпусів в Україні» готує до видання книгу «Актуальність кадетської освіти і виховання в Україні», де в одному виданні були б зібрані матеріали стосовно передумов,
ґенези, сучасного стану та актуальності впровадження кадетської освіти. Книга має на меті ознайомлення широкого загалу з перевагами кадетської освіти
і виховання, та запропонованою Фондом моделлю її
адаптації для сучасної України.
Потреба сучасного суспільства в розвитку кадетської освіти, яка за своєю сутністю націлена в
майбутнє, визначається необхідністю підготовки
підростаючого покоління до державної служби,
можливістю забезпечення ефективного формування
нового покоління українців, здатних узяти на себе
відповідальність за долю держави, виховання чоловічого характеру, розвитку фізичних і духовних якостей особистості.
В умовах державотворчого процесу в Україні кадетська освіта і виховання можуть стати найбільш
оптимальним механізмом гармонізації особистих та
суспільних інтересів.
Звертаємось до всіх небайдужих, прибічників і
супротивників ідеї кадетської освіти, висловлювати
своє бачення даного питання та надсилати свої зауваження на електронну адресу info@fvkk.in та до
редакції журналу.
З повагою, співзасновники Фонду
Р. Ю. Сазонов, Р. В. Солодкий
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Начальник Кримського інтернатуліцею з посиленою військовою
підготовкою Микола Балабай і
співзасновник Фонду відродження
кадетських корпусів в Україні
Роман Солодкий.
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вересня
2010 года
у Мукачівському
ліцеї з посиленою
військовофізічною
підготовкою пройшли
урочистості, присвячені 11-ій річниці
створення
ліцею.
СпівзасновВручення подяки Фонду під час урочистостей у
ник «Фонду відроМукачівському ЛПВФП.
дження кадетських
корпусів в Україні», відповідальний за роботу з військовими
ліцеями Роман Солодкий вручив подяку Асоціації «Кадетська співдружність» начальнику ліцею полковнику Гальченку
Олександру Олексійовичу та премії Фонду іншим офіцерам.

11

сентября
по приглашению министра
внутренних
дел
Приднестровской
Молдавской республики
Вадима Николаевича
К р а с но с ел ь с ко го для участия в
т о рж е с т в е н н ы х
мероприятиях,
Александр Каленюк, Вадим Красносельский,
Роман Солодкий.
посвященных дню
Памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, дню поминовения всех усопших воинов и вождей, в преддверии престольного праздника святого благоверного Александра Невского город
Бендеры посетили представители Ассоциации «Кадетское
содружество» Роман Солодкий и Александр Каленюк.

Кадетские новости
Юрий Жирадков и Владимир Чеповой на встрече в
крейсерском яхт-клубе г. Киева.

Кадетский проект

«Кругосветное
плавание»
Выпускник Уссурийского СВУ 1968 года Юрий Жирадков, энтузиаст
яхтенного спорта, с целью пропаганды кадетских традиций и объединения
выпускников суворовских училищ в 2011 году планирует совершить
одиночное кругосветное плавание на яхте. Во время похода запланировано
посещение памятных кадетских мест.

В

2008 году Юрий совершил поход
в Сербию по маршруту Николаев
– Очаков – Усть-Дунайск – Белград;
Белград – Усть-Дунайск – Очаков
– Николаев, пройдя при этом 1586
морских миль (2937 км) за 43 суток.
Во время пребывания в Сербии Юрий
посетил казармы Первого Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского корпуса в Белой
Церкви – Alma mater зарубежных кадет, Мемориальную кадетскую комнату
в доме Владимира Николаевича Кастелянова, потомка русского кадета, площадь «Русских кадет» в Белой Церкви.
Также отдал дань уважения и возложил
цветы к могилам русских людей, нашедших последний приют за тысячи километров от родной земли, почившим на
русском кладбище в Белой Церкви, где
установлен памятник «В вечную память умерших, Учивших, Учившихся и
Служащих Русских Учебных Заведений
в Югославии, 1920-1944».

Юрий с воодушевлением поддержал идею Ассоциации «Кадетское содружество»
и Николаевского
«Кадетского союза» об объединении
кадет, проживающих в Украине, и посвятил этому своё одиночное плавание
на яхте «Аверс» по маршруту Николаев
– Киев – Николаев. В ходе плавания Юрий встречался с кадетами в
Херсоне, Запорожье, Днепропетровске,
Кременчуге и Черкассах, передавая им
привет и памятные подарки от кадет из
Николаева. Это плавание послужило
укреплению братских кадетских уз.
3 июля 2009 года в крейсерском
яхт-клубе г. Киева состоялась встреча
Председателя Правления Ассоциации
«Кадетское содружество» Владимира
Чепового и Исполнительного директора Ассоциации Виктора Щербакова
с членом Николаевского «Кадетского
союза» Юрием Жирадковым.
Одиночное кругосветное плавание
запланировано по маршруту: Нико-

лаев – Черное море – пролив Босфор
– пролив Дарданеллы – Афины – Средиземное море – Бизерта – Марсель
– Гибралтар – Гибралтарский пролив
– Атлантический океан – Азорские
острова – Нью-Йорк – Майами – Каракас – Панамский канал – Лос-Анджелес
– Сан-Франциско – Тихий океан – Гонолулу – Япония – Владивосток – Цусимский пролив – Сингапур – Малаккский пролив – Никобарские острова
– Индийский океан – Мальдивская республика – Мале – Джибути – Красное
море – Суэцкий пролив – Средиземное
море – Родос – пролив Дарданеллы –
пролив Босфор – Николаев.
Протяженность маршрута составит
26 911 морских миль (49 839 км), время
плавания – 745 суток (2 года).
Во время похода запланировано посещение памятных кадетских мест:
Бизерта (Российский Морской Кадетский Корпус), Нью-Йорк (НьюЙоркское объединение), Флорида
(Флоридское Кадетское Объединение
в г. Сент-Питерсберге), Каракас (Венесуэльское объединение), Лос-Анжелес
(Южнокалифорнийское объединение),
Сан-Франциско (Сан-Франциское объединение), Владивосток (Уссурийское
СВУ), остров Цусима – место гибели
Русского Восточного кадетского корпуса (бывший Иркутский кадетский корпус), Суэцкий канал (место расположения Донского кадетского корпуса в
Египте 1920-1922 годы в г. Исмаилия).
Обращаемся ко всем небезразличным, готовымоказать помощь
Юрию Жирадкову в осуществлении кругосветного похода. Звоните:
+380677540015 или пишите на e-mail:
mailto:cadet.around@gmail.com
Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте
http://cadetaround.com/

Маршрут одиночного кругосветного плавания
Юрия Жирадкова.
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Київський військовий

ліцей імені Івана Богуна
Київський військовий ліцей імені Івана Богуна – правонаступник Київського
суворовського військового училища, яке мало добрі традиції та значні
досягнення в організації навчально-виховного процесу.

У

відповідності до Постанови РНК
СРСР № 901 від 21 серпня 1943 року
та директиви Генерального Штабу Червоної Армії №8 орг/7/1/13865/с від 27
серпня 1943 року в числі перших дев’яти
суворовських військових училищ у м.
Чугуїв було створено Харківське суворовське військове училище.
Перша група офіцерів прибула до
місця формування училища 31 серпня та приступила до організації його
життєдіяльності. Групу очолив перший
начальник училища - гвардії генералмайор Еремін П.А.
Вражало те, з якою оперативністю та
відповідальністю ставились вони до ви-
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конання Постанови РНК та облаштування дітей, батьки яких загинули під
час війни. Серпень 1943 року… Більша
частина території України ще була окупована. Не вистачало ні харчів, ні обмундирування, ні приміщень... Майже
всі ресурси направлялись на потреби
фронту. Але пам’ятаючи про те, що
діти – майбутнє держави, робилось все
можливе і неможливе для того, щоб
створити для них належні умови. Так,
Постанова була підписана 21 серпня,
Директива Генерального Штабу – 27,
і вже 31 серпня прибула робоча група
для облаштування училища. 30 серпня був розроблений штат училища, 3

