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 ПТСР - повільний 
убивця 

Психолог—це фахівець який 
оцінює, діагностує і вивчає по-
ведінку і розумові процеси осо-
бистості. Клінічні психологи та 
психологи-консультанти піклу-
ються про психічне здоров’я, 
соціальну поведінку та нада-
ють психологічну допомогу,але 
є фахівці, робота яких є дійсно 
специфічною, але такою потріб-
ною для нашої країни—військові 
психологи. Від роботи цих лю-
дей напряму залежить виконан-
ня завдань в районі проведення 
ООС, саме вони повинні прово-
дити навчально- виховну робо-
ту з особовим складом, від них 
залежить морально-психологіч-
ний стан бійців. Вони працюють 
з військовослужбовцями май-
же сто відсотків свого часу.  Це

перші, хто може побачити зні-
вечений стан бійців і застерегти 
їх від дій, які будуть погрожува-
ти їхньому життю та здоров‘ю.

У Військовому Інституті Ки-
ївського Національного універ-
стата імені Тараса Шевченка 
готують першокласних військо-
вих психологі. Вони — гордість 
Збройних Сил України. Навча-
ючись в університеті, курсанти 
вже з першого курсу здобува-
ють знання,  які допоможуть їм 
виконувати свої функції для до-
помоги постраждалим воїнами.

Вивчаючи поведінковий стан 
людей та їх процеси мислен-
ня вони можуть виявити про-
блему на ранній стадії  та не 
допустити  таких великих про-
блем  як депресія та ПТСР.

Першокурсниця Катерина яка 
обрала цю спеціальність саме 
так прокоментувала свій вибір: « 
Я вважаю що психологія не про-
сто професія— це моє покликан-
ня. Я обрала цей фах тому що 
матиму нагоду допомагати на-
шим захисникам які ризикують 

життям кожен день,-
задля нашого миру.»

Щодня з курсанта-
ми працюють найкра-
щі викладачі України  
у галузі психології та 
педагогіки для того 
аби майбутні офіцери 
були висококваліфі-
кованими спеціаліс-
тами у своїй справі.

Також одне  з най-
важливіших завдань 
військових психологів 
це боротьба з ПТСР. 

Подолати різ-
ні психологічні

стани, наприклад, депресію 
будь- яка людина здатна само-
тужки. Та от посттравматичний 
стресовий розлад можна порів-
няти із виром, який не дає шан-
сів врятуватися без сторонньої 
допомоги. І в цьому процесі «ви-
тягування» мають бути задіяні 
всі – від близьких та друзів до 
психологів та психіатрів. Перші 
ознаки хвороби можуть прояви-
тися лише через місяці після 
повернення до мирного життя.

Особливо гостро зростає ри-
зик розвитку даного розладу у 
випадку ізоляції військовослуж-
бовця на період переживан-
ня травми, втрати побратимів.

Перша ознака ПТСР – висока 
ознака агресивності, неадекват-
на реакція людини на жарт, на 
звичне запитання. (а якщо він 
меланхолік по життю, то він все 
одно буде агресію проявляти?) 
думаю, що ні. Перебування на 
війні вносить зміни в світогляд 
і звички людини. Є щонаймен-
ше 22 ознаки, за якими можна 
діагностувати депресію, що є 
останнім кроком до ПТСР. Вона 
проявляється втратою інтересу 
до того, що раніше викликало 
захоплення, сексуальною дис-

функцією, прагненням людини 
відмежуватися від справ, через 
надмірне переїдання або постій-
не відчуття голоду, сонливість 
удень і відсутність сну вночі, 
кошмари, постійне прослухо-
вування мінорної музики тощо. 
Якщо три-чотири ознаки прояв-
ляються одночасно упродовж 
двох-трьох місяців – це сильний 
депресивний прояв, якщо по-
над три-чотири місяці – ПТСР.

Війна, немов спусковий га-
чок зброї, запускає дію поведін-
кових та внутрішніх станів, які 
досить неадекватні, але при-
ховати їх несила жодному, кого 
затягнув ПТСР. Такі переживан-
ня, як перший бій, смерть това-
риша, масований обстріл, за-
лишаються в пам’яті у вигляді 
фрагментів. Поєднати їх у часі 
чи вибудувати логічний ланцюг 
самотужки неможливо. Завдан-
ня психолога працювати так, 
щоб людина згадала деталі та 
вибудувала хронологію події, 
тоді уламки пам’яті стають ча-
стинами єдиного пазла, який 
варто зібрати докупи. І після 
того загальна картина перестає 
бути травматичною для психіки.

