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Етапи виходу 
з карантину 

Українці вже три місяці жи-
вуть в умовах впровадження  
карантинних обмежень, що за-
побігають широкому поширенню 
коронавірусу серед населення.  
Протягом цього часу відбулася 
низка змін в усіх сферах життя, 
що вплинула як і на кожного жи-
теля країни, так і на систему еко-
номіки, освіти, культури, спорту.

  Прем’єром-міністром Укра-
їни Денисом Шмигалем було 
опубліковано план виходу з ка-
рантину, що включав 5 етапів, за 
умови,  якщо показники статис-
тики  захворюваності зменшува-
тимуться, а кількість одужуючих 
збільшуватиметься. За словами 
Шмигаля, 5-етапний план вихо-
ду з карантину «дасть можли-
вість зберегти життя українців і 
одночасно поступово відновити 
економічну стабільність».

Згідно розробленому плану, в 
перший етап входить контроль  
над розповсюдженням, доступ-
ність медичних ресурсів. 

Умовою є:
Протягом 10 днів поспіль спів-

відношення виявлених випадків 
серед усіх протестованих не змі-
нюється або щоденне утримува-
лось в межах 5%

Зняття обмежень поточної си-
туації згідно постановою №211  
дозволяє:

• Відвідування парків, скверів, 
зон відпочинку, лісопаркових та 
прибережних зон (за виключен-
ням дитячих майданчиків).

• Відкриття частини об’єктів 
індустрії краси.

• Відновлення тренування у 
командних видах спорту.  

• Повернення оптової та роз-
дрібної торгівлі непродовольчи-
ми товарами.

• Не оминули стороною 
кав’ярні, обмеживши їх  обслуго-
вуванням «на виніс», 

• Автомийки, веломагазини, 
велопрокати. 

•Нотаріуси, адвокати, аудито-
ри також повернуться до роботи. 

Другий етап передбачає змен-
шення випадків. Розвантаження 
медичної системи. 

 Умовою є:
 Протягом 10 днів поспіль 

відсоток виявлених випадків се-
ред усіх протестованих у країні 
щоденно знижується, щоденна 
кількість осіб, які одужали, стала 
або зростає. 

Зняття обмежень стосується:
• Побутового обслуговування 

населення 
• Відновлення навчання ви-

пускних класів у школах, підго-
товка до проведення ЗНО

• Заклади громадського хар-
чування (обслуговування «на 
виніс») 

• Кінотеатри просто неба
• Спортивні зали та фіт-

нес-центри
• Готелі
• Відновлення спортивних 

змагань, у яких беруть участь не 
більше 50 осіб без глядача

Третій етап – вивільнення ме-
дичної системи від хворих. 

Умовою є: 
Протягом 10 днів поспіль кіль-

кість осіб, які одужали, вдвічі 
або більше перевищує кількість 
нових випадків. Заклади охоро-
ни здоров’я зайняті пацієнтами з 
COVID-19 менше ніж на 10%.

Зняття обмежень: 
• Спортивні й дитячі майдан-

чики
• Заклади освіти (окремі)
• Метрополітен
• Міжміське транспорте спо-

лучення в межах області 
• ТРЦ (без розважальних зон 

та дитячих майданчиків)
• Театри та кінотеатри
• Заклади розміщення, хосте-

ли, санаторії, бази відпочинку
• Заклади громадського хар-

чування з відвідувачами
Четвертий етап – повний кон-

троль над осередками. 
Умовою є:
Протягом 10 днів поспіль кіль-

кість нових, не пов’язаних між 
собою, випадків щоденно мен-
ше ніж 5 на область.

Зняття обмежень: 
• Метрополітен та весь назем-

ний транспорт
• Торговельно-розважальні 

центри та інші розважальні за-
клади 

• Спортивні зали та фіт-
нес-центр

• Заклади громадського хар-
чування

• Заклади культури
• Заклади освіти 
• Планова медична та стома-

тологічна допомога
П’ятий етап – припинення 

внутрішньої передачі вірусу
Умовою є:
поодинокі випадки, які пов’я-

зані виключно з імпортуванням 
захворювання 

Зняття обмежень: 
• Скасування інших обме-

жень, крім встановлених місце-
вою владою в окремі адміністра-
тивно-територіальних одиницях. 

Слід відзначити, що обов’яз-
ково зняття обмежень повинні 
відбуватися виключно з дотри-
манням безпечних умов та ви-
конання бізнесом нових правил 
роботи та облаштування усіх за-
кладів. 

