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Ось і добігає кінця 2021-й, ювілейний для нашої країни рік. 30 років тому, 24 серпня 
1991 року, Україна повстала перед всім цивілізованим світом незалежною, позаблоко-
вою і нейтральною державою. А вже за місяць, 26 вересня, оголошено про створення 
Товариства сприяння обороні України. Нелегким був шлях відновлення оборонного То-
вариства тепер вже незалежної держави. Проте наша громадська організація не тільки 
залишилася на своїх позиціях, але й практичними ділами підтвердила свою важливість 
та необхідність для молодої української держави! І сьогодні нам є про що звітувати на-
родові України.

Незважаючи на карантинні обмеження, Відокремлені підрозділи Товариства з честю 
виконують свої статутні зобов’язання. Проведено низку спортивно-масових заходів на-
ціонально-патріотичного спрямування, які завершилися Всеукраїнським автопробігом 
на честь 30-тридцятиріччя ТСО України. Спортсмени Товариства успішно виступили на 

престижних міжнародних змаганнях. Аероклуби Товариства розвивають авіаційні види спорту, активно співпра-
цюють зі Збройними Силами та іншими силовими структурами України. Навчальні заклади успішно виконують 
свої завдання з підготовки кадрів робітничих професій, тисячі учасників ООС/АТО пройшли в них  навчання за 
державною програмою соціальної і професійної адаптації.

Від імені Правління ГО «ТСО України» дякую ветеранам, активістам, штатним працівникам, спортсменам і тре-
нерам, керівникам Відокремлених підрозділів і організацій за невтомну працю по забезпеченню виконання ста-
тутних завдань, професіоналізм і самовідданість, спрямовані на зміцнення авторитету Товариства в суспільстві, 
виховання патріотично налаштованого, фізично загартованого підростаючого покоління – майбутніх захисників 
нашої Незалежної України.

Бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, миру та благополуччя! Нехай завжди панує в ваших 
душах віра в світле майбутнє нашої рідної країни! З Новим роком, з Новим щастям!

Голова Товариства Сергій Кошин  
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6 грудня—День Збройних Сил України

Фактично цією постановою було покла-
дено початок будівництва Збройних Сил 
України. 

Історію становлення війська незалежної 
України можна поділити на ряд основних 
етапів. 

Перший етап (1991-1996) – 
формування основ  
Збройних Сил України:
 11 жовтня 1991 року Верховна Рада Укра-

їни затвердила Концепцію оборони і будівни-
цтва Збройних Сил України, Положення про Ра-
ду оборони України. Передбачалося, що Украї-
на буде нейтральною, без’ядерною державою. 
Збройні Сили України складатимуться з Сухо-
путних військ (Військ наземної оборони), Вій-
ськово-Повітряних Сил і Сил Протиповітряної 
оборони (Військ повітряної оборони), Військо-
во-Морських Сил. Затверджено повноваження 
Міністра оборони України і Головного штабу 
Збройних Сил України;
 Україна зобов’язалася вивезти до Росії 

ядерну зброю за формулою: ядерне роззбро-
єння в обмін на спільний контроль за цим про-
цесом, фінансову компенсацію і гарантії наці-
ональної безпеки. На озброєнні військових 
формувань в Україні знаходилося 130 міжкон-
тинентальних ракет РС-18 на рідкому паливі 
з шістьма ядерними боєголовками кожна і 46 
ракет РС-22 на твердому паливі з десятьма бо-

єголовками, 21 бомбардувальник ТУ-95МС та 
19 бомбардувальників ТУ-160 з боєкомплектом 
до 500 крилатих ядерних ракет;
  6 грудня 1991 року прийнято Закони 

«Про оборону України» і «Про Збройні Сили 
України», затверджено текст Військової при-
сяги; 
 3 січня 1992 року розпочався процес при-

ведення військ до Присяги;
  5 квітня 1992 року Указом Президен-

та України на базі сил Чорноморського фло-
ту почалося формування органів управління 
Військово-Морських Сил України;
 червень 1992 року, Верховна Рада України 

ратифікувала Договір про звичайні збройні си-
ли в Європі. Необхідно було скорочувати кіль-
кість танків на 5300 одиниць, бойових броньо-
ваних машин – на 2400, бойових літаків – на 477;
 28 січня 1993 року на базі ВПС України та 

Військ ППО України розпочалося формування 
Військ Повітряної оборони;
 19 жовтня 1993 року Верховна Рада Укра-