вересня – віддано телеграфне розпорядження про забезпечення паливом,
медичним майном з фронтових та
окружних складів. Кожні десять днів
на ім’я заступника ГШ ЧА та начальника Головного оргуправління направлялась письмова доповідь про хід формування училища і кожну п’ятиденку до
Державного комітету оборони.
І це у розпал війни! З фронту відзивались кращі офіцери, які мали достатній досвід виховної та педагогічної
роботи. Посадові оклади керівного
складу училищ були визначені на 25%
більшими, ніж оклади керівного складу військових училищ.
З 18 по 20 листопада в училище прибули перші вихованці з Харківської,
Ворошиловградської, Вороніжської,
Курської, Тульської і Московської областей.
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24 листопада 1943 року Президія
Верховної Ради СРСР постановила
вручити Червоний Прапор Харківському суворовському училищу як
символ військової слави, доблесті і
честі. Цей день вважається днем народження училища.
1 грудня 1943 року училище приступило до планових занять.
Так розпочалось славетна історія
Київського суворовського військового училища – Київського військового
ліцею.
У 1947 році у Києві на Печерську
була відновлена одна з найбільш величних споруд того часу – побудована
у 1915 році будівля Другого інженерного Олексіївського училища.
Згідно до розпорядження ГШ 1 червня 1947 училище було переведено з
міста Чугуїв Харківської обл. до Києва
і було перейменовано у «Київське суворовське військове училище».
У 1947 році був проведений перший
повоєнний набір суворовців, а 28 серпня 1948 року – перший випуск.
У 1950 році був введений перехідний
Приз Міністерства оборони СРСР, що
складався з Червоного прапору і бюста
О. Суворова. Першим за підсумками
1950-1951 навчального року нам було
нагороджено Київське суворовське
військове училище.
За часи існування перехідного призу
з 1950 по 1991 роки 13-ть разів він був
у Києві:
у 1951, 1960, 1961. 1970, 1974, 1975,
1976, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1987
роках.
12-ть разів училище займало друге
місце і нагороджувалось Почесною
Грамотою Міністерства оборони СРСР
за високі результати у навчальновиховній роботі:
у 1964, 1967, 1971, 1972, 1973, 1977,
1981, 1982, 1985, 1988, 1990, 1991 роках.
Училище брало участь у 19-ти Спартакіадах серед суворовських та нахімовських військових училищ і 5-ть
разів виборювало перше місце і 5-ть
разів – друге.
З 1955 по 1958 рік училище залучалось до експерименту по створенню
суворовських офіцерських училищ,
який виявився невдалим, і знову підготовка суворовців і офіцерів велася
окремо.
У 1964 році був розроблений навчальний план, яким з метою вільного
володіння однією з іноземних мов на
їх вивчення було передбачено 2-і ти-

сячі годин. Після закінчення училища
суворовці отримували кваліфікацію
«військовий перекладач». Цей план
діяв до 1971 року.
У 1964 році училище було переведено
на трирічний термін навчання. Суворовці, які були зараховані до 1964 року,
продовжували навчання за семирічним
планом. Їх останній випуск відбувся
у 1970 році. У 1969 році був введений
дворічний термін навчання. Останній
випуск суворовців з трирічним терміном навчання відбувся у 1971 році.
Всі ці досягнення стали можливими завдяки високоякісній організації
навчально-виховного процесу, відповідальному ставленню офіцерськовикладацького складу, службовців
та працівників до виконання своїх
обов’язків.

В училищі пропагувався принцип
– «тільки особистість може виховати особистість». На посади офіцеріввихователів на конкурсній основі призначались офіцери, які мали досвід
служби у військах та схильність до
роботи з дітьми. Так, в училищі працювали Герої Радянського Союзу Ворончук А.Я., Щеблаков О.Д., Богдан І.Г.
– олімпійський чемпіон та двократний
чемпіон світу з класичної боротьби,
Гуревич Б.М. – олімпійський чемпіон
та чемпіон світу з боротьби (з нього
ліпили скульптуру «Перекуємо мечі
на орала», що встановлена перед
будівлею ООН у нью-Йорку), Де-

Військова підготовка в секції авіаспорту.

1-ий випуск Кв СВУ 1948 року.

Вручення перших погонів.

Фасад Кв СВУ, 60-ті роки ХХ ст.

7

кадетский журнал

Якісна характеристика першого набору:
За освітою
Не грамотні
Закінчили 1 клас
Закінчили 2 класи
Закінчили 3 класи
Закінчили 5 класів
Закінчили 6 класів
всього

57
93
88
102
47
3
500

рюгін І.К. – олімпійський чемпіон з сучасного п’ятиборства, Бурлаченко В.Я.
– рекордсмен світу та неодноразовий
чемпіон СРСР та України з підводного
плавання та багато інших особистостей з високими людським та професійними якостями.
Тому не дивно, що випускники училища, наслідуючи приклад своїх вихователів, досягли значних успіхів у всіх
сферах.
У 1992 році на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України Київське
суворовське військове училище було
реформовано у Київський військовий
ліцей.
Київський військовий ліцей з перших днів, наслідуючи традиції своїх
попередників, прагнув не втрачати їх
досягнення і став методичним центром, що надавав допомогу при створенні ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою в Україні.
До 1998 року ліцей існував на базі та
ресурсах, що залишилась від Кв СВУ,
і які, як зрозуміло, незабаром вичерпались. Ренесанс ліцею як первинної
ланки військової освіти України розпочався у 1998-1999 роках під безпосереднім керівництвом Міністра
оборони України того часу – генерала армії України Кузьмука О.І. У 1998
році на фондах колишнього дитячого
санаторію у м. Боярка Київської обл.
був відкритий навчально-оздоровчий
комплекс Київського ліцею, де навчаються ліцеїсти 8 та 9 класів. Розпорядженням Міністра оборони за
кожним видом Збройних сил був закріплений один з підрозділів ліцею.
Командуючі видами Збройних сил
надали допомогу у ремонті та поповненні навчально-матеріальної бази.
Начальником ліцею був призначений
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З них
Діти загиблих
Діти військовослужбовців
інші
всього
Учасники ВВВ
Нагороджені орденами та медалями

досвідчений генерал, патріот України
Кравчук Л.В. Сам сирота та вихованець дитбудинку, він чудово розумів,
що для дітей у закритому навчальному закладі потрібні особливі умови,
де було б затишно, які б спонукали
до саморозвитку і розвитку та підготовці до дорослого життя. До ліцею
були направлені досвідчені офіцери,
які мали досвід роботи у військах та
військово-навчальних закладах. Стала традицією присутність членів військової ради МО України на всіх найбільш важливих заходах у ліцеї.
Президент України Кучма Л.Д., на
відкритті
навчально-оздоровчого
комплексу КВЛ у Боярці, розуміючи
важливість закладів такого типу, віддав розпорядження про створення
ліцеїв з посиленою військо-фізичною
підготовкою у кожній області.
Постановою Кабінету міністрів
України від 1 червня 1998 року ліцею
було присвоєно ім’я видатного учасника визвольного руху України Івана
Богуна.
Результати такої турботи не забарились чекати. Так, у 2001 році ліцей
був нагороджений дипломом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна»
(голова Президії Рейтингу Борис Патон), у 2003 році – Почесною Грамотою
Верховної Ради України. Ліцей відзначено Дипломом міжнародної виставки
«Сучасна освіта в Україні 2010». Ліцеїсти Гринько Кирило та Матвійчик Юрій
стали лауреатами премії Кабінету Міністрів України «За внесок молоді в
розбудову Держави».
Ліцей – учасник багатьох заходів
державного рівня і за традицією відкриває паради військ на честь державних свят.

253
194
53
500
39
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Ліцеїсти – постійні призери та переможці Всеукраїнських шкільних
олімпіад, Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. Петра
Яцика, Малої академії наук, Всеукраїнського конкурсу популярної української пісні «Різдвяні дзвіночки»
та інших конкурсів та фестивалів.
У 2009-2010 навчальному році 38
ліцеїстів стали переможцями та призерами 2 етапу Всеукраїнської шкільної олімпіади. За ініціативи ліцею у
2010 році був проведений Всеукраїнський конкурс-фестиваль військовопатріотичної пісні «Пам’ять серця»,
присвячений 65-річчю Перемоги у
Великій Вітчизняній війні. Після деякої перерви відновлені польові виходи, на яких ліцеїсти виконують
навчальні вправи зі стрільби з автомату, вдосконалюють навички з тактичної та інженерної підготовок, захисту від зброї масового ураження та
інших предметів.
Сучасна навчально-матеріальна база,
досвідчений вчительський склад забезпечують отримання ліцеїстами глибоких знань. Серед 63 вчителів ліцею:
«Заслужений вчитель України» – 1,
вчителів вищої категорії – 46, вчителів
першої категорії – 7, мають педагогічне звання «Вчитель-методист» – 23,
«Старший учитель» – 9.
Керівництво ліцею, офіцерськовикладацький склад, його службовці
та працівники, усвідомлюючи свою місію перед особистістю та Державою по
підготовці молоді до державної служби як військового, так цивільного
спрямувань, наполегливо працюють
над
вдосконаленням
навчальновиховного процесу. Це є запорукою
безумовного виконання завдань, що
стоять перед ліцеєм.
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Кадетські
класи України

Заклади, що пропагують кадетську
освіту та виховання:

Асоціація «Кадетська співдружність» і «Фонд
відродження кадетських корпусів в Україні»
всіляко підтримують навчальні заклади, які
пропагують кадетську освіту та виховання.

З

вання «кадет» – найпочесніше звання для вихованця та випускника кадетського корпусу
та суворовського військового училища. Воно є
довічним і вимагає безумовного дотримання кадетських традицій (матеріал про них див. на стор.
12-13). Їх порушення тягне за собою позбавлення
звання «кадет» та заборону носіння нагрудного
знаку випускника суворовського училища або
кадетського корпусу.
Сьогодні, коли в Україні створюються кадетські
класи, їхні вихованці звання «кадет» отримують
автоматично. Але вони повинні усвідомлювати, до
якої великої когорти вони приєднуються. Заняття у
таких класах проводяться в основному у позакласний час, на них відсутня жорстка регламентація
розпорядку дня, вимог до правил поведінки «кадета» та відповідальність за їх порушення.
Розуміючи те, що це перші кроки в Україні на
шляху відновлення кадетської освіти та виховання, Асоціація «Кадетська співдружність» та «Фонд
відродження кадетських корпусів в Україні» авансом надають вихованцям таких класів право називатися «кадетами», плекаючи надію на те, що
вони не зганьблять це високе звання.