Ніка ФЕДОРЦОВА

ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально.
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  «БУВ і Є за 
справедливість»

         Наш інститут, - провід-
ний вищий військовий навчаль-
ний заклад України, завжди 
відмічався своїми курсантами: 
старанними, наполегливими, 
ініціативними, талановитими у 
багатьох сферах. Завдяки ін-
тегрованій системі навчання 
наші курсанти мають змогу от-
римувати висококласну освіту 
та випускаються гармонійно 
розвинутими особистостями, 
справжніми патріотами, готови-
ми у будь-яку мить стати на за-
хисті суверенітету, державної 
цілісності та недоторканості 
неньки. 

Людина, про яку далі буде 
йти мова, свої завітні «зіроч-
ки» отримає лише за декілька 
років, але вже зараз можна по-
бачити істинний потяг та любов 
до обраної професії, серйозні 
наміри на майбутнє та високу 
патріотичну налаштованість 
даної особи.

В строю ми бачимо його у 
звичному для нас пікселі із за-
думливим, уважним поглядом, 
який влучно доповнює добра 
усмішка. Таких як він, завжди 
ставлять у приклад курсантам, 
а подеколи і молодші команди-
ри залюбки переймають вміння 
та досвід.

Героя цього матеріалу смі-
ливо можна нагородить відзна-
кою «Гордість інституту», і це 
буде цілком заслужено. Адже 
мова про курсанта 324-ю гру-
пи, старшого солдата Вале-
рія Раміка. Він починав свою 
службу у 43-й окремій артиле-
рійській бригаді великої потуж-
ності. А згодом, у період з 2016 
по 2017 рік, був учасником ан-
титерористичної операції, де 
виконував завдання у складі 
підрозділу на Мар’їнському та 
Авдіївському напрямках.

Приємно вражає ставлення 

Валерія до навчання. Слід за-
уважити, що навчається він на 
відмінно, а серед офіцерського 
та сержантського складу кори-
стується неабиякою повагою. 
Вибір спеціальності «Право» 
не був випадковим, адже наш 
герой свідомо хотів пов’язати 
своє життя з відстоюванням 
та захистом прав військовос-
лужбовців, оскільки його влас-
на життєва позиція усталена: 
«Був і є за справедливість».

Але не тільки цим наповне-
ний арсенал здобутків - Вале-
рій займається рукопашним 
боєм та швидкісною стрільбою. 
Гордо носить титул багаторазо-
вого призеру чемпіонатів Укра-
їни із рукопашного бою, а щодо 
стрільби, за курсантом 324-ю 
групи закріплено звання бро-
нзового призеру Чемпіонату 
Збройних Сил України - 2019.

У позаслужбовий час наш 
майбутній лейтенант присвя-
чує себе заняттям у школі 
снайпінгу «Дике поле», пізнає 
воєнну справу і тактику; нави-
чки оператора-постановника 
та оператора монтажу; вивчає 
англійську мову. А на майбутнє 
поставив собі за мету опанува-
ти і арабську мову.

В подальшому Валерій пла-
нує займати високі керівні по-
сади, щоб змінити і вивести 
ЗСУ на максимально високий 
рівень та впевнено крокувати 
попереду таких провідних кра-
їн як Німеччина, США та Вели-
ка Британія. Щоб такі країни як 
Росія, Білорусія та Польща за-
здрили майстерності та профе-
сіоналізму наших військовос-
лужбовців, рівнялися на наші 
показники.

Валерій Рамік щиро зізна-
ється, що без розвитку у наш 
час не буде переможних кроків 
вперед: « Хочу побажати усім 

розвиватися, читати літературу 
з теми військової та спеціаль-
ної. Відпрацьовуйте теорію на 
практиці, адже Ваші знання та 
навички приведуть Вас до Ва-
ших найзаповітніших мрій. Та-
кож, бажаю мирного неба над 
головою та щоб стрільби були 
тільки навчальними».

Дар’я МЯШКУР

У період з 2013 по 2016 
роки займався східними 
єдиноборствами: карате 
Кудо, - одним із повнокон-
тактних видів карате. 

Має срібну нагороду за 
участь у всеукраїнських 
змаганнях з Кудо у 2014 
році. Згодом перейшов в 
рукопашний бій: ВСБ (вій-
ськово-спортивне бага-
тоборство). Бронзовий 
призер чемпіонату Украї-
ни з ВСБ 2019 року серед 
ВВНЗ та срібний призер 
у двох різних категоріях 
на міжнародному турнірі з 
ВСБ у 2019 році.

ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших
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Андрій Дірей: 
«Я знаю, що ти можеш»

Не зважай на втому та сло-
ва  інших, взувай свої улю-
блені кроси та біжи. Ніщо 
не може тебе  зупинити: ні 
погодні умови, ні настрій, ні 
військовий обов’язок.

 - Твоє знайомство зі спор-
том почалося вже в інституті 
чи ця історія бере початок за-
довго до вступу?

- Я бігав і до інституту, у 
військовому ліцеї. Після вступу 
розпочав, але, на жаль, через 
86 днів мого бігу довелося зу-
пинитися через травму. Дуже 
багато пішло часу на реабілі-
тацію, але вже через 3 місяці я 
знову продовжив. І ось вже 10 
грудня 2019 року, я задав собі 
ціль бігати кожного дня.

 - Чому саме 10 кілометрів, 
це якесь особливе число для 
тебе і ти пробігаєш саме 
стільки кожного дня?  

- 10 км в середньому. Я можу 
в один день бігати 18 км, в ін-
ший 6 км. В мене немає сталої 
дистанції, тому що крім цього є 
тренування на яких я готуюсь 
до змагань. Я любив бігати, 

але це не було для мене таким 
натхненням, яке є зараз, мене 
надихнули такі ж як і я. Біг для 
мене спосіб відпочити після 
важкого дня, відволіктись від 
всього.

- До чого ти так старанно 
готуєшся?

- Це крос на 3 км у повній 
амуніції̈ та формі, що включає: 
бронежилет, протигаз, автомат, 
каска. Коли пробіг перші 2 км, 
кидаєш 2 гранати, а потім стрі-
ляєш і добігаєш крайній 1км, 
начебто так, сам вперше спро-
бую, якщо його не відмінять. 
Проте це не головна ціль.

  Бігати кожного дня не дивля-
чись що говорять тобі інші, що 
це погано вплине на здоров’я, 
будуть боліти ноги, чи ще щось 
що інших і зупинило б, але не 
мене. Погодні умови теж мене 
не лякають. Я бігав не тільки в 
Україні, але і в Словаччині в го-
рах, де мороз доходив до – 15. 
Багато чого я вивчив за ці дні, 
багато чого дізнався про себе 
і про своє прагнення не здава-
тись. 

  - Твоє оточення, я так ро-
зумію, поділилося на дві сто-
рони:  хто підтримує твоє 
спортивне захоплення і ті, 
хто навпаки. Що саме вони 
тобі говорять?

- Є ті, хто не підтримує, але 
більшість переважно «за». В 
майбутньому хочуть долучити-
ся, але ніяк не наважуються. Ті, 
хто не підтримує  стверджують, 
що це не приведе до добра – «в 
тебе вже були випадки, коли ти 
опинився на операційному сто-
лі, ти хочеш знову щоб це ста-
лось», хоч це і ні до чого, звіс-
но. Проте це особиста справа 

кожного, ми можемо обирати 
самі свій шлях.

  - Який твій список досяг-
нень, в яких марафонах чи 
змаганнях вже вдалося взяти 
участь?

- Поки що ні в яких, але в 
подальшому, коли відмінять 
карантин і почнуться забіги, то 
планую взяти участь в мара-
фоні, або ультрамарафоні. Але 
є в мене особисті рекорди: пер-
ший -  22 км за півтори години 
- мій перший напівмарафон на 
91 дні мого бігу. Другий – такий 
же на 156 дні -  у лісі на пере-
важно крутих підйомах.

  - Стільки займаючись бі-
гом, ти вже зміг виробити 
свою власну стратегію бігу 
для перемоги?

  Так, звичайно. Без тактики 
бігу далеко не добіжиш. Повин-
на бути правильна постанова 
ноги, статура при бігу, а також 
руки зігнуті в ліктях під кутом 
90°, правильна динаміка дихан-
ня. До того тренувальні вправи 
і спеціальні прибори для маса-
жу ніг. Важливим також є зба-
лансоване харчування.

- Що ти можеш порекомен-
дувати курсантам щоб моти-
вувати себе на подібні виклики?

Ти не з лінивих, я знаю, 
що ти можеш бігати, поч-
ни зі мною, підтримай мене. 
Адже як сказав мій кумир 
Eliud Kipchoge: «100% успіху 
бігу одним - це нічого, проти 
1% бігу з підтримкою». Це 
факт, якщо ми маємо ціль, 
ми будемо йти до неї незва-
жаючи ні на що. 

