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Вони любили небо,
більше за життя

Той ранок нічим не 
відрізнявся від інших. 
Підйом за розпоряд-
ком і підготовка до та-
ких жаданих польотів. 
Для половини курсан-
тів штурвал став вже 
зовсім звичним – за 
спиною п’ять років нав-
чання. Проте для тре-
тьокурсників, які теж 
того дня підіймалися 
в небо, практичні нав-
чання тільки розпоча-
лись.

Кожного з цих хлоп-
ців в небо привело різ-
не: для когось це була 
мрія з дитинства, хтось 
продовжив родинну ди-
настію, але усі, як один, 
марили небом і бажали 
його підкорити.

Бесіди з техніки без-
пеки, поради старших 
командирів, військові 
лайфхаки та купа інших 
речей, які здавались 
нескінченними, адже 
відтягували той мо-
мент, коли можна було 
поринути у хмари.

Група привабливих 
парубків Університету 
Повітряних Сил з не-
ймовірно щирими по-
смішками готувалась 
до чергових навчаль-
них польотів. Маючи 
трохи вільного часу, 
кожен зайнявся своїми 
справами: хтось слу-
хав музику, налашто-
вуючись на політ, хтось 
набирав повідомлення 
рідним, а хтось домов-
лявся про зустріч на 
вихідних. Адже, сьогод-
ні п’ятниця, ще трохи і 
такий довгоочікуваний 
відпочинок.

Рома Корчинський – 
старшина усіх молод-
ших курсів. Та перш ніж 
зайняти таку посаду, 
він пройшов чималий 
шлях, щоб здобути і ви-
ховати у собі лідерські 
якості: спочатку навчав-
ся у військовому ліцей, 
a в  університеті одразу 
став командиром гру-
пи. Ще б пак! З його 
пронизливим розумом 
і неймовірним відчут-
тям відповідальності – 
хто як не він мав стати 
зразком справжнього 
командира.

Володимир Олабін 
– чи не цей хлопець ко-
лись на курсі молодого 
бійця казав, що більше 
не може знаходитись 
у цьому пеклі? Проте, 
вже за місяць почував 
себе прекрасно. Він 
був з тих людей, кому 
так пасувала військова 
форма і літаки навколо.

Про кожного з 27 осіб, 
які залучались до ніч-
них польотів 25 верес-
ня, можна говорити без-
кінечно. Переглядаючи 
світлини на сторінках 
в соціальних мережах, 
можна із впевненістю 
казати, що кожен з них 
марив небом, вони так 
хотіли його підкорити, 
віддавали цій справі 
всі сили, наснагу життя, 
ставили службу на пер-
ше місце.

Близько дев’ятої го-
дини вечора у мережі 
почали з’являтися ка-
дри падіння та вибуху 
літака поблизу Чугуєва, 
що на Харківщині. Пі-
зніше стало відомо, що 

заходячи на посадку під 
час практичних занять з 
курсантами, літак втра-
тив висоту та зіткнувся 
з землею на відстані 
1500 метрів від злітної 
смуги аеродрому.

На борту знаходи-
лись 7 офіцерів та 20 
курсантів Харківського 
національного універ-
ситету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба. З 
27 осіб вижити вдалось 
лише третьокурснику 
В’ячеславу Золочев-
ському.

- Політ тривав нор-
мально, все було, як 
завжди, аж раптом я 
отямився всередині па-
лаючого літака, - зга-
дує В’ячеслав,- мабуть, 
вдарився головою та 
втратив свідомість. Все, 
що відбувалось, було 
ніби у комп’ютерній грі.

Після того, як хлоп-
цю вдалось виповзти з 
палаючого «птаха», він 
побачив свого друга Ві-
талія Вільхового, якого 
охопило полум’я.

- Я намагався своїми 
силами загасити його, 
потім підбігли інші люди 
і почали допомагати.

На жаль, Віталій 
Вільховий помер на-

ступного ранку у лікарні.
- Це дуже убило його. 