 
Микола СЕРЕНОВИЧ

ІНФОРМАТИВНО.ІНФОРМАТИВНО.  
Актуально.Актуально.
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Сержанти – становий                       ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших

В арміях країн-партенрів 
НАТО сержантам приділя-
ється особлива увага. Вони 
представляють не лише бага-
точисельний, а й високопро-
фесійний пласт військових ча-
стин. В США навіть побутує 
думка: без лейтенантів можна 
обійтися, без сежантів – ніяк. 

Українська армія також взя-
ла курс на розбудову сержант-
ського корпусу. З 2021 року пе-
редбачається впровадження 
сержантських та старшинських 
звань, а також відповідних по-
сад за стандартами НАТО. На 
них покладатиметься місія мо-
лодших командирів. Відтак коло 
повноважень буде збільшува-
тись. Проте обсяг виконуваних 
задач компенсуватиметься за 
рахунок соціальних гарантій, 
грошового утримання та авто-
ритету. І якщо раніше був жарт: 
«У світі вічні лише музика та 
прапорщик», то невдовзі він 
буде абсолютно неактуальним. 

До кінця 2020 року у від-
повідності до Концепції роз-
витку професійного сер-
жантського корпусу його 
представники мають стати ру-
шійною силою змін у війську. 

Ставка зроблена на те, що 
вони стануть висококласною 
середньою ланкою професій-
ного війська. Серед актуаль-
них нововведень – перспектива 
кар’єрного зросту, а найдосвід-
ченішим пропонуватимуть вищі 
щаблі – бути інструкторами та 
справжніми лідерами. Де-які 
повноваження від визначених 
офіцерських посад делегува-
тимуться саме сержантам. І 
якщо перші відповідатимуть за 
планування та підготовку, то 
молодші командири опікувати-
муться практичною складовою 
виконання поставлених завдань. 

Роль сержантів у Військо-
вому інституті також досить 
помітна. Керувати особовим 
складом, доносити до підлег-
лих вказівки командирів і бути 
поруч із ввіреним коллективом 
– це лише верхівка айсбер-
гу. Найголовніше – правильно 
побудувати взаємовідносини 
сержант-рядовий  і завоювати 
авторитет через власний при-
клад та професійний підхід. 

Серед сержантів чимало вій-
ськовослужбовців служби за 
контрактом. В них за плечима 
вже є певний досвід й усвідом-
лення своєї ролі. Так за три 
місяці до вступу у ВІКНУ ко-
мандир 516 групи військових 
журналістів Владислав  Чікін 
отримав звання молодший сер-
жант будучи на посаді інструк-
тора-водія 300-того танкового 
навчального полку, що базуєть-
ся у смт. Десна. Вибір стати сер-
жантом був усвідомленим. Він 
не приховував перед коман-
дирами свого бажання і через 
рік служби сам попросився на 
курси лідерства для сержантів, 
які і стали трампліном у просу-
ванні у службовій карєрі. На той 
момент був 2016-й рік. Владис-
лаву довелося мати справу із 
мобілізованими. Він зізнається, 
що без підтримки офіцерів він 

би не впорався. Не вистачало 
досвіду, а головне – був досить 
юним в порівнянні із підлегли-
ми, які годилися йому в батьки. 
Тож після таких випробувань 
стати командиром групи  було 
не так вже й важко. Владислав 
зізнається, що на початку не по-
годжувався на цю посаду. Адже 
в групі в переважній більшо-
сті жінки-військовослужбовці. 

- Коли я прийшов сюди, 
то шлейф служби у танкових 
військах тягнувся за мною. 
Тому знайти підхід до жіночої 
половини було важко. Врахо-
вуючи й те, що їх 95 відсотка 
від загальної кількості. Та зго-
дом все вляглося. Бо дівчата в 
нас відповідальні, самостійні. Я 
вибудував більш демократич-
ний тип спілкування. І якщо 
так трапляється, що вини-
кає кризова ситуація, то за-
питую їх думку й таким чином 
ми шукаємо варіанти вирішен-
ня, - ділиться досвідом молод-
ший сержант Владислав Чікін. 