Катерина КОЗЛОВА

ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших
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Свято поваги
Перші свідомі рухи, перші 

кроки та слова – усе це завдя-
ки їй, мамі, що віддає свій час, 
здоров’я та сили аби виховати 
й навчити головному – бути 
Людиною. Так, саме Людиною 
із великої літери – і не інакше! 
Вона з татом передає досвід 
інших поколінь, що червоною 
ниткою тягнеться крізь усе жит-
тя, допомагаючи та наставляю-
чи на вірний шлях.

Мама – це мудрість. Це не 
просто слово – це якість, во-
єдино зібрана з ласкавістю, 
щирістю, добротою. Бо мудрість 
іде від серця, під яким матінка 
носила дитя. 

Мама – найрідніша, найдо-
рожча людина, яка подарувала 
мені життя, навчила ходити. 
Вона дарує мені ласку, турботу 
та свою безкінечну любов. Тіль-
ки вона може вислухати, зрозу-
міти й дати пораду. Усі матері 
заслуговують на вшанування їх 
кропітливої праці .

У другу неділю травня, укра-
їнці відзначають день найдо-
рожчої для кожного з нас люди-
ни – матері.Традиція святкувати 
День матері прийшла до нас із 
США. Саме там 8 травня 1914 
року його офіційно відзначили 
вперше.

Проте перші згадки про цей 
день з’явилися набагато ра-
ніше. Схоже свято існувало у 
древніх греків – це був день 
ушанування богині Реї, матері 
всіх богів. А у стародавньому 
Римі відзначали день богині-ма-
тері Кібели. Святкування три-
вало три дні у березні. Кельти 
вшановували богиню Бріджит – 
войовничу жінку, яка поєднала 
в собі тендітність і неймовірну 
силу.

В Україні офіційно День ма-
тері почали святкувати з 1999 

року. Саме тоді указом Прези-
дента було постановлено вітати 
наших матусь у другу неділю 
травня. Але ідея виникла на-
багато раніше. У 1928 році 
Союз українок Канади вирішив 
вшанувати мам. Отже, перший 
День матері святкували українці 
з діаспори. Однак уже наступ-
ного року дійство відбулося у 
Львові, і знову ініціатором стала 
жінка – редакторка тижневика 
«Жіноча доля» Олена Кисилев-
ська. Того ж року Союз українок 
посприяв поширенню свята по 

всій західній Україні. Під їхнім 
патронатом різноманітні моло-
діжні та культурні організації 
влаштовували гучні заходи, аби 
вшанувати рідних матусь.

З приходом радянської влади 
День матері заборонила влада. 
Його не святкували впродовж 
майже 50 років. Коли Україна 
нарешті здобула незалежність, 
громадські організації, серед 
яких був той самий Союз украї-

нок, повернули свято українцям.
Мати - берегиня роду, спад-

щини, культурних цінностей, 
традицій і звичаїв, які вона 
передає своїм дітям. В руках 
матері  – продовження роду та 
виховання достойних членів 
суспільства. Крім того, україн-
ські мами – справжні захисни-
ці! Не має такого підрозділу  у 
Збройних Силах України, де б 
не проходили військову службу 
жінки.

 День матері відзначають 
не тільки на державному рівні, 

а й на релігійному. Напевно, 
травень не випадково обрали 
для цього свята – це місяць 
Пречистої Діви Марії, до якої 
ще українські козаки та князі 
звертались за допомогою та 
заступництвом. Навіть для 
древніх слов’ян цей місяць був 
особливим: вони вважали, що 
природа-мати пишно одягає 
свою дочку-землю квітами та 
зеленню, щоб та дарувала лю-
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та любові
дям життя.

Мама… В цьому незвичай-
ному слові приховані безмежна 
доброта і любов, готовність 
похвалити й вказати на по-
милки, пробачити й зрозуміти. 
Коли вимовляєш «мама», чуєш 
її мудрий, приємний голос, що 
надає сили. І серденько стукає, 
бо слово це, мов маленький 
промінчик світла, несе багато 
теплоти. Сама мама, як і це 
слово, немов сонечко, прожене 
всі хмари. І день буде добрим і 
вдалим. А мамині руки, м’які й 
дуже добрі, які все вміють, зігрі-
ють ніжністю, ласкою і любов’ю 
все наше життя.