Перед очами знову з’я-
вилась та страшна кар-
тина, - розповідає мати 
В’ячеслава Ірина Золо-
чевська. 

Нещодавно хлопець 
прийняв рішення та 
заявив, що буде про-
довжувати навчання в 
університеті, аби стати 
офіцером Повітряних 
Сил. 

Після церемонії про-
щання в Харкові, 26 
трун відправились в 
останню путь у різні ку-
точки України. Важко 
уявити біль батьків та 
рідних…

Ці хлопці вирішили 
стати офіцерами вже 
після початку війни на 
території України, Вони 
були квітом та гордістю 
нашої країни та чи міг 
хтось здогадуватись, що 
того вечора 26 осіб вос-
таннє милувалися ро-
жевим заходом сонця, 
і що, ступаючи на борт 
літака, вони востаннє ві-
дірвались від землі. 

Летіть, наші соколя-
та, а ми вічно будемо 
пам’ятати вас. 

Валерія
КРОТЧЕНКО

ІСТОРІЯ -ІСТОРІЯ -  ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ
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ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально. Жінка-воїн в 

Нещодавно українці відсвят-
кували одразу чотири свята: 
Покрови Божої Матері, День 
українського козацтва, День 
створення УПА та наймолодше 
свято - День захисника України. 
Всі події пов’язані між собою. 
Козаки настільки глибоко й щиро 
шанували образ Покрови Божої 
Матері, вірили у її захисну силу, 
і це примушувало їх мужньо бо-
ронити українські землі та нама-
гатися створювати незалежну 
державу й сильну армію.

«Цей день важливий і особли-
вий для всіх громадян України, 
так і для мене, - ділиться курсант 
Кирил Самойленко, - Потреба у 
такому святі гостро постала піс-
ля російської окупації Криму та 
початку воєнних дій на терито-
рії Донецької та Луганської об-
ластей. Безпрецедентні зразки 
мужності та відваги наших сол-
дат на передовій, сотні відданих 
життів за Батьківщину – ось про 
що йдеться насамперед.

У зв’язку з цим, кожний рік, 
ми разом з товаришами вітаємо 

всіх причетних до цього свята, 
відправляємо вітальні листівки, 
щоб вкотре подякувати нашим 
захисникам за приклад профе-
сійності, стійкості та хоробрості».

«Ми звикли жити стереоти-
пами, проте час змінити думки 
і звички стосовно цього свята, 
- наголошує курсант Анаста-

сія Красюк. - По-перше, не всі 
захисники України - чоловіки. 
По-друге, не всі чоловіки - за-
хисники України. І, звісно, не всі 
захисники - військові. 14 жовтня 
насправді стало важливим свя-
том у наші дні. Це не аналог 23 
лютого, тому потрібно відходити 
від радянських традицій. Багато 
жінок показали себе захисника-
ми, як медики, снайпери, волон-
тери. Хочу виразити вдячність 
кожному, хто за покликом серця 
вирушив відстоювати незалеж-
ність Батьківщини у всі часи».

Захисники України - це не 
завжди чоловіки. Про це гово-
рить не тільки курсантка Анас-
тасія Красюк, a й «Anabel Arto» 
разом з фотографом Діаною 
Андруник, які до Дня захисника 
України представили соціальний 
проєкт «Жінка-воїн в першу чер-
гу - Жінка». Його мета звернути 
увагу суспільства на жінок, які на 
рівні з чоловіками на фронті ви-
конують військові обов‘язки, але 
часто залишаються без належ-
ної уваги.

На фотографіях - чинні вій-
ськовослужбовці-жінки та учас-



УНІВЕРСАНТ ■ № 11 ■ жовтень 2020 року5

ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально.першу чергу - жінка

ниці Спілки «Жіночий Ветеран-
ський Рух»: ось вона тендітна і 
ніжна, а от вже серйозна, напов-
нена бойовим духом. Кожна ді-
вчина має свою історію:

Ірина Іванюш: ветеранка, 
доброволець, учасниця росій-
сько-української війни. Медсе-
стра, яка врятувала десятки 
життів, а після підірвалась на 
міні та втратила дві ноги і пошко-
дила око.