Як кажуть важко в навчанні – 
легко в бою. То Владиславу важ-
че було донести до підлеглих 
специфіку військової складової. 

Доводилося постійно поясню-
вати та переконувати. Для нього 
в цьому і полягала психологіч-
на важкість. Він каже, що група 
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хребет сучасної армії ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших

відповідальна та дисципліно-
вана. І на питання чи вбачає 
він в цьому свою заслугу, хло-
пець впевнено відповідає : «Ні. 
Мені просто повезло з колек-
тивом. Вони освічені і розумі-
ють. Їм вдалося влитися в цей 
ритм життя, і тепер їм нічого за-
йвий раз пояснювати не потріб-
но. Тож бути командиром – це 
не тягар, це моя відповідаль-
ність», - говорить Владислав.

 Для Ольги Георгієвої ста-
ти сержантом не було ціллю. Її 
становлення пройшло непоміт-
но для неї самої. Під час курсу 
молодого бійця у 2016-му році 
першокурсниця Ольга була ак-
тивною, не стояла осторонь 
проблем колективу, постійно 
спілкувалася із старшокурсни-
цями, які були наставниками.  

Вони помітили ці риси і піс-
ля повернення в інститут за-
пропонували їй обійняти сер-
жантську посаду – командир 
взводу. Для дівчини, яка щой-
но закінчила школу, такий по-
ворот подій був неочікуваним. 

Вона не відразу погодилася, 
адже розуміла : посада вимагати-
ме не лише відповідальності, а й 
самовіддачі. Та зваживши всі за 
та проти Ольга зробила свій ви-
бір й досі про це не пожалкувала. 

Вона просто робила свою 
справу, не зважала на заздро-
щі інших дівчат, справедли-

во ставилася до групи. Вреш-
ті-решт за високі показники 
у навчанні і належну службу 
їй присвоїли наступне вій-
ськове звання – «сержант». 

Для дівчини це було неспо-
дівано. Отримавши  поздоров-
лення, вона стояла в строю і 
по-волі приходило усвідомлен-
ня: на першому курсі серед жі-
нок-військовослужбовців сер-
жантів  було небагато, тепер 
їх більшає з кожним роком.

У чому секрет її перших 
кар’єрних здобутків, Ольга зізна-
ється, що завжди намагалася ді-
яти по-совісті, поважала людей 
лише за їх вчинки і не звертала 

уваги на злі витівки, які згодом 
обернулися їй на користь. Це 
помічали командири і знали, що 
вона зробить все правильно і 
чітко. Ці риси у Ольги помічали 
і викладачі. Через неї вони три-
мали зв’язок із групою, надава-
ли завдання, вирішували питан-
ня щодо навчального процесу. 

Ольга Георгієва та Владислав 
Чікін стали не лише тими людь-
ми, з якими асоціюють ввірену 
їм групу, а й курсантами, які ро-
блять непохитні кроки в кар’єрі 
молодших командирів, на яких 
рівняються та беруть приклад. 

Ольга ВІКАРЧУК
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Особистий 
“ProWHYДеR” кожного

 Незабаром стартує проєкт 
курсантів 116-ж навчальної гру-
пи під назвою «Провайдер». 

Це курсантський відеовлог, 
в якому будуть висвітлюватися 
різні історії з життя людей, яким 
небайдужа доля України, зміц-
нення Збройних Сил України та 
покращення обороноздатності 
армії. Основною метою проєкту 
є розширення розуміння ролі ар-
мії в житті українського суспіль-
ства та демонстрація її значення.

 Ініціаторами стали самі кур-
санти першого курсу, а також ви-
кладачі кафедри військової жур-
налістики на чолі з полковником 
Олексієм Позянковим. Вони 
охоче підтримали творчу ініці-
ативу та посприяли в підготов-
ці й виході у світ цього проєкту. 

Назва «ProWHYДеR»  піді-
брана не з проста, адже у кож-
ного з нас є свій інформацій-
ний провайдер, через який ми 
сприймаємо світ. Наразі ми вже 
відзняли  20 хвилинний інфор-
маційний матеріал для першої 
серії нашого проєкту. Зараз 
він на етапі завершення мон-
тажу та підготовці до випуску.  