Кадетские классы Верного Казачества
На сегодняшний день в Киеве функционирует
два класса (взвода), формируется класс в селе
Мотовиловка Киевской области и в г. НовоградВолынский Житомирской области.
Кадетские классы не финансируются государством, это полностью инициатива общественной
организации – Верного Казачества. Верное Казачество своими силами организовало учебный и
воспитательный процесс.
Кадетам преподают cтроевую и военную подготовку, тактику, топографию, Закон Божий, военную
историю, бальные танцы, приёмы самообороны.

По мере возможности организовываются занятия по верховой езде. Летом воспитанники Верного Казачества выезжают в лагеря в Крым.
Занятия проходят в помещении при Киевском
Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Со
стен кадетского класса на кадет смотрят портреты
Богдана Хмельницкого, Александра Суворова,
Михаила Кутузова, атамана Матвея Платова, Дениса Давыдова, атамана Петра Краснова, Государя Николая Александровича и Атамана всех
казачьих войск – Царевича Алексея, генералов
Врангеля, Деникина и адмирала Колчака.

Данина пам’яті
Вихованці кадетського класу «Вірного
козацтва» перед початком нового
навчального року відслужили молебень, поклали квіти до пам’ятника
«Кадетам, суворовцям та військовим
ліцеїстам, які загинули на полі бою
та віддали душу свою за Віру та Вітчизну» та вшанували пам’ять кадет
та офіцерів Київського Володимирського кадетського корпусу.

Київський кадетський корпус ім. Рівноапостольного князя Володимира
Діє на базі позашкільного центра
військово-патріотичного і спортивного виховання «Десантник».
03162, м. Київ, проспект 50-річчя Жовтня
18-Д, тел. 276-09-92.
Філіали Центру:
«Клуб десантник - Спарта»:
03162, м. Київ, проспект 50-річчя Жовтня,
12-Г, тел. 405-05-55.
«Клуб юних моряків «Шквал»:
03134, м. Київ, вул. Жолудєва, 6-Д. тел.
402-34-26.
Кримський козачий кадетський корпус
97507, АР Крим, м. Сімферополь, с. Білоглинка, вул. Київська, 6-Б.
Гімназія №2
09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул.
Гетьманська, 75,
тел. (04563) 9-02-84, 9-16-12
«Введенська» гімназія № 107
04071, м. Київ, вул. Введенська, 35,
тел. (044) 417-02-24.
Ліцей-інтернат № 23
04111, м. Київ, вул. Салютна, 11-А,
тел. (044) 400-70-80, 400-23-48.
Загальноосвітня школа №4
Одеська обл., м. Ізмаїл.
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. №15
Миколаївська обл., м. Первомайськ.
Кадетські класи «Вірного козацтва»
Заняття проводяться у приміщеннях Київського Свято-Покровського Голосіївського
монастиря.

Воспитанники носят чёрную кадетскую форму
с историческими русскими кокардами и белые
погоны с буквами В.К. Такие кадетские погоны
Владимирского Киевского (В.К.) носил юный киевлянин, будущий Георгиевский кавалер, генераллейтенант Н.Н. Духонин, последний Главнокомандующий Русской Армией в годы Первой Мировой
Войны. Символично, что шифровка В.К. совпадает
и с названием организации – Верное Казачество.
Верное Казачество ежегодно проводит кадетские Балы, на которых молодёжь Киева и других
городов приобщается к классической культуре,
круглый год проводятся занятия по бальным танцам для молодежи.
Незабуті могили
За ініціативи асоціації «Кадетська співдружність» та Київської громадської організації
«Козачий оплот» на Солом’янському
кладовищі м. Києва були проведені заходи
з упорядкування могил кадет і офіцерів
Київського Володимирського кадетського
корпусу та офіцерів, які загинули під час
Першої світової та Громадянської війн.
У заходах взяли участь ліцеїсти Київського
військового ліцею ім. І. Богуна.

9

кадетский журнал

Євген Олександрович Романенко - Голова Подільської у
місті Києві районної державної адміністрації.

Однією з ініціатив Подільської у м. Києві районної
державної адміністрації було створення у гімназії
№ 107 «Введенська» кадетського класу. Головна
ідея полягала у розробці концепції патріотичного
виховання, загартуванні молодого покоління,
поглибленні його знань з різних предметів та кращій
підготовці дітей до вступу на навчання до ВНЗ. Про
підсумки першого року існування кадетського класу
ми розмовляємо з головою Подільської РДА Євгеном
Олександровичем Романенком.

Кадетський клас:

важко, але
захоплююче
– Завершився перший навчальний рік кадетського класу у гімназії № 107 «Введенська».
Чи виправдовує себе цей проект?
– Ми дуже задоволені нашим нововведенням. Ми вклали певні зусилля і
кошти у формування кадетського класу,
і це була вдала інвестиція. Нам пощастило з викладачами та з приміщенням,
де навчаються кадети, адже гімназія №
107 відповідає усім сучасним вимогам
якісного навчання, не лише шкільного,
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але і фізичного виховання і позакласного навчання. Наразі у школі створено
усі умови для організації роботи кадетів
у позаурочний час: функціонують універсальні кімнати для гурткової роботи,
студія музики і співу, студія прикладного образотворчого мистецтва, майстерня технічного моделювання.
– З якими проблемами ви зіткнулися у перший
рік функціонування кадетського класу?
– Всі проблеми завжди своєчасно ви-

рішувалися досвідченими керівниками
та педагогами.
Ми від самого початку дуже скрупульозно підійшли до підготовки навчального процесу, і на момент формування кадетського класу майже не
залишилось невирішених питань. Тож
навчально-виховний процес був вдало
організований протягом року.
– Чи будуть вноситись якісь корективи у
навчально-виховний процес наступного року?
– Головна ідея «кадетських класів»
полягає у створенні концепції патріотичного виховання, загартованості молодого покоління, поглиблення знань з
іноземних мов, кращої підготовки дітей
до вступу на навчання до ВНЗ та військових училищ. Навчальна програма
кадетів включає у себе як основні предмети, так і додаткові – «Захист Вітчизни», військова етика, німецька мова,
плавання, фехтування, бальні танці та
робототехніка.
Навчання у кадетському класі також
повинно виховати з хлопців та дівчат
не тільки патріотів, а й людей, здатних
брати на себе ініціативу і тягар відповідальності. Кадети гімназії № 107 це
по-військовому організовані молоді
люди, які мають ціль у житті і твердо
йдуть до неї, тому кардинальних змін
навчально-виховна програма кадетського класу не зазнає. Планується
збільшити кількість розвиваючих,
оздоровчих спортивних занять, наприклад, плавання та верхової їзди, а
також більше уваги у наступному році
приділяти вивченню іноземних мов.
– Чи є бажаючі навчатися в кадетському класі
наступного року і чи достатнє фінансування зважаючи на збільшення кількості кадет?
– У перший рік на навчання до кадетських класів вступило більше 30
школярів, було сформовано два класи.
14 жовтня 2009 року на козацьке свято
Покрови відбулося офіційне відкриття
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Євген Романенко з учнями кадетського класу
«Введенської» гімназії та вихованцями
військового ліцею ім. І.Богуна.

Директор «Введенської» №107
гімназії м. Києва Олександр
Миколайович Кудрейко:
кадетських класів та посвята у кадети
з принесенням присяги. 9 травня 2010
року під час урочистої ходи вулицею
Сагайдачного, присвяченої 65-річчю
Перемоги у Великій Вітчизняній війні,
у присутності ветеранів, духовенства
та військових кадетам було вручено
погони.
Ті, хто склав присягу кадета, продовжать навчання наступного року, адже їм
це цікаво, навчання у кадетських класах

Директор ліцею-интернату №23
м. Києва Наталія Михайлівна
Головіхіна:

«Система
кадетської освіти
просто необхідна»

Два роки я мріяла про створення
кадетських класів. Можна навіть сказати,
що цю ідею подали самі діти, настільки
вони хотіли стати кадетами. Стало зрозуміло, що в Україні система кадетської

приносить дітям не лише користь, а й задоволення. Тому цього року ми маємо
вже більше сотні заявок на вступ у ряди
кадет. Звісно ж, потрібно пройти конкурсний відбір, і нажаль не всі бажаючі
зможуть вдягти кадетську форму, але районна влада докладе усіх зусиль, щоб
прийняти на навчання до кадетських
класів якомога більше бажаючих і забезпечити належний рівень підготовки кадет у 2010-2011 навчальному році..
освіти просто необхідна. Минулого літа,
перед початком навчального року до
мене прийшли представники Асоціації
«Кадетська співдружність» та Фонду
відродження кадетських корпусів в
Україні і запропонували свою допомогу
у створенні кадетського класу. Все відбулось дуже швидко. Уже 5 листопада
у нас був кадетський клас, що складався з 24 кадет і був створений на базі
одного з сьомих класів за канонами
класичної кадетської освіти. Колектив
ретельно готувався до цього кроку: ми
вивчали досвід кадетської освіти у нас
та у наших сусідів – Росії та Білорусії.
Знайшли гарний кадровий склад. За рік
ми уже побачили результат – самоорганізацію дітей, дисципліну, покращення
навчання, гордість від того, що вони
належать до кадет. Тепер у нас загалом
5 кадетських класів. Працює кафедра
військово-патріотичного виховання, яку
очолює полковник Погорілець Олександр Михайлович.
Система кадетської освіти просто необхідна сьогодні. Держава має звернути
на неї увагу і всіляко сприяти тому, щоб
забрати дітей з вулиці і прививати їм
цінності кодексу честі кадета.