Валерія Бурлакова: ветеран-
ка російсько-української вій-
ни, журналістка, мінометниця. 
Спочатку їздила на фронт як 
кореспондент, але згодом при-
їхала писати репортаж у Піски, 
і залишилася у добровольчому 
підрозділі «Карпатська Січ». На 
фронті втратила нареченого, її 
щоденник, написаний на фронті 
у ці дні, згодом був виданий як 
книга.

Юлія Ковальова: військовос-
лужбовиця 28 ОМБР. Вона тиж-
нями оббивала пороги військ-
комату, щоб її взяли до армії. 
Хотіла потрапити до десант-

но-штурмових військ, але дівчи-
ні відмовили, мовляв, зі зростом 
156 см і вагою 35 кілограмів їй 
там не місце. Не здалася. Сьо-
годні Юлія Ковальова – одна з 
тих 55 тисяч жінок, які служать у 
Збройних силах України.

Своїми враженнями від уча-
сті в проєкті ділиться капітан 

Повітряних Сил Збройних Сил 
України Вікторія Кравченко, ко-
лишня курсантка військового ін-
ституту: 

-  Мені написала фотографка 
Діана Андруник із пропозицією 
взяти участь у проєкті в інста-
грам. Я погодилася, адже коли 
була курсантом Військового ін-
ституту, також позувала для 
військових видань типу «Кри-
ла України» та «Військо Украї-
ни». Відверто кажучи, відчувала 
себе неймовірно! Дівчата-орга-
нізатори створили теплу, жіночу 
атмосферу. Особисто для мене 
подібні проєкти - ковток свіжо-
го повітря. Вони надихають і пі-
діймають важливі питання. Цей 
проєкт для того, щоб показати, 
що кожна жінка у першу чергу – 
жінка, незалежно від професії, 
одягу, кольору волосся та інших 
особливостей. Вона за своєю 
сутністю прекрасна!  - говорить 
Вікторія.

 Протягом 14-21 жовтня 
офлайн-виставка була доступ-
на в київських бутиках торгових 
центрів “Гулівер” та River Mall.

Катерина КОЗЛОВА
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ООН святкує 
75-ту річницю заснування

Організація Об’єднаних На-
цій(ООН) — глобальна міжна-
родна організація, заснована 24 
жовтня 1945 року на конферен-
ції у Сан-Франциско на підставі 
Хартії Об’єднаних Націй. Декла-
рованою метою діяльності орга-
нізації є підтримання та зміцнен-
ня миру й міжнародної безпеки, 
розвиток співробітництва між 
державами світу.

Організація фінансується з 
обов’язкових та добровільних 
внесків від своїх держав-членів, 
і користується шістьма офіцій-
ними мовами: арабською, китай-
ською, англійською, французь-
кою, російською та іспанською.

Структурно Організація 
Об’єднаних Націй складаєть-
ся з п’яти основних органів: 
Генеральної Асамблеї ООН, 
Ради Безпеки ООН, Економіч-
ної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) 
ООН, Секретаріату ООН і Між-
народного Суду юстиції ООН. 
Штаб-квартира ООН розташо-
вана на території міжнародного 
центру в Нью-Йорку, Міжнарод-
ний Суд знаходиться в Гаазі, 
інші великі установи перебува-
ють у відділеннях ООН в Жене-
ві, Відні і Найробі.

Щодо нинішньої взаємодії 
України з Організацією Об’єдна-
них Націй говорили з Ярославом 
Чорногором, майор, кандидат 
історичних наук та доцент кафе-
дри зарубіжної воєнної інфор-
мації ВГЛФ ВІ КНУ імені Тараса 
Шевченка:

Якою нині є взаємодія України 
з ООН, зокрема, щодо залучен-
ня військовослужбовців Зброй-
них Сил України до миротворчих 
операцій? Що змінилося впро-
довж років незалежності?