«Робота була плідною та 
дуже цікавою, ми отримали ба-
гато позитивних емоцій від спіл-
кування з учасниками проєкту.

Спілкування з різними людьми 
нам давали змогу отримувати 
вірну та правильну інформа-
цію, яка нам знадобилася для 
виконання завдання», - поді-
лився Микола Станіславський. 

Форматом першої серії є ін-
терв’ю, в яких буде розповідати-
ся три різні історії з життя волон-
терів Анни Косінової, Данила 
Копійки та Олени Білячкової.

Зйомки проводилися на різ-
них локаціях. Музей Другої сві-
тової війни надав можливість  
знімати в залі присвяченій 
пам’яті загиблим та учасникам 
Революції Гідності та Антите-
рористичної операції на Сході.

На зустріч пішов і простір для 
ветеранів АТО/ООС «ВЕТЕРАН 
ХАБ», де ми вперше прове-
ли  інтерв’ю з нашими героями.

«Я вважаю, що цей проєкт 
дасть змогу показати населен-
ню України справжню міць та 
креативність армії. Ми ста-
ранно працювали і приділяли 
багато уваги цій справі. Всім 
хочу подякувати за співпрацю, 
хоча карантинні обмеження нас 

стримували, але ми це змогли 
та успішно виконали завдання», 
- ділиться Дмитро Бондарчук.

Також, для реалізації задума-
ного потрібна була студія для 
зйомок, у цьому нам допомогло 
Військове телебачення України. 

Під час створення самого 
проєкту, у всієї групи виникало 
багато ідей, а під час дискусій 
ми їх обговорювали і приходили 
до спільного рішення, адже ко-
жен курсант у нашій групі дуже 
різносторонній та креативний.

 У цьому проєкті керівники 
надали нам можливість реа-
лізувати усі свої творчі нави-
чки, і у вільний від навчання 
час ми намагаємося докласти 
максимум зусиль у  роботі над 
ним, створити дійсно якісну річ.

Сподіваємося на закінчення 
карантину, а також підтримку 
керівництва інституту в прове-
денні зйомок поза його межами.

«Маємо надію, що ауди-
торія підтримає наші по-
чинання», – розповідають 
учасниці проєкту, курсантки Со-
ломія Резнік та Дар’я Москалець.

 
Олександра ПАРІЙ 

ЗНАЙЗНАЙ  
нашихнаших
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 31 березня 2021 року відбу-
лася міжнародна конференція 
з питань територіальної обо-
рони, в якій залучалися як ке-
рівний склад Командування 
Сухопутних військ та команду-
вачі територіальної оборони 
країн-партнерів НАТО, так і кур-
санти 4-го курсу спеціальності 
«Філологія» Військового інститу-
ту КНУ імені Тараса Шевченка.

Протягом тижня вони 
здійснювали перекла-
дацьке супроводження. 

Плануюча конференція 
щодо цієї наради проводила-
ся ще в лютому цього року. 

Основна її частина повин-
на була складатися з чоти-
рьох етапів, однак у зв’язку з 
Covid-19 більшість заходів було 
проведено в онлайн-режимі. 

«Перша половина дня – це 
ознайомлення з робочими міс-
цями та матеріальною тех-
нічною базою, з розгорнутою 
системою територіальної 
оборони, яка є на етапі верифі-
кації, що після перевірки може 
вироблятися та бути застосо-
ваною для всієї України»,- поді-
лився Вадим Бабич. – Нам були 
представлені сили й засоби, 
робочі місця та показано як ця 
система функціонує з цивільни

ми і військовими на оператив-
ному та стратегічному рівнях.»

Під час заходу учасників оз-
найомили із завданнями, струк-
турою та організацією роботи 
Центру оперативного управлін-
ня Командування територіаль-
ної оборони Сухопутних військ 
ЗСУ та з його рухомим модулем.

Основною метою конферен-
ції був обмін досвідом щодо 
удосконалення системи те-
риторіальної оборони, виро-
блення спільних підходів до 
підвищення її ефективності.

Була показана взаємодія на 
всіх рівнях, які були зазначені 

перед цим в робочому режимі. 
За кожним з представників 
або посадовою особою був 

закріплений перекладач, у тому 
числі наші курсанти 413-ої гру-
пи, які безпосередньо працю-
вали як на місцях, так і на кон-
ференції та з журналістами.