Слово «мама» звучить на 
всіх мовах однаково лагідно. 
Дагестанський поет Расул 
Гамзатов писав: «Російською 
мовою мама, грузинською нана, 
а аварською — ласкаво — 
баба. З тисяч слів землі й оке-
ану у цього — особлива доля. 
Це слово чудове, наповнене 
світлими крапельками роси, 
«головне в кожній долі», як 
співають в одній відомій дитячій 
пісеньці. А для мене воно дуже 

рідне, тендітне й миле серцю, 
воно як потік теплого вітру, мор-
ського ранкового бризу. Його 
м’які склади створені нотками 
добра й милосердя. Це магічне 
слово приховує в собі материн-
ську любов, тому воно навіть 
у скрутну годину зігріває душу, 
дарує білу хмарку радості й 
веселку щастя.

А ще слово «мама» смачно 
пахне! Смачними пиріжками, 
довгоочікуваними новорічними 
подарунками (суміш цукерок 

і мандаринів), а для мене ще 
й витонченими улюбленими 
маминими духами. Вдихаючи 
знайомі, такі рідні аромати, 
завжди радієш — як добре, що 
мама поруч.

«Мама» — з тих слів, які 
називають святими. Його ми 
найчастіше вимовляємо в своє-
му житті. 

Слово, при якому похмурий 
чоловік посміхнеться, а сум-
ний перестане сумувати.  Воно 
таїть в собі тепло материнських 
рук, її щире й добре слово, лю-
блячу материнську душу. 

Величезна подяка всім ма-
мам на світі за те, що ми може-
мо сказати прекрасне й ніжне 
слово «мама».

Зазвичай, саме від мами ти 
отримуєш найкращі подарунки 
, але настав час подякувати її 
своїм подарунком. Якщо немає 
можливості побачитись з ма-
мою — просто подзвони. Най-
кращий подарунок щирі слова 
вдячності. Твоє “ Я тебе люблю 
“ - завжди зігріє серце мату-
сі. Проте не забувайте , що ці 
слова треба казати не тільки в 
свято , а кожного дня.    

Поліна КОВАЛЕНКО 
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Дистанційне оцінювання в
рамках програми «DEEP»

Впровадження карантинних 
заходів у країні дало можли-
вість перевірити готовність Вій-
ськового інституту до переходу 
на дистанційне навчання.

Завдяки розробці протягом 
останніх кількох років платфор-
ми дистанційного навчання, до 
роботи онлайн досить швидко-
го адаптувалися як викладачі, 
так і курсанти. Завершальним 
етапом роботи стануть резуль-
тати екзаменаційної сесії, що 
також можуть проводитися в 
онлайн-режимі. Виключенням 
стануть предмети, які вели вій-
ськові фахівці за класичною 

схемою - в аудиторіях.
Саме з обговорення цієї теми, 

22 травня в київському Військо-
вому інституті розпочалася ві-
део конференція. Метою заходу 
стало підведення підсумків реа-
лізації програми “DEEP” в Украї-
ні та визначення подальших прі-
оритетних напрямів співпраці з 
Альянсом в галузі військової 
освіти. Керівний склад інституту 
та викладачі доповіли про до-
сягнення й перспективи співпра-
ці іноземним колегам. Зокрема 
у розмові із директором програ-
ми – представником Департа-
менту з операцій Міжнародного 
секретаріату НАТО Маріушем 
Солісом начальник Військово-
го інституту генерал-майор Ігор 
Толок зазначив: «Рівень викла-
дання в інституті досить висо-

кий. Багато наших викладачів 
пройшли курси підготовки та пе-
репідготовки, в тому числі й на 
базі європейських та американ-
ських вишів. Вже з п’ятьма ви-
щими навчальними закладами 
НАТО підписані договори про 
співпрацю. Акцент робимо на 
вивченні англійської мови».

Покращення підходів у ви-
вченні іноземних мов стало 
наступною визначальною те-
мою дискурсу. Адже інститут не 
лише готує професійних пере-
кладачів, здатних працювати на 
високому рівні, а й прагне висо-
ких показників й для інших спе-
ціальностей. Так перша група 
курсантів пройшла підготовку за 
програмою «Earasmus +» в Бол-
гарії, дві особи були учасниками 
семінару з техніки послідовного 
перекладу в німецькому місті 
Гарміш-Партенкірхен. Не ви-
ключенням стали мовна підго-
товка в Академії ВМС в Болгарії 
та участь в програмі з мовної 
підготовки в Києві. Також Вій-
ськовим інститутом та вищими 
навчальними закладами НАТО 
подано дві проектні заявки на 
спільну наукову роботу: в рам-
ках програми КА2 «Erasmus+» 
та програми Горизонт 2020.