- Україна є однією з країн-за-
сновниць ООН, тому бере ак-
тивну участь у всіх проєктах. 

Спочатку діяльність України 
визначалася політикою СРСР, 
оскільки наша країна входила 
до складу союзу. Але вже піс-
ля здобуття незалежності ми 
почали активну співпрацю з 
Організацією Об’єднаних На-
цій, налагоджуючи міжнародні 
зв’язки і вибудовуючи зовнішню 
політику. Варто відзначити, що з 
1992 р. значна кількість персо-
налу та військових підрозділів 
залучаються до операцій ООН 
з підтримання миру. За період 
незалежності України понад 44 
тисячі українських військових та 
представників органів внутріш-
ніх справ взяли участь у 26 ми-
ротворчих операціях під егідою 
ООН.

Яким чином інституції ООН 
допомагають Україні у досягнен-
ні миру на сході країни та у по-
верненні Криму?

- Питання російської агресії 
проти України, анексія Криму 
та окупація частин Донецької 

та Луганської областей неодно-
разово розглядалися на різних 
рівнях, зокрема в Раді Безпеки 
ООН і на Генеральній Асамблеї 
ООН. Міжнародна спільнота - на 
боці України, але, на жаль, пи-
тання щодо розміщення на Дон-
басі миротворчого контингенту 
ООН залишається відкритим.

Робота українських дипло-
матів у представництвах ООН, 
участь в миротворчих операціях 
під егідою ООН, який нині стан 
співпраці?

- На жаль, через російську 
агресію Україна значно скороти-
ла свою участь в миротворчих 
операціях, адже сама потребує 
міжнародної допомоги у проти-
дії агресору. Проте, ми активно 
використовуємо ООН як дипло-
матичний майданчик для захи-
сту українських державних інте-
ресів, - константував Ярослав 
Чорногор.

Олександра ПАРІЙ
Володимир БІТКО

ІСТОРІЯ -ІСТОРІЯ -
 ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ
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Психолог, за освітою
і покликанням

Колишній курсант Військово-
го інституту, а нині офіцер-пси-
холог 503 окремого батальйону 
морської піхоти Володимир Бу-
рих про свою службу на передо-
вій та в тилу розповідає так.

До лав Збройних Сил він при-
єднався ще у далекому 2012 
році. Свою службу розпочав у 
138 центрі спеціального призна-
чення у місті Васильків. Згадує 
цей час з посмішкою та вдячні-
стю. Саме того року Володимир 
зустрів свою дружину Вікторію 
під час проходження курсу мо-
лодого бійця в 169 навчальному 
центрі в смт Десна. Вікторія тоді 
грала у військовому оркестрі Су-
хопутних військ. Хлопець одразу 
закохався у білокуру красуню та 
вирішив завоювати її серце. На 
залицяння витратив багато часу, 
але каже, що воно того варту-
вало. Пізніше пара побралася і 
продовжила своє подружнє жит-
тя в Києві.

У 2015 році хлопець вступив 
у Військовий інститут КНУ імені 
Тараса Шевченка, щоб здобути 
освіту військового психолога. 
Згадує курсантські часи, як най-
кращі роки свого життя. Каже, що 
було багато крутих та безцінних 
моментів. За час навчання Во-
лодимир зустрів друзів, які ста-
ли невід’ємною частиною його 
життя. Також в цей час трапила-
ся найважливіша подія у житті 
хлопця – народження маленької 
донечки. Дружина тоді пішла в 
декрет, а новоспечений тато як 
міг намагався поєднувати нав-
чання і турботу про донечку.

У 2019  році хлопець закінчив 
Військовий інститут за освітнім 
ступенем «бакалавр». Розподіл 
отримав у 503 окремий баталь-
йон морської піхоти, що в Марі-
уполі. Спочатку молодий лейте-
нант дуже засмутився, адже не 

хотів залишати родину  в Києві. 
Але життя мало на Володимира 
трохи інші плани.