Курсанти Військового інсти-
туту показали високий про-
фесіоналізм у  співпраці з іно-
земними партнерами завдяки 
їхній сумлінній роботі та напо-
легливості отримувати знання 
та досвід, адже практика є до-
сить важливою в роботі фахів-
ця лінгвістичного забезпечення.

Слід зазначити, що вико-
нання даної задачі є яскра-
вим прикладом та взірцем 
для інших курсантів і є стиму-
лом досягання нових вершин. 

Захід був проведений з дотри-
манням усіх карантинних вимог.

Колектив Військового ін-
ституту пишається своїми ви-
хованцями та бажає їм про-
фесійних звершень задля 
майбутнього нашої Батьківщини.

Марина ДЯКІВ
Данило ШПАК

У СПЕКТРІУ СПЕКТРІ  подійподій
Перекладачі 

співпрацюють з КСВ 
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ІСТОРІЯ -ІСТОРІЯ -  ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ 1939-1945 - роки, 
11 квітня 1945 року в’яз-

ні концтабору  Бухенвальд – 
беззбройні, голодні, виснажені 
важкою непосильною працею 
та приниженнями – підняли пов-
стання проти гітлерівців і вийш-
ли на волю. Це стало початком 
хвилі визволення для поло-
нених у інших концтаборах чи 
місцях примусового утримання. 

   З метою збереження пам’яті 
про трагічні події, що торкнули-
ся мільярди людей, зокрема й 
українців, Генеральна Асамб-
лея ООН 1991 року ухвалила 
рішення про вшанування у світі 
пам’ятної дати.  Цього дня у бага-
тьох країнах проходять пам’ятні 
заходи: зустрічі колишніх в’яз-
нів, поминання загиблих, покла-
дання квітів до могил та місць 
поховання жертв фашизму.

Концтабори нацистів
 У 1933 році до влади в Німеч-

чині прийшли йнацисти.  Вони 
відразу ж почали встановлюва-
ти систему ізоляції та знищен-
ня своїх політичних опонентів, 
ненадійних та «шкідливих» груп 
населення. У них містилися, як 
правило, антифашисти, пере-
дусім комуністи, соціал-демо-
крати, профспілкові діячі, а та-
кож особи, які переслідувалися 
за расовими, релігійними, соці-
альними та іншими мотивами. 

 За розпорядженням тодіш-
нього керівника поліції в Мюн-
хені, майбутнього рейхсфюрера 
СС Генріха Гіммлера, перший 
концтабір в нацистській Німеч-
чині був утворений 22 березня 
1933 р. В Дахау.  Згодом були 
побудовані інші концтабори - 
Заксенхаузен (1936), Папенбург 
(1936), Флоссенбург (1938), 
Нойенгамме (1938) та жіночий 
концтабір Равенсбрук (1938).

 У Німеччині було близько 

400 концтаборів з численни-
ми філіями.  Найбільшими з 
них були Маутхаузен, Бухен-
вальд, Дахау.  В Україні кла-
сичними зразками концтабо-
рів були Янівський (у Львові) 
та Сирецький (поблизу Києва).

Жіноче пекло
 Жіночий концтабір знаходив-

ся в Равенсбруку. З 1938 року 
там тримали лише жінок.  Через 
значну кількість француженок 
концтабір отримав таємну назву 
«L’enfer des Femmes» («Жіноче 
пекло»).  Українські жінки та ді-
вчата, студентки та випускниці 
університетів Західної Європи, 
учасниці підпільного руху також 
потрапили до Равенсбрука.  Піс-
ля шестимісячного перебуван-
ня у в’язниці у Львова дружина 
першого керівника Служби без-
пеки ОУН (1941–1942) Миколи 
Лебідя - Дарія Гнатківська-Лебід 
- потрапила до «пекла» також.

   До 1945 р. тут було ув’яз-
нено 46 000 ув’язнених жі-
нок з усієї Європи.  Офіцій-
но, згідно з документами 
адміністрації, в концтаборі було 
зареєстровано 2503 українки.  