Необхідною складовою 
частиною програми навчання 
є курси лідерства та прийняття 
командирських рішень, які вони 
отримують під час проходження 
навчальної практики від інструк-
торів НАТО в якості їх помічни-
ків. У Військовому інституті така 
практика запроваджена з 2014 
року та перенесена у практичну 
площину. Під час проведення 
міжнародних зустрічей, навчань 
та тренінгів в якості переклада-
чів курсанти з першого по п’ятий 
курси паралельно набувають 
знань з лідерства та командир-
ського досвіду.

Конференція стала не пер-
шою для інституту, адже співп-
раця триває вже довго. Сама 
програма об’єднує профе-
сорсько-викладацький склад 
навчальних закладів в краї-
нах-членах НАТО, інституцій 
таких як Центр досліджень з пи-
тань європейської безпеки імені 
Дж. Маршалла, Бюро міжнарод-
ної мовної координації, Обо-
ронний коледж НАТО та школа 
НАТО в Обераммергау з їх коле-
гами з країн-партнерів.

Метою Програми є підтрим-
ка реформування системи вій-
ськової освіти відповідно до 
стандартів НАТО. Україна бере 
участь в реалізації програми з 
2012 року. З 2015 року окремим 
напрямом діяльності Програми 
є допомога Україні в удоскона-
лені системи підготовки сер-
жантського складу.

Проведений захід цілком від-
повідав поставленим завдан-
ням та очікуванням. Обидві 
сторони дійшли домовленостей 
щодо підготовки військових фа-
хівців, запровадженню сучасних 
методик навчання та різних кур-
сів за стандартами НАТО. Адже 
командування Військового ін-
ституту Київського університету 
імені Тараса Шевченка приділяє 
значну увагу проведенню захо-
дів міжнародного типу та участі 
в них, налагодженню товарись-
ких взаємовідносин із зарубіж-
ними організаціями. 

Ніка ФЕДОРЦОВА

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій
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День науки
«У науці слава діста-

ється тому, хто переконав 
світ, а не тому, хто першим 
набрів на ідею» – 

Дарвін Франсіс

У третю суботу травня від-
значається день науки в ім’я 
миру та розвитку в Україні. Цей 
день був заснований в 2001 
році на Генеральній конферен-
ції  ЮНЕСКО  рамках зобов’я-
зань, прийнятих в ході спільної 
Всесвітньої конференції ЮНЕ-
СКО і Всесвітньої ради з нау-
ки, що відбулася в 1999 році в 
Будапешті. 

Розвиток науки, ефективне 
використання результатів нау-
кової діяльності, впровадження 
новітніх технологій – основа 
економічного зростання держави. 

Разом з тим, це – основа 
інтелектуального потенціалу 
нації, запорука її майбутнього. 
Науковий потенціал Україні 
вважається одним з найкра-
щих в Європі. Українські вчені 
є авторами безлічі винаходів 
в різних областях науки. День 
науки за мир і розвиток спря-
мований на підвищення рівня 
поінформованості громад-

ськості про важливість науки та 
ліквідацію розриву між наукою і 
суспільством. 

Військова наука відіграє важ-
ливу роль у загальнодержавній 
науковій системі як один із ос-
новних факторів забезпечення 
обороноздатності держави.

Варто зазначити, що Вій-
ськовий інститут робить ваго-
мий внесок у розвиток  військо-
вої  науки:

• проведення фундамен-
тальних, пошукових та при-
кладних наукових досліджень з 
воєнної проблематики суспіль-
них, природничих та технічних 
наук;

• розроблення наукових 
праць (монографій, енцикло-
педій і словників, порадників, 
підручників, методичних по-
сібників, дисертацій, статей, 
доповідей, звітів про результа-
ти досліджень на навчаннях, 
рецензій, відзивів, висновків 
тощо);

• підготовка, проведення 
та участь у наукових і науко-
во-практичних конференціях, 
семінарах, нарадах тощо;

• розроблення проектів 
статутних, нормативно-право-

вих i нормативно-технічних до-
кументів, науково-методичних 
матеріалів;

• винахідницька та раціо-
налізаторська робота;

• підготовка наукових і 
науково-педагогічних кадрів;

• наукова робота слухачів, 
курсантів (студентів);

• інші види діяльності, 
пов’язані з одержанням нових 
наукових результатів та науко-
вим супроводженням їх прак-
тичної реалізації.