На початку служби Володи-
мир стикнувся з тим, що мор-
ські піхотинці не дуже люблять 
говорити про власні проблеми, 
їх вельми важко вивести на від-
вертість. Хлопець розумів, що 
має заслужити довіру побрати-
мів, адже психолог на війні – це 
дуже необхідна людина. Піхо-
тинці частенько замикаються в 
собі та впевнені в тому, що мо-
жуть вирішити будь-які пробле-
ми самостійно.

Отже військовий психолог на 
війні постійно має звертати ува-
гу, як на окремого військовос-
лужбовця, так і на психологічний 
клімат у підрозділі. Для Воло-
димира важливо щоби мораль-
но-психологічний стан особово-

го складу був на високому рівні, 
оскільки морпіхи виконують від-
повідальні бойові завдання – за-
хищають зі зброєю в руках свою 
країну.

Придбаних у ВІКНУ знань 
інколи не вистачає. А тому Во-
лодимир постійно поповнює їх, 
займається самоосвітою та са-
мовдосконаленням. Щоби набу-
ти необхідного досвіду у роботі 
з людьми, стати професіоналом 
своєї справи. Паралельно він 
заочно здобуває кваліфікацію 
магістра у Військовому інституті, 
каже, що командування з розу-
мінням ставиться до навчання 
та відпускає його на сесії.

В цілому офіцер впевнений, 
що зробив правильний вибір, бо 
відчуває, що бути психологом – 
це його покликання.

Світлана ЗЕЛЕНА

ЗНАЙЗНАЙ  нашихнаших
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У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій Важко в навчанні ‒ 
Вступ до вищого військового 

навчального закладу, на відмі-
ну від цивільного вишу, дещо 
інакший. Тут  недостатньо мати 
високий рівень знань. Маєш 
проявити і витримку, і харак-
тер, продемонструвати силу 
на вступних випробуваннях з 
фізичної підготовки. Вже після 
них дух молодих воїнів гартува-
тимуть нещадні полігони Дес-
ни під час проходження курсу 
молодого бійця. Але про це 
– згодом. Вступники, вчораш-
ні школярі, повинні розуміти, 
що найближчі 5 років навчання 
пройдуть далеко від рідних і 
близьких їм людей. Проте кур-
санти як і студенти - від сесії 
до сесії живуть весело. Світ 
відкриває для них свої двері у 
доросле життя можливостей та 
перспектив.

Перше, з чим стикається зов-
сім юний курсант в перші роки 
служби, - це дисципліна, спе-
цифічний режим та додаткові 
обов`язки. Звісно, до цього бага-
то хто не готовий.

Життя за розкладом та ста-
тутним розпорядком обтяжує 

плечі першокурсників. Проте це 
не означає, що такі обставини 
позбавляють їх можливості на-
солодитися прекрасними кур-
сантськими роками. В цьому є 
певна  романтика!

Ми підготували для наших мо-
лодих побратимів поради і реко-
мендації про те, як переносити 
всі труднощі військової служби, 
навчитися цінувати кожну хви-
лину і не тільки. Ось деякі з них. 
Сподіваємося, вони будуть для 
вас корисними.

1. Життя за розкладом.
Вчорашні школярі, зазвичай, 

не готові до жорсткого регла-
менту армійського життя, в тому 
числі і до неможливості розпо-
ряджатися вільним часом.

Під час навчання та служ-
би виникатимуть ситуації коли 
ви будете виконувати певні 
завдання та накази одночас-
но. Зрозуміло, що спочатку 
буде складно. Але з досвідом 
ви обов’язково знайдете відпо-
відь на одвічне питання «як все 
встигнути?»

►Цінуйте свій час. На служ-
бі кожна мить присвячена якій-
сь справі - тож скооперуйтеся 
зі своїм внутрішнім “тайм-мене-
джером” та чітко плануйте чим 
ви будете займатися. Зрозуміло, 
що дуже важко планувати час, 
коли ти навчаєшся у військово-
му виші, але цьому посприяє 
самоорганізація, яку ви маєте 
відточити до ідеалу. 