«Якщо ми не
розвиваємось –
ми деградуємо».
«У рамках інноваційної школи на
базі нашої гімназії, яка отримала цей
статус 2 роки тому, був реалізований
перший у Києві проект «Кадетські
класи», ініційований Євгеном Олександровичем Романенком.
Рік тому до проекту були залучені
учні одного з сьомих класів. «Кадетський клас» відкритий для всіх бажаючих, тому приєднатись до нього на
будь-якому етапі можуть діти інших
класів.
Всі позитивні елементи військової
освіти ми спробували адаптувати до
умов звичайної середньої школи: виховувати у дітей патріотизм, навчати
їх самодисципліні та самоорганізації.
Ми хочемо виховувати людей, які,
окрім глибоких знань, мали б світогляд з твердою моральною основою.
У другій половині дня з учнями
кадетського класу, серед яких, до
речі, є й дівчата, працюють досвідчені
офіцери-вихователі. Крім занять у
різноманітних гуртках, додаткових годин математики та англійської мови,
учні мають змогу зустрічатись з великою кількістю відомих та успішних у
професійному плані людей, яких ми
постійно запрошуємо.
Проект знаходиться у постійному
розвитку, тому говорити про основні,
сталі напрями роботи зараз зарано.
Навчаючи, ми вчимося разом з дітьми. І це нормально».
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Проекти та ініціативи
бізнесмена і мецената,
президента молодіжної
громадської організації
«Київський клуб
«Червона Зірка» Олексія
Шереметьєва – яскравий
приклад небайдужого
ставлення до історії
власної країни та справи
патріотичного виховання
молоді.

Олексій Шереметьєв, Президент
молодіжної громадської організації
«Київський клуб «Червона Зірка»,
бізнесмен, меценат.

Олексій
Шереметьєв:

«Виховати у молоді почуття
приналежності до держави,
Батьківщини, історії»
І

сторія моєї родини, як і багатьох інших родин, напряму пов’язана з Великою Вітчизняною війною. Тому немає нічого дивного у тому, що повага
до ратного подвигу моїх дідів та мого
народу стала причиною моєї зацікавленості військовою історією.
Захоплення військовою історією дехто
у нас вважає чимось дивним. Але чоловік за своєю сутністю – воїн, захисник.
Чому так сталось, що захищати Батьківщину зараз стало не модно і соромно?
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Держава не може існувати без патріотичного виховання, яке має будуватись на повазі до подвигу предків. Але
в наш час питання такого виховання
чомусь відійшли на другий план. Я
впевнений, що багато негативного, що
існує зараз в країні, є наслідком саме
відсутності патріотичного виховання,
розірвання тих зв’язків, які завжди існували між людиною та її країною.
Трагічно і те, що відходить покоління,
яке могло правдиво розповісти про те,
яка ж вона – справжня війна. Війна
– це не тільки паради і нагороди. Це важкий труд, лихо,
смерть, біль і кров. Коли
з життя йдуть люди,
які бачили все це
на власні очі,
з ними відходять цілі
шари історії. Уявіть собі
мозаїку, з якої
поступово зникають частини. З часом
повної картини скласти
буде вже неможливо.

Тому необхідно якомога повніше
зберегти все те, що ми ще можемо зберегти для того, щоб на цій основі побудувати фундамент для патріотичного
виховання. Наше завдання – не лише
збирати музейні експонати, але й вводити в науковий обіг якомога більше
історичних документів – листів, фотографій, щоденників, публікувати книги і журнали, безкоштовно передавати
їх музеям, школам, бібліотекам. Все
це ми робимо, і у цьому немає ніякої
політики – ми говоримо лише про історичні факти. Це не мертві, статичні
данні, вони пов’язані з життям реальних людей. Факти залишаються фактами – загинули мільйони людей, були
Бабин Яр, Майданек, Бухенвальд…
Давно відомо: щоб знищити народ,
потрібно позбавити його історичної
пам’яті. У народу, який не пам’ятає
свого минулого, не може бути майбутнього. Я хочу, щоб патріотизм,
любов до Батьківщині, справжні, а не
декларативні, виховувались у молоді і
зараз. Відчувається, що людям не вистачає чогось справжнього, чесного і
правдивого.
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Потрібна серйозна державна політика у сфері патріотичного виховання. Необхідно на яскравих історичних прикладах виховувати у молоді
відчуття приналежності до держави,
Батьківщини, її історії. Пригадайте
ігри нашого дитинства, в яких завжди
були «наші» і ворог. Всі покоління
пройшли через них. Нам було з кого
брати приклад. Пригадайте фільми,
які ми дивились у дитинстві, книжки, які читали. На них виховувались
цілі покоління. Був єдиний ідеологічний простір простір, у якому ми всі
росли. І гарного у ньому було чимало. Зараз такого простору немає. Молодь структурована, існують вузькі
групи за інтересами, але глобальної
ідеї, яка б об’єднувала всіх, немає.
Що нам заважає взяти з нашого минулого все те гарне, що було у ньому,
і виробити щось нове, що відповідає
нашому часу? Не обов’язково все має
вирішуватись великими грошима.
Потрібно лише бажання і небайдуже
ставлення. Ми втратили і втрачаємо
цілі покоління, молодь, яку немає на
чому виховувати, тому що історія на
догоду політикам переписується знову і знову.
Згідно до одного з останніх проектів було відновлено Михайлівську батарею у Севастополі. Це фортифікаційний комплекс, побудований у 1846
році, який пережив і першу, і другу
оборони – під час Кримської та Великої вітчизняної воєн. Сама будівля
належить Севастопольському філіалу
центрального військово-історичного
музею. Церемонія відкриття відбулась 4 липня. Символічно, що одна
з кам’яних батарей, що збереглись
до сьогодні, імені князя Костянтина
Миколайовича, належить Чорномор-

Олексій Шереметьєв, Роман Сазонов та Роман Солодкий

ському флоту Росії, інша – імені Михайла Миколайовича – нашому.
Є експозиція у Балаклаві, присвячена
Кримській війні, у приміщенні унікального заводу по ремонту підводних човнів.
Розповім про випадок, який мене вразив
у Севастополі. На виставку «Героїчний
Севастополь» прийшла жінка і розповіла, що її батько пройшов всю війну артилеристом, захищав Севастополь. Вона
сказала, що хотіла б, щоб його нагороди
і форма були у нашому музеї. Вона привезла його мундир з орденами Великої
Вітчизняної війни І та ІІ ступенів, і таке
людське ставлення, довіра до того, що
ми робимо, мене вразили. Ми зробимо
спеціальну експозицію, присвячену цій
родині, цим людям. На виставці ми продемонстрували і форму, озброєння Третього рейху. Ми зробили це свідомо, щоб
показати, що перемогли ми небезпечного, добре озброєного ворога.
Відновлення Михайлівської батареї у Севастополі.

Є багато людей яким не байдуже, що
буде відбуватись в нашій державі, у
якій країні будуть жити наші діти.
І дуже хотілось би, щоб всі наші ініціативи були прикладом для інших, для
тих, хто хоче змінити життя в Україні
на краще і готовий робити для цього
все, що у його силах.

Від редколегії:
У місті Києві, по вул. Московській, 40-Б
діє «Музей Шереметьєвих» (телефон
для довідок 044 290-64-18).
Музей створено на основі декількох
сімейних колекцій, що збирались не
одне десятиліття.
Творці музею впевнені, що кожний
живий дотик до достовірних свідоцтв
минулого це:
– сприяння вихованню поваги до
наших витоків, славних пращурів, їх
подвигів та звершень;
– нагадування про відповідальність
за спадкоємність та кровний зв’язок
з духовними традиціями великого
народу.
Багато експонатів музею – раритети,
що повернулись на батьківщину через
аукціони, торги та обміни.
Зібрані по крупинках матеріальні
свідоцтва епох формують правдиве
уявлення про історичні процеси та
персоналії.
Музей – складова живої історії Вітчизни у справжніх документах, фотографіях, предметах прикладного, ювелірного, образотворчого мистецтва.
За кожною нагородою або предметом
військової амуніції – доля конкретного
героя, за кожним документом, автографом – реальна історія.
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Прощание со Знаменем – традиция Киевского военного
лицея им. И Богуна.