Науковці — перш за все 
люди, які займаються наукою 
тому, що їм просто цікаво розі-
братися в питаннях світобудо-
ви. Цей інтерес природній і жи-
вий, та власне є чи не найбільш 
вагомішою рушійною силою та 
енергією, що живить прогрес та 
людство цілком. 

Тому вітаємо усіх, хто своїми 
цілеспрямованими зусиллями 
та здобутками збагачує наці-
ональну та світову науку. Ба-
жаємо Вам, шановні науковці, 
міцного здоров’я, життєвого 
оптимізму і нових відкриттів на 
шляху до професійного самов-
досконалення!

Анна ПРУС

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій
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У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій Право
З початком збройного кофлік-

ту в Україні відновила діяльність 
Делегація Міжнародного Комі-
тету Червоного Хреста, одні-
єю з ключових завдань якої є 
співпраця зі Збройними Силами 
України. 

Напрямів спільної діяльності 
багато, і однією з основних є 
підвищення рівня обізнаності 
особового складу у всіх аспек-
тах Міжнародного гуманітарного 
права. До дій держави, що пе-
ребуває у збройному конфлікті, 
прикуто увагу всього міжнарод-
ного співтовариства, тому силь-
на позиція України на міжнарод-
ній арені залежить, зокрема, й 
від її військових. 

Тож декілька років тому наро-
дилася ідея активізувати вивчен-
ня Міжнародного гуманітарного 
права саме у військових вишах, 
що готують офіцерський корпус 

національного війська.
В рамках зазначеної ініціа-

тиви у Військовому інституті за 
рахунок МКЧХ створено спеціа-
лізований клас, в якому вже дру-
гий рік поспіль майбутні офіцери 
цивільно-військового співробіт-
ництва і військові правоохоронці 
досліджують правові аспекти 
збройних конфліктів як за мето-
диками Міжнародного Комітета 
ЧХ, так і згідно із стандартами 
НАТО.

«Впровадження стандартів 
Альянсу в навчальний процес 
не є самоціллю: гармонізація 
навчального процесу України 
та країн-членів НАТО є одним з 
пріоритетних напрямів нашого 
співробітництва. Зазначене 
має на меті досягнення крите-
ріїв взаємосумісності із наступ-
ним вступом до найбільшого 
безпекового співтовариства в 
світі. І саме майбутньому поко-
лінню українських офіцерів, що 
зараз вивчають право за стан-
дартами Альянсу, доведеться 
продемонструвати належний 
рівень взаємосумісності з їхніми 
іноземними колегами», – ствер-
джує начальник кафедри пра-
вового забезпечення полковник 
Ігор Коропатнік.

В свою чергу багаторічний 
досвід гуманітарної діяльності 
МКЧХ дає змогу віддати належ-
не тим величезним гуманітар-
ним зусиллям, що їх докладають 
по всьому світу задля захисту 
та допомоги постраждалим від 
конфліктів, зокрема в Україні. З 
метою ознайомлення курсантів 
з діяльністю Комітету делегат 
по роботі із збройними силами 
Дійого Велозо та радник Ігор Ли-
маренко провели низку онлайн 
презентацій для курсантів-ю-
ристів другого курсу навчання, 

в яких висвітлили теорію та 
практику застосування правових 
норм під час війни та поділились 
власним досвідом.

«Протягом декількох днів ми 
брали участь у відеоконферен-
ції та безпосередньо спілкува-
лися з представниками МКЧХ. 
Я дізнався багато нового про 
історію, структуру Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста, його 
основні функції, особливості 
його фінансування та дотри-
мання ним статусу нейтральної 
та неупередженої організації. 
Вражає, коли дізнаєшся, що та-
кий статус Комітет зберігає вже 
більше 150 років, а в наші дні в 
умовах сучасних інформаційних 
війн це непросто. Цікавим є дос-
від делегата МКЧХ Дійого Вело-
зо, який має 35 років військової 
служби, під час яких 7разів він 
виконував бойові завдання в 
«гарячих точках», а також де-
кілька років перебував з гумані-
тарною місією в Сомалі вже як 
представник МКЧХ»,- ділиться 
враженнями курсант 226-ю на-
вчальної групи Михайло Тріус.