2. Буває важко поєднати 
навчання і службу.

Може трапитися так, що у 
курсанта в один день випадає і 
іспит, і наряд. Що ж робити? В 
такому випадку знадобляться 
навички комунікації. Варто про-
сто попросити друга підмінити 
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легко в бою У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій

тебе в наряді за якийсь смако-
лик. Схема дієва. Перевірено!

►Насправді - це дуже корис-
ний досвід. Нині навіть в цивіль-
них вузах найуспішнішими ви-
пускниками стають ті студенти, 
які поєднують навчання і роботу. 
Тому дуже важливо навчитися  
встигати поєднувати різні сфери 
діяльності. Варто налаштувати-
ся на позитивну хвилю і згадати 
прислів’я «Важко в навчанні - 
легко в бою».

3. Комунікабельність, ко-
лектив та звільнення.

Комунікабельним хлопцям і 
дівчатам, які у цивільному житті 
мали безліч друзів-приятелів та 
були вільні у своєму пересуван-
ні, потрібно певний час аби звик-
нути, як до проживання в каза-
рмі (гуртожитку), так і до нового 
колективу. 

►До нових товаришів, як і 
до нового способу життя, треба 
звикнути. Період адаптації часті-
ше за все проходить важко - тяг-
не до безтурботного шкільного 
життя, яке залишилося за сті-
нами вишу. І тут хочеться прига-
дати відомий вислів: «Для того, 
щоб відкрилися нові двері, необ-
хідно закрити старі». Тож будьте 
відкритими до змін, не бійтеся 

нових знайомств та зустрічей. 
Цей важкий крок дозволить не 
тільки змінити коло вашого спіл-
кування, а й надасть можливість 
дізнатися багато цікавого і здо-
бути новий досвід.

4. Тіло і дух
►Протягом всього періоду 

навчання у Військовому інститу-
ті спорт є невід’ємною частиною 
курсантського буття. Всі ми зна-
ємо, що спорт виховує силу волі 
та духу, які так необхідні кожному 

військовослужбовцю, не кажучи 
вже про військову витримку. Від 
гарної фізичної підготовки зале-
жить і ступінь вашого розвитку, 
що також є певним показником 
рівня самоорганізації курсантів. 

Цікаве спостереження: від-
пустка та звільнення прямопро-
порційно залежать від успішної 
здачі ФП. Якщо вам далеко до 
олімпійських здобутків, то саме 
час, як то кажуть, «прокачувати 
скіл» фізичної сили та витрива-
лості. Золоте правило курсанта 
свідчить: якщо з 24-х годин на 
добу ви приділятимете хоча б 
одну годину заняттям з фізичної 
підготовки –  це вже запорука 
успішного іспиту і вдалої від-
пустки. 

Це не всі секрети служби у 
Військовому інституті. Справжні 
істини відкриються згодом. A ко-
манда «Універсанту» вітає мо-
лоде поповнення нашого інсти-
туту. Пам’ятайте, що ви обрали 
для себе шляхетну професію. 
Радійте курсантським рокам, 
вони неповторні!

Ольга ГЕОРГІЄВА



УНІВЕРСАНТ ■ № 11 ■ жовтень 2020 року 10

Курсанти ВІКНУ ‒
стипендіанти Верховної Ради України

В День захисника України Го-
лова Верховної України Ради 
Дмитро Разумков вручив серти-
фікати на призначення стипен-
дій на 2020-2021 навчальний рік 
кращим курсантам і слухачам 
військових вишів. Серед 54-х 
нагороджених є курсанти Вій-
ськового інституту Київського 
національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. За особли-
ві успіхи в навчанні й науковій 
діяльності та зразкову військо-
ву дисципліну стипендіатами 
Верховної Ради України стали 
четвертокурсники Вадим Бабич, 
Павло Довженко та Володимир 
Кролау. Привітати своїх вихо-
ванців та взяти участь в заході 
приїхав  начальник Військового 
інституту генерал-майор Ігор 
Толок, що неабияк додало впев-
неності його вихованцям-сти-
пендіатам.