Кадетские традиции
Традиции - это передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся и военных училищах, что вполне содлительное время в военной среде общественные и ратные ценности, правила ответствовало настроению молодежи.
Кадетские традиции возникали в неи нормы поведения военнослужащих, а также обычаи и воинские ритуалы.
драх кадетской среды. Но помимо них

В

армии традиции играли выда
ющуюся роль, они по существу
заменяли собой политработников,
институт которых понадобилось
ввести, когда традиции перестали
существовать.
В силу их задающейся роли традиции имели официальную поддержку,
без них в армии не было ни одной
части, ни одного военно-учебного заведения.
Проявлялись они по-разному и отражались обычно в «Историях полков»
или иных документах, но чаще всего
это был сложный, неписаный кодекс
внутренней жизни и взаимоотношений, тесно связывающий сослуживцев
в единую семью.
В содержательной части большинство традиций были серьезны и
требовательны. Они учили преданности Отчизне, Вере, начальникам, прививали любовь к армии и своему полку,
воспитывали у молодежи уважение к
старшим, умение подчиняться прежде,
чем получить право командовать.
Они требовали неукоснительного
соблюдения законов войскового то-
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варищества, личного достоинства и
чести, развивали сообразительность,
мужество и отвагу, побуждали к жертвенности по отношению к своим товарищам, учили поступаться личными
интересами.
В своей внешней, обрядовой части
традиции выражались по-разному и
нередко носили озорной, шутливый характер, особенно в кадетских корпусах

Знамя Русского кадетского корпуса (Сербия) – символ воинской чести и единства.

существовали официальные традиции
кадетских корпусов.
Это, прежде всего их история,
корпусные праздники, процедура проведения которых была у каждого корпуса своя (как и меню праздничного
обеда), торжественные построения и
марши по улицам города, храмовые
праздники и дни поминовения, церемония прибивания знамени к древку,
публичные концерты, спортивные
выступления и пр.
У каждого корпуса был свой цвет погона
и его маркировка, свой девиз, выпускной
жетон (нагрудный знак). Некоторые
корпусные традиции смыкались с кадетскими, что особенно ярко проявилось в
так называемых кадетских заповедях. Их
авторами могли быть кадеты, воспитатели, даже сам директор.
Авторство в данном случае не имело значения, лишь бы данное правило
соответствовало общему настрою и
разделялось кадетской средой. Наиболее полно кадетские традиции нашли
отражение в «Правилах Русского корпуса» или «Заветах генерала Адамовича своим кадетам».
Вот наиболее важные из них.
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Самое главное

Быть верными Отечеству и относиться
уважительно к его прошлому.
Уважать старые обычаи.
Охранять нашу национальность.
Сохранять строй и выправку.
Подчиняться не рабами, а доброй
волей.
Отношение к корпусу

Любить корпус, как любят старые
кадеты.
Не грязнить гнездо и будущие воспоминания о своем детстве, отрочестве и
юности.
Оберегать дом в корпусе и все в нем.
Соблюдать в корпусе гостеприимство
к старым кадетам.
Не набрасывать тень на кадет своим
поведением вне корпуса.
Соблюдать форменность кадетской
одежды.
Облик кадета

Быть бодрым.
Закалять свою волю.
Терпеть безропотно лишенья;
Смотреть людям в глаза.
Быть честным во всем.
Помнить, что в великом честен лишь
тот, кто честный в малом.
Не лгать.
Не хвастаться.
Не хамствовать.
Не быть грубым.
Не сквернословить.
Соблюдать трезвость.
Знать свои недостатки.
Не оправдываться ни тем, что «все поволчьи воют», ни тем, что «один в поле
не воин».
Быть, а не казаться.
Быть благодарным (благодарность первый взнос в уплату долга и «шестое
чувство человека»).
Взаимоотношения

Помогать товарищам.
Не завидовать.
Поддерживать выдающихся.
Не нарушать правил собственности.
Делиться.
Не делать бесчестного даже ради товарищества.
Не подводить товарищей под ответ за
свои поступки.
Не преклонять служебный долг перед
долгом товарищества.
Не оскорблять. Помнить: оскорбление
товарища оскорбляет товарищество.
Младшим не драться, старшим не расправляться насилием.

Уважать молящегося.
Охранять младших кадет, как братьев.
Если загрязнился, не грязни чистых.
Не дружить во вред товариществу.
Поссорившись, думать о мире.
Не доносить и не сплетничать.
Из правил общежития
Не лишать товарищей удобств общежития.
Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей.
Не бояться быть вежливым.
Уважать чужое горе, печаль, радость и
веселье, сон, труд и покой.
Не выдавать грубостью и руганью своей ненаходчивости и ограниченности.
Не брать пищу до раздачи. Соблюдать
за едой приличие.
Не проявлять и не высказывать брезгливость.
Из корпусных правил

Все кадеты должны:
а) следить за почитанием младшими
кадетами старших;
б) следить за нравственностью младших кадет;
в) следить за дружественными отношениями между всеми кадетами.
Старшие кадеты не должны злоупотреблять своим старшинством.
Воровство карается исключением из
корпуса кадетской средой.
Кадеты должны приветствовать
бывших кадет, носящих жетон корпуса.
Каждый выпуск должен делать не то,
что ему хочется, а то, что требует благо
корпуса.
Каждый кадетский корпус имел свои
традиции, которыми очень дорожил.
Даже после того, как корпус прекращал
свое существование, они еще долгое
время сохранялись в среде его питомцев. Хранителем корпусных традиций
считался старший, 7-й класс, которому это право торжественно передавалось от предыдущего выпуска. Из его
среды выбирался «выпускной совет»,
возглавляемый «генералом» выпуска и
его помощниками (адъютантами). Эти

Кодекс Чести Кадета
1. Кадет - сын Отечества.
2. Люби врагов своих, сокрушай
врагов Отечества, гнушайся врагами
Божьими.
3. Определи свои обязанности перед
Богом, Отечеством и людьми, тогда и
права свои определишь верно.
4. Обращайся с другими так, как ты
хочешь, чтобы обращались с тобой.
5. Ты должен быть достойным своих
великих предков.
6. Работай так, чтобы тебе верили.
7. Работай так, чтобы после тебя ничего не переделывали.
8. Чтобы работать радостно, всегда
будь творцом.
9. Старайся поделиться со всеми своей
радостью.
10. Дружи со своими младшими
братьями.
11. Тобой должны гордиться твои
друзья.

лица были непререкаемыми авторитетами для кадет, а власть «генерала» была
в иные отношениях даже сильнее, чем
власть директора корпуса.
Выпускной совет вырабатывал общие
решения по наиболее важным вопросам
внутренней жизни, он чутко реагировал
на каждый бесчестный поступок кадета.
Предметом особого внимания совета являлась честь корпуса и охрана его
репутации, в связи с чем проступки,
бросающие пятно на корпус, карались
очень строго. Также традиции нерушимого кадетского братства предполагали
бережное, деликатное отношение друг к
другу, скрупулезное соблюдение правил
общежития.
В 1913 году Главным управлением военно-учебных заведений были
разработаны 12 «заповедей» товарищества, неукоснительное исполнение требований которых контролировались советом.
Подобные моральные установки не
оставляли места для бесчестных поступков, которые в кадетской среде были
просто немыслимы.ким образом.

Справка
Слово «традиция» происходит от лат. traditio, (tradere), означающего «передавать».
В традициях уроки прошлого, опыт настоящего и слава будущего. Нам жизненно необходимо освободиться от предрассудка, что позади нас только отжившее,
умершее, то, что было и исчезло бесследно. На самом деле, история, верно понятая,
говорит о жизни и живом. Традиции – это наше наследие. И тем хорош настоящий
наследник, что он относится к наследству как к стартовой площадке для свершения
новых великих дел во славу своего Отечества.
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Заповеди товарищества
Эти 12 «заповедей» в 1913 г. были отпечатаны и разосланы Главным
Управлением Военно-Учебных Заведений во все кадетские корпуса и военные
училища для помещения на стенах.
1. Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе живущих или работающих, основанные на доверии и самопожертвовании.
2. Военное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью.
3. На службе дружба желательна, товарищество обязательно.
4. Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества.
5. Долг товарищества преклоняется перед долгом службы.
6. Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается
бесчестным.
7. Подчиненность не исключает взаимного товарищества.
8. Подвод товарища под ответственность за свои поступки - измена товариществу.
9. Товарищество прав собственности не уменьшает.
10. Отношение товарищей должно выражать их взаимное уважение.
11. Честь товарищей нераздельна.
12. Оскорбление своего товарища - оскорбление товарищества.

Международное сотрудничество
Ассоциация «Кадетское содружество» и Общероссийский союз кадетских
объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» заключили договор о совместной деятельности и сотрудничестве.
Взаимодействие Сторон основывается на общности интересов
выпускников и воспитанников бывших и действующих суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов и
военных лицеев, выпускников военных спецшкол, артиллерийских подготовительных училищ и школ юнг, а также команднопреподавательского состава кадетских учебных заведений.
В рамках договора поставлены следующие цели:
• восстановление лучших традиций и принципов системы кадетского
воспитания;
• разработка и развитие совместных проектов, позволяющих активнее пропагандировать систему кадетского образования и воспитания в Украине и России;
• поиск путей по расширению возможностей и повышению
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эффективности деятельности благотворительных и общественных
организаций России и Украины в сфере социальной защиты
выпускников кадетских учебных заведений, ветеранов воинской
службы и членов их семей;
• изучение истории воинского братства Украины и России;
• изучение истории кадетского образования и воспитания в кадетских корпусах и классах Украины и России, написание исторических заметок по этим темам и публикация их на страницах кадетской периодики;
• поиск и изучение исторических судеб выдающихся выпускников
кадетских учебных заведений, их вклада в развитие науки,
культуры, образования, в совершенствование государственного
управления в странах проживания;
• расширение культурных связей, улучшение взаимопонимания
на всех уровнях общественной жизни двух стран.