їни визначила чисельність Збройних Сил Укра-
їни – 455 тисяч військовослужбовців. Затвер-
джена Воєнна доктрина України;
 1994 рік, закінчилося міждержавне пере-

міщення військових кадрів. В інші держави пе-
реведено близько 12 тисяч офіцерів і прапор-
щиків, понад 33 тисячі повернулися на Батьків-
щину, у тому числі 27 982 офіцери;
 кінець 1995 року, чисельність Збройних 

Сил України скорочено до 400 тисяч осіб;

 23 травня 1996 року формується коман-
дування Сухопутних військ України, якому під-
порядковуються органи управління та війська 
військових округів;
 1996 рік, процес об’єднання ВПС та Військ 

ППО призупинено з причин відсутності належ-
ної нормативно-правової бази; 
 1 червня 1996 року Україна завершила 

процес ядерного роззброєння.

Другий етап (1997-2000) – подальше 
будівництво  
Збройних Сил України: 
 січень 1997 року, Президентом затвер-

джена Державна програма будівництва та роз-
витку Збройних Сил України на період до 2005 
року;
 21 січня 1997 року затверджені Положен-

ня «Про Міністерство оборони України» та «Про 
Генеральний штаб Збройних Сил України». Ге-
неральний штаб отримав право на здійснення 
контролю за усіма військовими формуваннями 
України. Суттєво уточнені повноваження Мініс-
терства оборони;
 1997 рік, Президентом України затвер-

джено Стратегічне рішення на застосування 
Збройних Сил України;
 червень 1997 року, підписано Угоду про 

статус, умови та термін перебування Чорно-
морського флоту Російської Федерації на те-
риторії України. 1 серпня 1997 року Україна 
вперше святкувала День Військово-Морських 
Сил України;
 1998 рік, замість військових округів утво-

рено оперативні командування: оперативно-
стратегічні об’єднання, призначені для вико-
нання оперативних, мобілізаційних завдань і 
завдань територіальної оборони у встановле-
них для них межах;
 22 грудня 1998 року, Постановою Вер-

ховної Ради України затверджена чисельність 
Збройних Сил: станом на 31 грудня 1998 року 
– 320 тисяч військовослужбовців і 100 тисяч 
працівників; на 31 грудня 1999 року – відпо-
відно 310 тисяч і 90 тисяч;
 1999 рік, здійснено перехід на нову сис-

тему тилового забезпечення за територіаль-
ним принципом.

Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на 
території України, Верховній Раді України; утворити Міністерство 
оборони України; Урядові України приступити до створення 
Збройних Сил України. (Постанова Верховної Ради України «Про 
військові формування в Україні», 24 серпня 1991 року)

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАШОГО ВІЙСЬКА

Збройні сили України
потрапили до рейтингу найпотужніших армій світу
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Третій етап (2001-2005) – виконання 
Державної програми реформування  
Збройних Сил України:
 20 серпня 2001 року, Указом Президента 

України введено посади головнокомандувачів 
видів Збройних Сил України;
 22 березня 2001 року прийняли Закон 

«Про розвідувальні органи України»;
 2002 рік, завершено розформування 43 

Ракетної армії;
  2004–2005 роки, на базі ВПС і Військ 

ППО створено Повітряні Сили у складі трьох 
повітряних командувань («Захід», «Південь», 
«Центр») і тактичної групи «Крим»;
 2005 рік, створено Громадську раду при 

Міністерстві оборони України;
  Головні командування видів Збройних 

Сил України переформовані в Західне та Пів-
денне оперативні командування та територі-

альне управління «Північ». Сформовано 
Командування сил підтримки, до складу 
якого увійшли понад 50 військових час-
тин і підрозділів забезпечення; 
Кінець 2005 року, чисельність 

Збройних Сил України складає 245 ти-
сяч осіб, з них 180 тисяч – військовослужбовці. 
Співвідношення між видами Збройних Сил ста-
новило: Сухопутні війська – до 40%; Повітряні 
Сили – до 24%; Військово-Морські Сили – до 
8%; органи військового управління, військові 
навчальні заклади, установи – до 28%;
 Функціональними структурами Зброй-

них Сил стали Об’єднані сили швидкого реа-
гування, Основні сили оборони і Стратегічні 
резерви. Пріоритет у формуванні був наданий 
Об’єднаним силам швидкого реагування;
 12 січня 2004 року видано Указ Президен-

та України «Про Концепцію гуманітарного і со-
ціального розвитку у Збройних Силах України», 
створено відповідний Департамент. 