Урочиста церемонія вручення 
сертифікатів відбулася на площі 
Конституції перед будівлею Вер-
ховної Ради України. Захід су-

проводжували виступи військо-
вого оркестру та спеціального 
батальйону «Почесної варти» 
Національної гвардії України.

Під час вручення сертифіка-
тів Голова Верховної Ради Дми-
тро Разумков побажав стипен-
діатам, щоб зі зброєю в руках 
захищати державу їм доводило-
ся якомога рідше. Водночас, він 
наголосив, що можуть виникати 
моменти, коли вся держава по-
винна ставати на захист своєї 
територіальної цілісності та су-
веренності.

- Я вмотивований та готовий 
працювати ще більше, ще ста-
ранніше. Хочу зробити якомо-
га більше для України і зараз, і 
в майбутньому. Патріотами не 
нероджуються – ними стають. 
Коли ти любиш рідну країну і 
готовий заради неї на все – ти 
справжній патріот. - зазначив 
майбутній військовий психолог 
курсант Павло Довженко.

- Я гордий стояти у цей свят-
ковий день перед Верховною 
Радою поруч з іншими, обрани-

ми серед тисяч, курсантами. Для 
мене ця премія дуже важлива, 
адже це доказ того, що всі мої 
старання не даремні, - ділиться 
враженнями курсант 4-го курсу 
солдат Володимир Кролау.

В урочистостях також взяли 
участь перший заступник Голови 
Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук, заступниця Голови 
Верховної Ради Олена Кондра-
тюк, народні депутати, міністри, 
глави відомств, представники 
вищих військових навчальних 
закладів, учасники АТО/ООС.

Як повідомлялося, розмір 
парламентської стипендії для 
курсантів становить – подвійне 
грошове утримання, для слуха-
чів – у розмірі грошового утри-
мання з підвищенням на 100 % 
їхнього посадового окладу.

Залишається лише привітати 
наших курсантів з такою відзна-
кою та побажати нових здобут-
ків заради світлого майбутнього 
і надійного захисту нашої Бать-
ківщини.

Яна ЗАДУБІННА

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  
подійподій
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ARTART  
обстрілобстріл

Гороскоп на листопад 2020 року:
ОВНИ
Не бери на себе заба-
гато завдань цього мі-
сяця. Достатньо чітко 
та якісно виконувати 

поставлені розпорядження. У бу-
денний розпорядок додай крапе-
льку самодисципліни та довіри до 
командира. Це стовідсотково стане 
першим кроком до налагодження 
дружніх стосунків.

ТЕЛЬЦІ
Магнітні бурі та взу-
тий не з тої ноги берць 
може спровокувати 
ланцюжок конфліктів у 

колективі. Якщо не вийде порозумі-
тися з одногрупниками та запобіг-
ти безглуздим образам, то спробуй 
змінити тактику спілкування. Корот-
ка медитація після відбою заспоко-
їть, але не варто занадто захоплю-
ватися. Пам’ятай, що ніч пролітає 
швидко, а команда «курс, підйом,» 
лунає у найбільш неочікуваний мо-
мент.

БЛИЗНЮКИ
Не варто довіряти 
всьому, що почуєте від 
одногрупників. Особли-
во, якщо більшість із 

них - дівчатка. Якщо не втримаєш-
ся та поринеш у вир пліток, то зго-
дом можеш і сам стати предметом 
обговорення. Копирсання у брудній 
білизні ще більше заплямує твою 
репутацію. 