История

Этикет для кадет
В 1779 году лейб-гвардии Преображенского полка подпрапорщиком Петром
Калязиным были составлены «Общие правила этикета для кадетских
корпусов, которыми должны руководствоваться кадеты и гардемарины».
Приводим их полностью, поскольку этим правилам могут следовать и
представители нынешнего молодого поколения

О пристойном положении корпуса
Держи корпус прямо, когда стоишь
или сидишь, голову наклонивши немного вперед. Не верти ею часто, но
ежели надобно, то с важностью и благопристойностью обороти.
Не морщи лба и носа.
Глазами не повертывай по сторонам,
но держи их обыкновенно немного потупя. Не смотри ни на кого гордо или
презрительно.
Когда руками ничего не делаешь,
держи их около себя, только не за спиной или в карманах. Не потирай руку
об руку, не щупай без нужды волос и
лица.
Когда сидишь, то ноги держи ровно
на земле, не подгибай их и не очень
отстанавливай, также не протягивай
далеко от стула.
Утирайся тихонько и для того имей
всегда при себе платок. Также и сморкать должно, а высморкнувши, не смотри в платок.
Разговаривая или слушая кого, не делай неприличных телодвижений: между прочим, не махай головой, изъясняя
твои мысли, делая знак каждому сказанному или слышанному слову.
Воздерживайся
от
неблагопристойных телодвижений руками; не щупай без нужды портупеи,
перчаток, платка или другого чего, не
хрустай руками, потягивая их. Также
не стучи ногами наподобие барабанного боя.
Наблюдай чистоту и опрятность в
форме без всякого пристрастия и знака суетности.
О походке
Не ходи очень споро, и не очень
тихо, без фигур и верхопрашества, но
разменно и с благопристойною важностию. Идучи, не переваливайся и не
трясись корпусом. Также рук не распускай без нужды. Не бей ногами по
земле крепко и не волочи их. А всходя

по лестнице, более одной ступени не
переступай.
Прогуливаясь с почтительной особой, надобно наблюдать, что когда она
остановится, тогда и ты остановись.
Не оборачивайся прежде ее, а ежели
должно оборотиться, то оборотись лицом к ней, а не плечами.
Противно благопристойности с человеком высшего достоинства идти
равным шагом, но должно за ним
следовать несколько подалее от него,
как на половину шага, чтоб можно
слышать удобно его разговор.
Ежели идешь между двумя равными,
коих ты достойнее, тогда оборачивайся то к тому, то к другому, а ежели
неравными, то к старшему.
Разговаривая с почетной особой, не
опирайся на что-нибудь и не очень
близко подходи к ней, но стой в некотором расстоянии.
Противно благопристойности скидать сапоги или башмаки в присутствии почетных гостей.
О речах и разговорах
Рачительно старайся в обращении быть скромным и умеренным
без суровости, непринужденным и
вольным без легкомыслия и задумчивости, тихим и приятным без пристрастия ласкательства, откровенным
и чистосердечным с благоразумием и
скромностью, приятным и полезным
обращающемуся с тобою.
Говорить должно умеренным голосом, не очень медлительно и не весьма
скоро, ни грубо, слабо и громко, да и не
так тихо, чтоб другой не мог слышать
явственно.
Не смейся без причины, а когда надобно, то не хохочи громко.
В дружеских разговорах непристойно употреблять длинные периоды и
ученые знаменования. Также в таких
собраниях неприлично оказывать
свое учение.

Не разговаривай ни с кем спесиво
и презрительно, но всегда покорным
и почтительным образом, чрез чтоб
оказывал почтение разговаривающему с тобою, а наипаче с людьми
почтенными, при которых из почтения
удерживайся от слов, изъявляющих
твой гнев подчиненным.
Благопристойность требует говорить редко о том, что служит к похвалению самого себя, а ежели необходимо надобно, что-нибудь сказать,
то должно изъяснить немногими словами, с кротостию, умеренностию, не
унижая других и не возвышая себя
перед прочими. Весьма неприлично
предлагать собранию о том, что не
согласуется со временем и особями.
Например, о печальном в веселостях, о подлых и маловажных вещах
собранию разумных и ученых пред
незнающими и простыми людьми
рассказывать о высоких и важных
материях. Не прерывай разговора
других, хотя бы и знал, что твои речи
не будут им противны, но дай время
окончить, слушая его порядочно и
благопристойно, не отвращаясь.
Когда взойдешь в обращение, то
не говори на таком языке с одним из
присутствующих, которого прочие не
разумеют. Также не шепчись ни с кем,
а пошептавшись не смейся, чтоб через
сие не озлобить других.
Весьма неучтиво, сидя за столом, класть руки на оный. Но не менее грубо по стулу протягиваться
непочтительным образом.
Неприлично за столом обращать
глаза по сторонам или устремлять
свой взор на одного из присутствующих или на кушанье, поставленное
против тебя.
Не наклоняйся над кушаньем, но
немного уклонись, когда хлебаешь, и
тотчас опять сядь прямо, остерегаясь,
чтоб не накапать на себя или на скатерть. Не пей из тарелки, но употребляй к тому ложку, которую не всегда
зачерпывай полну, также не скобли
ею по дну тарелки.
Когда кушаешь, то не чавкай. Кости, также косточки из плодов должно
класть на край тарелки.
Рюмку не переливай. Не пей, имея
во рту кусок. Также пьючи, глаз не
взбрасывай.
Салфеткой не утирай поту и носа.
За столом не чисть в зубах и не полощи рта, также и после стола при
других.
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Фотоработы выпускника
Казанского СВУ 1976 года
Пятакова Сергея
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Кирило Гринько

Циханівський Олександр
Я обираю професію військового
Навчаючись у дев’ятому класі, я раптом зрозумів, що
таке життя мені набридло. Душа і тіло забажали чогось
нового, цікавого. І якось випадково, я потрапив на цікавий документальний фільм про Київський військовий
ліцей.
Я вирішив спробувати свої сили і вступити до ліцею.
Вступивши до ліцею я зрозумів, що військова професія
буде моїм життєвим шляхом.
Життя військове нелегке,
Але оце воно таке,
Щоб Батьківщину боронить,
Себе не жаль похоронить.
Щоб у нащадків була воля,
Була щоб краща у них доля,
Тому військовим хочу стати,
Щоб Україну захищати!

Ми – богунці-ліцеїсти,
Хлопці браві, душі чисті,
Мрієм славу здобувати,
Честь держави захищати.
Вчать майори й генерали,
Полковники й ветерани,
Що в часи важкі, криваві
Землю нашу захищали.
Гей, богунці-ліцеїсти,
Хлопці браві, душі чисті,
Будем добре ми навчатись,
Щоб батьки могли пишатись.
Й буде тоді Божа Мати
Шлях зірками встеляти,
Бо шануєм ми родину,
Рідне слово й Україну.

Ярема Сергій
Дзвони
Кого злякають дзвони – каюсь,
Кого розбудять – на добро,
До вас, брати мої, звертаюсь,
В руках тримаючи перо.
Ми всі Тарасова родина,
Прямі нащадки Кобзаря,
Наш дім кохана Україна,
Свята українська земля.
На цій землі нам разом жити,
Пліч-о-пліч ранки зустрічати,
Сміятись, плакати, любити,
Майбутнє спільно будувати.
Лунає клично дзвін надії,
Мов грім, мов заклик, мов набат,
Відлунюючи наші мрії,
Здолавши сварки і розбрат.
Тож беремось дружніш до справи.
Вже досить сутичок і чвар.
Здобудемо Вкраїні слави
Як він, наш світоч, наш Кобзар.

У цьому номері ми публікуємо творчий
доробок випускників та ліцеїстів Київського
військового ліцею ім. І. Богуна.
Запрошуємо ліцеїстів всіх ліцеїв та
кадетських класів надсилати свої матеріали,
кращі з яких будуть публікуватися у нашому
виданні.
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Ліцеї України

У вирішенні всіх проблем начальники ліцеїв
повинні покладатися на власні сили.

та їх проблеми
Сьогодні в Україні існує велика мережа ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою, які практично стали візитною карткою кожної
області. Керівники адміністрацій, яким підпорядковані ліцеї, турботливо
ставляться до них, розуміючи, що формування патріотично свідомих
громадян з юних років – це внесок у майбутнє України.