 Зі спогадів колишніх в’язнів, 
українок було значно більше 
- від 3 до 7 тисяч.  Примусова 
праця тюремних концтаборів 
широко застосовувалася відо-
мими німецькими підприємства-
ми: «IG Farben», «Siemens», 
«Hermann-Gör ing -Werke» , 
«IG Metall», «Volkswagen», 
«BMW» та іншими.

Уманська яма
  Влітку 1941 року нацисти 

створили концтабір у західній 
частині Умані.  Він став одним 
з найперших у колишньому 
СРСР.  На цьому місці до війни 
була ферма індиків, а згодом 

глиняний кар’єр.  Його глибина 
сягала 7 метрів, ширина ста-
новила 300 метрів, а довжина 
- близько 1 км.  Німці привез-
ли туди радянських військово-
полонених і тримали їх просто 
неба.  Тому люди називали цю 
територію Уманською ямою.

  Першими військовополоне-
ними були солдати 6-ї та 12-ї 
радянської армії.  За даними 
німецького командування, 14 
серпня 1941 року в Уманській 
ямі потрапило в полон близько 
50 тис. радянських солдат.  На 
околиці міста, в Сухій Яр, було 
розстріляно понад 13 000 євре-
їв-уманців.  Десятки тисяч ума-
нів були вивезені на примусові 
роботи до Німеччини.  Пізніше 
людей звідусіль вели до концта-
бору.  Умови проживання в’язнів 
Уманської ями були жахливими.  
Протягом кількох днів людей вза-
галі не годували, води не було.  
В’язні пили воду з усіх калюж 
та  їли глину.  Щоранку нацисти 
кидали тіла загиблих в’язнів на 
край ями і тренувались стрі-
ляти з кулеметів та пістолетів, 
використовуючи тіла як мішені.

Концтабори київщини
 Дарницький концтабір  - 

концтабір, створений німець-
кою окупаційною владою для 
перебування в ньому військо-
вополонених Червоної Армії, 
через табір пройшло 300 тис. 
осіб, з них 68 тис. загинули.

  Концтабір «Сирець» - один із 
концтаборів, створених нациста-
ми в Києві під час окупації міста 
в 1941-1943 роках.  Він призна-
чався для в’язнів, заарештова-
них гестапом.  Він знаходився 
в історичному районі Сирця, 
на місці території, яка викорис-
товувалась для літніх таборів 
Київського військового округу.  
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За даними німецьких джерел, 
з липня 1942 р. До весни 1943 
р. Він функціонував як зовнішнє 
відділення концтабору Заксен-
гаузен, відомого як «Київ-Захід».

  Надзвичайна державна ко-
місія з розслідування німець-
ко-фашистських злочинів, 
скоєних на радянській тери-
торії, визначила кількість за-
гиблих у таборі - 25 тис. осіб.

Танго смерті
 Янівський концтабір - кон-

цтабір та табір смерті, органі-
зований нацистами у вересні 
1941 р. На околиці міста Льво-
ва.  Діяв до червня 1944 р. Тут 
було знищено від 140 до 200 
тис. Євреїв, поляків та українців.

   Під час тортур і страт завжди 
музика звучала.  Оркестр скла-
дався з в’язнів, вони грали одну 
і ту ж мелодію - «Танго смерті».  
Серед оркестрів був професор 
Львівської державної консерва-
торії Штрікс Мунд.  Під час страт 
через повішення оркестру було 
наказано виконувати танго, під 
час жорстоких тортур - фокстрот, 
а іноді ввечері оркестр змушений 
був грати під вікнами начальни-
ка табору кілька годин поспіль.

   Напередодні визволення 
Львова Радянською армією нім-
ці склали з оркестру коло з 40 
чоловік.   Спочатку було вбито 
диригента оркестру Мунд;  по-
тім, за командою коменданта, 
кожен оркестр виходив у центр 
кола, клав свій інструмент 
на землю, роздягався оголе-
ним, а потім стріляв у голову.