Саме для того, щоб курсанти 
не залишались осторонь сучас-
них непростих реалій, вже стало 
доброю традицією запрошення 
до Військового інституту пред-
ставників правозахисних гума-
нітарних організацій, що працю-
ють над подоланням наслідків 
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війни
збройного конфлікту та нама-
гаються полегшити ситуацію в 
зоні ведення воєнних дій. Вони 
розповідають про виявлення, 
фіксування та розслідування 
воєнних злочинів, захист цивіль-
ного населення під час воєнних 
дій, співпрацю України з Міжна-
родним Кримінальним Судом 
тощо. Звісно, через карантин об-
меження особисті зустрічі з фа-
хівцями наразі є обмеженими, 
проте цей час використовується 
для пошуку та пошуку нових 
зв’язків, активностей та цікавих 
спікерів для наших курсантів.

«З минулого року наші кур-
санти почали брати участь 
у національних змаганнях з 
міжнародного гуманітарного 
права, що відбуваються у фор-
маті moot-court. Це означає 
моделювання ситуацій, набли-
жених до реальних подій у світі, 
з подальшим їхнім правовим 
аналізом, міжнародно-правовою 
кваліфікацією та пропозиціями 
розв’язання, а суддями в таких 
заходах завжди є найвідомі-
ші в Україні фахівці. Причому 
вирішення конкурсних завдань 
не обмежуються лише МГП, 
а й охоплює інші галузі: право 
міжнародної безпеки, міжна-
родне право прав людини та 
міжнародне кримінальне право. 
Тому конкурсанти фактично 
«з ходу» поринули у світ од-
ночасного застосування де-
кількох, дуже складних галузей 
правова. Уявіть собі: в одному 
раунді команда діє як військові 
держави під час міжнародного 
збройного конфлікту, в іншому 
вже моделюється протисто-
яння з неурядовими збройними 
групами в межах держави, а у 
третьому конкурсанти стика-
ються з проблемами застосу-
вання сили проти терористів», 

– розповідає професор кафедри 
правового забезпечення полков-
ник Олег Гущин, – 

«Такі ситуації, на жаль, 
мають тенденцію до поши-
рення у сучасному світі. Тому 
реалії сьогодення вимагають 
від викладачів переосмислення 
навчального процесу, якомога 
ширшого поєднання теорії з 
практикою, застосовування 
новітніх методів та форм нав-
чання, залучення курсантів до 
розв’язання ситуацій, наближе-
них до реальних подій, ознайом-
лення їх з кращими вітчизняни-
ми та іноземними практиками 
тощо».

Співпраця із міжнародними 
та вітчизняними правозахисни-
ми організаціями, запозичення 
їхнього досвіду – вагомий крок у 
розширенні можливостей на-
вчального процесу. У рамках за-
провадження досвіду діяльності 
НАТО Військовий інститут вже 
імплементував до навчального 
процесу стандарт Північноат-
лантичного альянсу з вивчення 
Права збройних конфліктів –  
NATO STANAG 2449 “Training in 
the Law of Armed Conflict”.

«Можемо впевнено сказати, 
що у зазначеному питанні ми 
не пасемо задніх. Більше того, 
вивчення зазначеного стандар-

ту в нас вже відбувається як 
українською, так і англійською 
мовами, готуємо до імпле-
ментації в навчальний процес 
стандартів НАТО з питань 
цивільно-військового співробіт-
ництва (NATO STANAG 2509) 
та діяльності військової поліції 
(NATO STANAG 2296). В пла-
нах на майбутнє – розширення 
географії співпраці, залучення 
до навчального процесу під-
розділів ООН, що базуються в 
Україні, обладнання спеціалізо-
ваних класів з судової медицини, 
цивільно-військового співробіт-
ництва, виявлення та фіксації 
злочинів, навчання курсантів в 
центрах вивчення передового 
досвіду Альянсу. Про це йш-
лось під час відеоконференції з 
представниками НАТО в рамках 
програми DEEP. Іноземних ко-
лег зацікавила наша ідея ство-
рення спеціалізованого центру 
з вивчення передового досвіду 
з питань захисту цивільного 
населення у збройних конфлік-
тах. Наші іноземні партнери 
бачать в нас активних учасни-
ків співробітництва, тих, хто 
не тільки запозичує досвід, а й 
пропонує своє», - додав полков-
ник Ігор Коропатнік.

Марія БІБІК
Фото: Поліна КОВАЛЕНКО, 

Марія СОБКО

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій
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