Р

азом з тим існує ряд проблем, які
не дають можливості у повній мірі
розкрити потенціал цих навчальновиховних закладів.
Постановою Кабінету міністрів
України від 28 квітня 1999 р. N 717 визначено, що «Ліцей є середнім загальноосвітнім навчальним закладом з
військово-професійною спрямованістю
навчання та виховання і належить до
середньої загальноосвітньої школи третього ступеня з поглибленим вивченням програми допризовної підготовки
юнаків».
Головне завдання ліцеїв – підготовка
вихованців «для подальшого вступу до
вищих навчальних закладів Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, Національної гвардії, МВС та
військових навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, що
готують військових фахівців».
Завдання для ліцеїв поставлені єди-
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ні, але в Україні немає єдиного органу,
який би організовував, координував і
контролював діяльність ліцеїв. В кожній області значна частина питань вирішуються на власний розсуд, та і не
можуть вони бути вирішеними, тому
що в області таких можливостей немає. Ліцей з ПВФП – єдиний в області
і створювати для нього окремі підрозділи із забезпечення його діяльності недоцільно, тому деякі важливі питання
його функціонування залишаться поза
увагою. Як наслідок, ліцеї з ПВФП відчувають методичний «голод» в організації навчально-виховного процесу,
мають різні штати, фінансування, навчальні програми, рівень підготовки,
форму одягу, тощо.
У Законі України «Про загальну середню освіту» відсутнє поняття «ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою» або «військовий ліцей»,
тому в установчих документах ліцеї

мають статус «школа-інтернат». Тому
і добовий пайок ліцеїста менше, ніж
пайок вихованця спортивного інтернату, а фізичні й моральні навантаження
ліцеїстів ніяк не менші. Штатним розписом ліцеїв не передбачені посади, які
необхідні для закладів такого типу. У
трудових книжках працівників ліцею
значиться «педагог-організатор», «вихователь» і забезпечення цілодобового
контролю за особовим складом прирівнюється до роботи «нічної няні» з
відповідною оплатою праці, що є причиною кадрових проблем.
Те, що тільки «особистість може виховати особистість» – аксіома для закладів
закритого типу, якими є військові ліцеї.
Нехтування цим «золотим правилом»
може привести до негативних наслідків
в організації навчально-виховної роботи у ліцеях. Тому, з метою залучення
кращих військовослужбовців до роботи
з військовими ліцеїстами Постановою
Кабінету міністрів України від 21 жовтня
2009 року №1160 були встановлені надбавки до посадового окладу командирам
рот, офіцерам-вихователям та старшинам навчальних рот. Саме ця категорія
військовослужбовців безпосередньо забезпечує навчально-виховний процес та
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здійснює цілодобовий контроль за особовим складом. Але при «приведенні»
штату Київського військового ліцею у
відповідність до вимог наказів Міністра
оборони посада «старшина навчальної
роти» була скасована, а замість неї введена посада «інструктор-сержант». Військовослужбовці, які призначаються на
ці посади, передбачені Постановою Кабінету міністрів надбавки не отримують,
як не отримують і надбавку за роботу з
особовим складом. Таким чином скорочується кількість військовослужбовців,
які безпосередньо працюють з ліцеїстами, і збільшується навантаження на
інші категорії військовослужбовців. Такі
«покращення» негативно відгукнуться
на стані організації навчально-виховної
роботи.
Великою проблемою також є питання
підготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ліцеїв, які
працюють з вихованцями підліткового
віку. Цей вік, який є особливим у розвитку між дитинством і дорослістю,
характеризується якісними змінами,
пов’язаними з входженням до дорослого життя, і є визначальним у становленні особистості. Вихователі ліцеїв проходять курси підвищення кваліфікації як
вихователі груп подовженого дня, що
не відповідає специфіці роботи з дітьми
цього віку. Кожна область самостійно ці
питання вирішити не в змозі. Є потреба створити централізовані курси для
підготовки вихователів для всіх ліцеїв
з ПВФП, на яких би навчали методам
роботи з дітьми такого віку. З причини недостатньої підготовки вихователів
спостерігаються деякі «викривлення» у
практиці виховної роботи з підлітками.
Не на належному рівні здійснюється
забезпечення ліцеїв військовим майном
(макети зброї, техніка, протигази та ін.).
Поповнення навчально-матеріальної
бази з військової справи здійснюються
в основному через приватних підприємців, що через фінансові труднощі не
завжди можливо. Неодноразові звернення до Міністерства оборони, Міністерства освіти та науки, Міністерства
фінансів про передачу надлишкового
майна Міноборони, яке просто знищується, не найшли відгуку.
Дуже часто забувають про ліцеї при
визначенні завдань того чи іншого відомства. Так, ліцеї, як первинна ланка
підготовки до військової служби (що
визначено у Постанові КМ України),
не внесені до «Білої книги» Міністерства оборони України. А це визначає
ставлення до роботи ліцеїв як важливої

ланки у підготовці фахівців високого
рівня як військового, так і цивільного
напрямків з дитинства.
Остаточно не вирішені питання взаємодії з вищими навчальними закладами, в інтересах яких здійснюють свою
діяльність ліцеї. Ліцеї не мають вичерпної інформації про них. Вищі навчальні заклади не надсилають відгуки
про вихованців ліцеїв, які навчаються у них, та не надають рекомендацій
про напрямки навчальної та виховної
роботи, які слід посилити. Вирішення питання взаємодії значно підніме
ефективність
навчально-виховного
процесу ліцеїв.
У деяких ліцеїв є проблеми з приміщеннями для їх нормального функціонування. Так, Кременчуцький ліцей
(єдиній на 3 регіони: Полтавська, Черкаська та Кіровоградська обл.) розміщується у колишньому дитячому садку.
Поряд з ліцеєм знаходиться колишній
військовий госпіталь, який у січні 2010
року було передано у власність обласної ради для переобладнання під онкологічний диспансер. Територія для
диспансеру завелика і коштів для його
ремонту не передбачено. Колишній госпіталь протягом 5-ти років пустує та
руйнується. Неодноразові звернення
керівництва ліцею до Міністерства оборони та прем’єр-міністра залишились
без відповіді.
Потребує допрацювання з урахуванням реалій сьогодення Постанова
КМ України «Про ліцеї з посиленою
військо-фізичною підготовкою», яка
була видана ще у 1999 році.
Це тільки деякі, найбільш болючі проблемні питання, що притаманні прак-

Довідка
Ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою є середнім загальноосвітнім навчальним
закладом з військово-професійною
спрямованістю навчання та виховання і належить до середньої загальноосвітньої школи третього ступеня з
поглибленим вивченням програми
допризовної підготовки юнаків.
Головним завданням ліцею є:
надання вихованцям ліцею освіти
понад обсяг, визначений державним
стандартом для повної загальної
середньої освіти;
забезпечення набуття ліцеїстами
знань і навичок з військової та фізичної підготовки;
виховання у ліцеїстів високих
моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та
професії офіцера на основі військовопрофесійної орієнтації;
підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити
труднощі військової служби.
Постанова КМ України від 28 квітня 1999 р. N 717.

тично всім ліцеям з ПВФП. Їх вирішення буде сприяти підготовці державних
службовців високо рівня як військового, так і цивільного напрямків.
Керівництво військових ліцеїв та ліцеїв з ПВФП усвідомлюють свою місію
перед особистістю, суспільством та
Державою і, незважаючи ні на які труднощі, наполегливо виконують завдання, що стоять перед ними.

Не на належному рівні здійснюється забезпечення
ліцеїв військовим майном.
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Известные кадеты
Я – лишь один из десятков тысяч
выпускников суворовских училищ.
Эту систему обучения нужно всячески
популяризировать и сохранять,
пока еще живы ее носители. Наши
преподаватели и офицеры, отдавая
нам самое драгоценное – свое время,
сделали нас теми, кем мы есть.

Олег Александрович Бородин, мастер спорта,
абсолютный чемпион Украины, неоднократный
чемпион международных турниров по культуризму

«Я безмерно горд,

что принадлежу
к когорте
суворовцев»
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Олег Александрович, почему вы решили стать
суворовцем?
Как и миллионы советских школьников я рос с чувством гордости, что
родился и живу в СССР. Я с молоком
матери впитал любовь к Родине, ее завоеваниям, ее могуществу и авторитету. Я слышал рассказы моего дедафронтовика о том, какой ценой была
завоевана Победа и наше могущество.
Я смотрел кинофильмы, играл в игры,
где были «наши и немцы», участвовал в
пионерских «Зарницах» и, конечно же,
– читал книги. Правильные книги… Так
я понял, что для настоящего мужчины
лучшая профессия – Родину защищать.
Потом был кинофильм «Алые погоны».
Вопрос «С чего начать?» – больше не
стоял. Я решил стать суворовцем. Так
началось то, что оставило неизгладимый след в моей судьбе. На всю жизнь
осталось ощущение гордости за то, что я
принадлежу к кадетскому братству. Расскажу короткую историю из кадетской
жизни. Было это 24 ноября 1983 года. В
училище отмечали 40-летие со дня образования Киевского СВУ. На торжественное собрание приехали выпускники
разных лет – от курсантов до генералов.
И в актовом зале чувствовалось не только единение поколений, но и единение
духа. Мы, молодые суворовцы, чувствовали себя подрастающей силой Великой
Державы. Знаете – это великое чувство.
Это тот стержень, который как пружина
поднимает нас, когда судьба пытается
поставить нас на колени…
Чему вы научились за годы, проведенные в
училище?
В суворовское училище мы все пришли родом из детства. Оторванные от
опеки отцов и матерей, мы с юных лет
должны были понять, что такое коллектив, стать монолитом, одним целым.
Необходимо было занять свое место в
этом коллективе, максимально развить
свои лучшие качества и нейтрализовать
слабые стороны, – ведь спрятать их невозможно, когда ты 24 часа в сутки находишься в коллективе и выполняешь
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сложные задания под наблюдением
сотен пар глаз. Суворовское училище
окончательно сформировало нас как
мужчин. Нам дали хорошие знания,
нас учили не только стрелять, но и танцевать, петь и играть на музыкальных
инструментах. По субботам и воскресеньям наши отцы-командиры водили нас
в музеи, театры и кино. Самое главное,
на мой взгляд, это то, что в училище нам
сформировали и развили основные базовые ценности: честь, достоинство и
братство. В нас воспитали решительность, целеустремленность, самообладание, выдержку, дисциплинированность,
ответственность, смелость и инициативу. А самое главное – в наших характерах развили такие важные качества
как способность принимать решения и
брать на себя ответственность за их выполнение.
Сейчас, после смены общественноэкономической формации, для некоторых изменились и ценности. Если для
нас главными являются коллективизм и
товарищеская взаимопомощь, то сейчас
пропагандируются индивидуализм и
конкуренция. Но я уверен, что так будет
не всегда. Долго гнаться за потреблением
и наслаждением люди не смогут. У них
всегда будет потребность в развитии,
образовании, самореализации. Общество потребления долго жить не сможет.
Думаю, что ценности, которые нам прививались в училище, и являются истинными, и рано или поздно они вернутся.
Как сложилась ваша судьба после окончания
суворовского училища?
После окончания Киевского СВУ я
был направлен для продолжения учебы
в Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени С.М. Кирова. Был
там старшиной роты, хорошо учился,
но в конце обучения, перед самым выпуском, в связи с болезнью отца был
вынужден оставить учебу и вернуться
в родной город. После увольнения из
армии работал учителем физкультуры,
секретарем РК ЛКСМУ. Продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях. В 1990 году поступил в Киевский
государственный институт физической
культуры. Во время учебы был членом
Национальной сборной команды Украины по культуризму, стал чемпионом
Украины, неоднократным чемпионом
международных турниров. С 1995 года,
по окончании института, стал работать
тренером федерации культуризма Украины. В 1998 году был избран президен-