Бухендвальд
Бухенвальд був концтабо-

ром поблизу Веймара у Німеч-
чині.  Він почав функціонувати 
19 липня 1937 року як табір для 
злочинців, але незабаром вла

да почала направляти туди по-
літичних в’язнів.  У червні 1938 
року перша група в’язнів прибу-
ла до Бухенвальда, який повні-
стю складався з євреїв.  Влітку 
1938 року 2200 австрійських 
євреїв з Дахау були перевезе-
ні в Бухенвальд.  У 1938 році 
після «Кришталевої ночі» кіль-
кість ув’язнених євреїв зросла 
більш ніж удвічі.  До весни 1939 
р. Більшість євреїв були звіль-
нені, але їх позбавили майна та 
змусили покинути Німеччину.  З 
початку Другої світової війни 
приплив ув’язнених збільшився.  
Радянські військовополонені, як 
правило, знищувались відразу 
після прибуття.  З початку 1942 
року в Бухенвальді були створе-
ні підприємства, що виробляли 
військову продукцію.  6 жовт-
ня 1944 р. Кількість ув’язнених 
досягла максимуму (89 143).

   Над в’язнями було проведе-
но багато медичних експеримен-
тів, в результаті яких більшість 
померли від болісної смерті.  
Ув’язнені заражалися тифом, 
туберкульозом та іншими небез

печними захворюваннями, 
щоб перевірити дію вакцин 
проти збудників цих хвороб.  
Хвороба дуже швидко пере-
творилася на епідемію че-
рез перенаселеність, відсут-
ність гігієни, неправильне 
харчування, а також через те, 
що ці хвороби не лікували.

Історія жертв нацистських пе-
реслідувань, тобто наша з вами 
історія, — це жахи війни, страж-
дання на чужині, боротьба в ла-
вах антифашистського опору. 
Незважаючи на тяжкі випробу-
вання, ці сильні духом люди гідно 
пройшли свій тернистий шлях.

Долаючи біль минулого, ми 
прагнемо миру та глибокого 
осмислення уроків тієї світо-
вої трагедії, аби не допустити 
нічого подібного у майбутньо-
му, а наш обов’язок — берегти 
і передавати пам’ять поколін-
ням про мільйони безневинно 
загиблих у фашистських кон-
цтаборах, гетто, тюрмах, інших 
місцях примусового тримання.

Ніка ФЕДОРЦОВА



УНІВЕРСАНТ ■ № 13 ■ квітень 2021 року 10

ЮРИДИЧНИЙЮРИДИЧНИЙ

ВІСНИК ВІСНИК 
Президент України Володи-

мир Зеленський підписав закон 
про призов на військову служ-
бу резервістів в особливий пе-
ріод без оголошення мобілізації.

Про це повідом-
ляє пресслужба ОПУ.

Як повідомили в ОПУ, це доз-
волить оперативно доукомплек-
тувати резервістами військові 
частини всіх сил оборони держа-
ви, чим суттєво підвищити їхню 
боєздатність під час військової 
агресії, що стрімко наростає.

Також закон запроваджує 
новий вид військової служ-
би - військова служба за при-
зовом осіб із числа резер-
вістів у особливий період.

У березні Верховна рада 
схвалила в другому читанні за-
конопроєкт №3553 про створен-
ня територіальних центрів комп-
лектування та соцпідтримки. Цей 
закон дозволить у разі потреби 
за добу мобілізувати резервістів.

Закон запроваджує новий 
вид військової служби-військова 
служба за призовом осіб із числа 
резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на 
військову службу призиватимуть 
громадян, які уклали контрак-

ти про проходження служ-
би у військовому резерві та/
або зараховані  до військо-
вого оперативного резерву.

Рішення про прове-
дення такого призову ух-
валюватиме Верховний 
Головнокомандувач ЗСУ за по-
данням Головнокомандувача ЗСУ. 

У рішенні визначитимуть-
ся категорії резервістів, яких 
необхідно буде призвати, 
завдання, обсяги, терміни та 
порядок проведення призову 

Також закон передбачає 
створення на базі військко-
матів територіальних центрів 
комплектування та соціальної 
підтримки, упорядкуван-

ня питань військового облі-
ку призовників, військово-
зобов’язаних та резервістів. 

Також удосконалюється поря-
док здійснення військового об-
ліку резервістів, за допомогою 
автоматизованої інформацій-
ної телекомунікаційної системи 
«Оберіг»(Єдиний державний 
реєстр призовників, військово-
зобов’язаних та резервістів).

Особи, які відслужать за 
призовом резервістів не мен-
ше ніж рік, більше не призи-
ватимуться (за відсутності до-
бровільної згоди на призов). 