РАКИ
Якщо ти зібрався у ко-
роткочасну відпустку, 
то наберись терпіння й 
витримки. Твої страж-

дання під час плутанини з доку-
ментами окупляться у подвійному 
розмірі. Аби трохи послабити потік 
дратівливості прорахуй додаткові 
плани дій. І пам’ятай, відкривають 
тільки тому, хто без зупину стукає у 
двері. Навіть якщо це двері началь-
ника курсу. 

ЛЕВИ
Цього місяця тобі 
вдасться продемон-
струвати усі свої талан-
ти. Тож якщо з’явиться 

можливість проявити власну твор-
чість не тільки у військовій справі, а 
й в мистецтві - не зволікай. Але не 
поспішай «надівати корону»: твої 
друзі - набагато важливіші, ніж тим-
часова слава. Сьогодні ти - король 
усього світу, а завтра - в наряді 
миєш підлогу. Тож ніколи не знаєш, 
коли тобі знадобиться допомога.

ДІВИ
Тобі не доведеться 
воювати за місце під 
сонцем, бо командир і 
так гідно оцінить твою 

ініціативність. Одногрупники теж 
будуть у захваті від тебе, можливо, 
ти навіть відчуєш себе особливим. 
Але пам’ятай, що всі ми - деталі од-
нієї величезної системи, а незамін-
них людей не буває. Тож не зазна-
вайся та уважно стеж за власними 
словами й діями. 

ТЕРЕЗИ
Для тебе цей місяць 
мине без пригод. 
Завдання викладачів 
даватимуть на «раз-

два», а твоя чуйність до одногруп-
ників не залишиться непоміченою.
Саме для тебе ефективно спрацює 
метод «сьогодні допоможеш їм ти, 
а завтра - вони тобі». Не відмовляй-
ся від нових знайомств. Можливо 
саме ця людина стане тим самим 
кращим другом, з яким «і на коні, і 
під конем, і в ступі й за ступою». 

СКОРПІОН
Якщо ти давно з ки-
мось не можеш нала-
годити стосунки - це 
кращий час для нових 

спроб. Командна робота та нестан-
дартне вирішення звичних завдань 
допоможе пробити стіну непорозу-
міння між вами. Не варто постійно 
ділити територію у кімнаті, якщо 
ви проживаєте у гуртожитку. Аби 
зцілити свою країну варто почати з 

міжособистісних стосунків у групі. 
Можливо, саме ти станеш тим, хто 
врятує Україну лише тим, що пер-
шим протягнеш одногрупнику руку 
для перемир’я.

СТРІЛЬЦІ
Коли прийде грошове 
забезпечення, не варто 
одразу витрачати його 
на дрібнички. Спробуй 

раціонально використовувати свій 
бюджет для того, аби не харчува-
тися локшиною швидкого приго-
тування. Якщо спроби заощадити 
виявляться марними, звернись до 
курсантів фінансового факультету. 
Вони доступно пояснять що ж таке 
дебет і кредит, і що з ним робити.

КОЗЕРОГИ
Якщо немає сил на 
елементарні речі - зро-
би паузу. Але не варто 
цілковито плисти за 

течією, адже не відомо, куди вона 
занесе. Цей шлях може містити не-
сподівані повороти під названими 
«наряд», «догана» та «стройова під-
готовка». Якщо відчуваєш себе пога-
но - звернись до санчастини, але не 
захоплюйся частими візитами туди. 

ВОДОЛІЇ
Не жертвуй власними ін-
тересами заради інших. 
Будь відвертим з коман-
диром й говори про свої 

бажання не тільки одногрупникам, 
а й йому. Розмова може виявитися 
складною, але дасть корисні резуль-
тати. Пам’ятай, що безвихідних си-
туацій не існує, особливо, якщо з ко-
мандиром ти - на короткій нозі.

РИБИ
Тобі варто довіритися 
власній інтуїції та не 
сперечайтеся через 
дрібниці з командиром. 

Маленький конфлікт може переро-
сти у велику сварку та «цапнути» 
ударною хвилею одногрупників. 
Пам’ятай, що від дій та слів зале-
жить спокій не тільки твій, а й твоїх 
товаришів.
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