том федерации бодибилдинга города
Киева, а в 2000 году – вице-президентом
Федерации бодибилдинга Украины. С
2006 года параллельно стал работать в
федерации рукопашного боя Украины
инструктором по подготовке телохранителей. В настоящее время занимаюсь
подготовкой телохранителей одного из
коммерческих банков.
Когда вы начали заниматься спортом?
Еще в школе я начал заниматься классической борьбой. Был чемпионом Николаевской области. В суворовском училище стал заниматься вольной борьбой
под руководством двукратного чемпиона Олимпийских Игр – Бориса Гуревича.
Спорт занимал одно из ведущих мест в
нашей подготовке и образе жизни. Мы
постоянно тренировались, занимались
разными видами спорта, посещали секции борьбы, бокса, гимнастики, легкой
атлетики, пулевой стрельбы. Мы участвовали в спортивных праздниках,
Спартакиадах суворовских и нахимовского военно-морского училищ, Первенствах Вооруженных Сил. Спорт прочно
вошел в нашу жизнь и стал потребностью. Став курсантом Ленинградского
ВОКУ, тренироваться стал еще больше.
Занимался рукопашным боем, преодолением препятствий, усиленно стал заниматься работой с отягощениями.
Что бы Вы хотели пожелать преподавателям,
офицерам и молодому поколению?
Преподавателям и офицерам я хотел
бы передать низкий поклон и огромную
благодарность за их труд, за то, что они
отдавали нам самое дорогое, что у них

Олег Бородин, выпускник 2 роты Киевского
суворовского военного училища 1984 года.

было – свое время. Офицеры отдавали
нам свой концентрированный жизненный опыт, а преподаватели – свои знания. Благодаря их труду мы стали теми,
кто мы есть.
Нынешнему молодому поколению хотел бы сказать: «Делайте, что должно и
будь что будет». Не ваша вина, что профессия Родину защищать – сейчас не в
почете. Времена изменятся. Важно, чтобы в то время, когда быть защитником
Отечества снова станет престижно, вы
были в состоянии стать его оплотом и
гордостью, чтобы к тому времени не
растеряли честь и достоинство.

Олег Бородин (второй слева) в строю суворовцев.
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руках. Второй вариант, если отягощение неудобно для захвата или крупное по размерам – удерживать его можно двумя
руками на груди. На счет «раз» – присесть, на счет «два» –
вернуться в исходное положение. В качестве отягощения,
при определенном уровне тренированности, можно использовать сослуживца, усадив его к себе на плечи. Дыхание глубокое, равномерное. Счет «раз» – вдох, счет «два» – выдох.
Выполнить максимальное количество раз.
4.Упражнение на развитие длинных мышц спины.
Становая тяга. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, отягощение – в опущенных руках. На счет «раз»
– наклонить корпус вперед до положения параллельно
земле, поднимая голову максимально вверх и прогибаясь
в пояснице. Ноги слегка согнуть в коленях. На счет «два» –
вернуться в исходное положение. Дыхание глубокое, равномерное. Счет «раз» – вдох, счет «два» – выдох. Выполнить
максимальное количество раз.

Комплекс
упражнений
от абсолютного чемпиона Украины для ежедневного
выполнения в любых условиях:
1.Упражнение на развитие мышц груди и трехглавой мышцы плеча.
Отжимание от пола. Исходное положение – упор лежа.
На счет «раз» – опуститься грудью до касания пола, руки согнуть в локтевых суставах, держа локти как можно ближе к
корпусу. На счет « два» – разогнуть руки в локтевых суставах,
вернуться в исходное положение. Дыхание глубокое, равномерное. Счет «раз» – вдох, счет «два» – выдох. Выполнить
максимальное количество раз.
2.Упражнение на развитие дельтовидных мышц.
Поднимание отягощения перед собой. В качестве отягощения можно использовать гирю, камень, трак гусеницы,
какую-либо емкость с водой (бидон, канистру). Исходное
положение – стоя, отягощение в опущенных перед собой
руках, слегка согнутых в локтевых суставах. На счет «раз» –
поднять руки с отягощением перед собой по дуге на уровень
глаз. На счет «два» – вернуться в исходное положение. Дыхание глубокое, равномерное. Счет «раз» – вдох, счет «два»
– выдох. Выполнить максимальное количество раз.
3.Упражнение на развитие мышц ног.
Приседание с отягощением в руках. В качестве отягощения использовать гири, гантели, траки. Исходное положение
– стоя, ноги на ширине плеч, отягощение – в опущенных
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5. Упражнение на развитие широчайших мышц спины.
Подтягивание. Исходное положение – вис на перекладине. Хват – на ширине плеч. Счет «раз» - подтянуться, счет
«два» – вернуться в исходное положение. Дыхание глубокое,
равномерное. Счет «раз» – выдох, счет «два» - вдох. Выполнить максимальное количество раз.
6.Упражнение на развитие двуглавых мышц плеча.
Сгибание рук в локтевых суставах. Исходное положение
– стоя, отягощение в опущенных руках. Счет «раз» – согнуть
руки в локтевых суставах, счет «два» – вернуться в исходное
положение. Дыхание глубокое, равномерное. Счет «раз» –
выдох, счет «два» – вдох. Выполнить максимальное количество раз. В качестве отягощения можно использовать гирю,
камень, трак гусеницы, какую-либо емкость с водой (бидон,
канистру).
7. Упражнение на развитие мышц брюшного пресса.
Сгибание и разгибание корпуса. Исходное положение
– лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой.
Счет «раз» – прижимая подбородок к груди, отрывая плечи, затем лопатки от пола максимально сократить мышцы
брюшного пресса, одновременно отрывая от пола таз и подавая его вверх, навстречу плечам. На счет «два» – вернуться в
исходное положение. Дыхание глубокое, равномерное. Счет
«раз» – выдох, счет «два» – вдох. Выполнить максимальное
количество раз.
Все упражнения выполнять плавно, без рывков, с глубоким ритмичным дыханием. Данный комплекс упражнений предназначен
для поддержания всех мышечных групп в тонусе. Выполнять ежедневно в виде физической зарядки. При наличии большего количества времени можно выполнять каждое упражнение в трех подходах. При таком режиме тренировки воздействие на организм
будет способствовать развитию силовой выносливости. Для увеличения физической силы и массы мышц необходимо выполнять
специальный комплекс упражнений в тренажерном зале или, по
крайней мере, с большим разнообразием упражнений и отягощений. Но об этом – в следующем номере.
Желаю успехов.

Читайте в наступному номері:
В период с 10 по 12 сентября 2010 года в г. Минске
состоялось очередное заседание Правления Международной Ассоциации «Кадетское братство» (МАКБ).
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Приём в члены МАКБ националь-

ной организации кадет в Германии;
2. О проделанной национальными организациями МАКБ работе в период
2008-2010 г.г.
3. О проведении военно-мемориаль
ной акции «Незабытые могилы».
Отчет о заседании Правления МАКБ
читайте в следующем номере.

16 вересня 2010 року на території Мукачівського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою відбулась церемонія відкриття Каплички Святого Георгія
Побідоносця в пам’ять про загиблих, померлих кадет, суворовців, нахімовців та
військових ліцеїстів. Капличка споруджена за ініціативи начальника ліцею Гальченка Олександра Олексійовича при підтримці громади Закарпатського краю.
Репортаж про відкриття Храму читайте у наступному номері.

Кадетский музей
Продолжаем публиковать экспонаты «Кадетского музея».
Дорогие друзья! Просьба к тем, кто располагает артефактами, историческими документами, касающимися истории кадетских корпусов и СВУ, просьба сообщить редколлегии журнала.
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