Інші підстави для звільнен-
ня від призову (стан здоров`я, 
наявність дітей на утриманні, 
закінчення строку перебуван-
ня в резерві раніше за момент 
закінчення служби за призовом 
тощо) залишилися незмінними.  

На навчальні або перевіроч-
ні збори протягом року після 
звільнення не призиватимуть-
ся ті, хто проходив службу за 
призовом резервістів. Закон 
збільшує санкції за порушен-
ня правил військового обліку. 

Ухилення від призову резер-
вістів визнається злочином (і 
тягне за собою відповідальність 
у вигляді позбавлення волі). 

                                                                                             
Світлана КИРГАН  

Нововведення у ЗСУ
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ЮРИДИЧНИЙЮРИДИЧНИЙ

ВІСНИК ВІСНИК 

Електронні військові 
квитки - вже незабаром! 

Єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних (далі — 
Реєстр) — це автоматизована 
інформаційна система, призна-
чена для збирання, зберігання, 
обробки й використання да-
них про військовозобов’язаних 
(призовників), створена про-
відними країнами світу для вій-
ськового обліку своїх громадян.

Україна не є піонером у цьо-
му питанні. Утім, в умовах війни 
воно для нас стало одним із клю-
чових. Хоча б тому, що маємо чіт-
ко знати, якими силами зможемо 
відповісти ворогу у випадку його 
масштабної агресії. Недавно Мі-
ноборони надало для ЗМІ роз’яс-
нення про стан справ у створенні 
такого Реєстру в нашій державі.

Кого заносять у Реєстр
Відповідно до Закону України 

«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» щодо військо-
вою обов’язку громадяни Украї-
ни поділяються на такі категорії:

Допризовники — осо-
би, які підлягають припис-
ці до призовних дільниць.

Призовники — особи, при-
писані до призовних дільниць.

Військовослужбовці — особи, 
які проходять військову службу.

Військовозобов’язані — осо-
би, які перебувають у запасі 
для комплектування ЗС Укра-
їни та інших військових фор-
мувань на особливий період, 
а також для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави.

Резервісти — особи, які про-
ходять службу у військово-
му резерві ЗС України, інших 
військових формувань і при-
значені для їх комплектуван-
ня у мирний та воєнний час.

Провідними органами веден-
ня Реєстру є обласні територі-
альні центри комплектування та 

соціальної підтримки й опера-
тивні командування. Органами 
ведення Реєстру в районі, містах 
Києві та Севастополі, у містах 
обласного значення без район-
ного поділу та з ним є районні 
територіальні центри комплек-
тування та соціальної підтрим-
ки. Вони забезпечують ведення 
Реєстру, наповнення та уточ-
нення бази даних відомостями, 
що надають органи державної 
влади, здійснюють контроль за 
достовірністю облікових даних.

Цифровізація на сучасному 
рівні

Міністерство оборони України 
розробляє і втілює в життя низку 
проєктів цифровізації. Насампе-
ред проєкти управління оборон-
ними ресурсами. Зокрема, це 
автоматизація самостійної ре-
єстрації військовозобов’язаним 
місця проживання або ж зняття 
з реєстрації у режимі онлайн на 
порталі Реєстру. Це не потребу-
ватиме відвідування територі-
ального центру комплектування 
та надання соціальних послуг. 
Орієнтовний термін впрова-
дження — кінець 2021 року.

Одним із проєктів цифрові-
зації є створення електронного 
військового квитка військовозо-
бов’язаного (військового квит-
ка офіцера запасу), який разом 
з іншими військово-облікови-
ми документами автоматично 
створюватимуть на підставі да-
них, внесених у Реєстр. Якщо 
особа вже є в Реєстрі, вона 
автоматично отримає елек-
тронний військовий квиток.

Військовий квиток у вигляді 
Qr-коду. Окрім того, квиток іс-
нуватиме у вигляді ID-картки. 

Спочатку він буде доступ-
ний для тих, хто відслужив 
строкову, а згодом з’явиться 
в усіх військовозобов’язаних. 
В електронному військово-
му квитку будуть ті ж дані, що 
і в його паперовому аналогу. 

Користуватися ним буде 
так само просто, як і цифро-
вою копією водійського по-
свідчення — пред’являти-
муть його у вигляді Qr-коду. 

Орієнтовний термін впро-
вадження — кінець 2022-го.

За матеріалами 
АрміяInform
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