Четвертий етап (2006-2011) – 
розвиток Збройних Сил України:
 1 лютого 2007 року Указом Президента за-

тверджено Положення про проходження гро-
мадянами України служби у військовому ре-
зерві Збройних Сил України; 
 2009 рік, розширено коло осіб, які мають 

право вступу на військову службу за контр-
актом;

 1 січня 2010 року запроваджено систему 
кадрового менеджменту централізованого ти-
пу, створено 25 територіальних центрів комп-
лектування військовослужбовцями за контр-
актом; 
 2010 рік, Закон України «Про засади вну-

трішньої і зовнішньої політики» підтвердив 
позаблоковий статус України, конкретизо-
вано порядок застосування Збройних Сил 
України;
 квітень 2011 року, Указом Президента кон-

кретизовано завдання Міністерства оборони та 
Генерального штабу в нових умов функціонуван-
ня Збройних Сил України;
 створено потужні видові навчально-на-

укові центри: факультети і кафедри академій 
(університету), коледжі сержантського складу 
та наукові центри;
 2009 рік, створено Раду у справах душ-

пастирської опіки при Міністерстві оборони 
України;
 створено Ради сімей військовослуж-

бовців Збройних Сил України;
 сформовано корпус швидкого реа-

гування Сухопутних військ, реформовано 

систему військової освіти, кадрового і 
медичного забезпечення, розширено 
сферу діяльності міжнародного вій-
ськового співробітництва. Чисельність 
Збройних Сил зменшено з 245 тисяч 
до 192 тисяч;
 питому вагу бойових з’єднань і 

військових частин доведено до 47%. Кількість 
навчальних закладів і підрозділів зменшено 
з 60 до 31;
 поновлено підготовку військо во зобо-

в’язаних на навчальних (перевірочних) збо-
рах;
 понад 23 тисяч військовослужбовців взя-

ли участь у 95 міжнародних навчаннях, з них 
52 – за межами України. Майже 6 тисяч військо-
вослужбовців виконували миротворчі завдан-
ня у складі 13 миротворчих місій в 11 країнах 
світу; 
 прийнято на озброєння 112 нових і мо-

дернізованих зразків озброєння та військової 
техніки. Закуплено понад 1300 основних зраз-
ків та понад 7000 одиниць іншого військово-
го майна;
 Введена система харчування через струк-

тури підприємницької діяльності.

П’ятий етап (2012-2017 роки) – 
продовження реформування і 
розвитку Збройних Сил України: 
 червень 2012 року, схвалені нові редакції 

Воєнної доктрини та Стратегії національної без-
пеки України, затверджена Концепція рефор-
мування і розвитку Збройних Сил на період до 
2017 року. Головною метою військової рефор-
ми є створення у короткі строки якісно нових 
Збройних Сил європейського типу;
 розроблено Програму військово-патріо-

тичного виховання у Збройних Силах України 
на 2012-2017 роки;
 2012 рік, сформовано новий рід військ – 

Високомобільні десантні війська;
 2012 рік, успішно проведено комплекс ко-

мандно-штабних навчань «Перспектива-2012»; 
 кінець 2012 року, чисельність Збройних 

Сил становила до 184 тисяч осіб, військовос-
лужбовців – до 139 тисяч.
 5 лютого 2013 року наказом Міністер-

ства оборони України було затверджено Кон-
цепцію ідеологічної роботи у Збройних Силах 
України. Введено новий предмет у системі бо-

йової підготовки: воєнно-ідеологічна 
підготовка;
  2013 рік, на потреби оборони 

передбачені видатки менше 1% ВВП, 
продовжується скорочення особово-
го складу. У Сухопутних військах роз-
формовано територіальне управлін-

ня «Північ» та змінено організаційно-штатну 
структуру механізованих бригад. У ВМС роз-
формовано Центр морських операцій. Висо-
комобільні десантні війська виведені з підпо-
рядкування командуванню Сухопутних військ 
і безпосередньо підпорядковані Генерально-
му штабу;
 22 лютого 2013 року, Указом Президента 

Національному університету оборони України 
присвоєно ім’я Івана Черняховського;
 2013 рік, на військову службу за контр-

актом прийнято понад 12 тисяч осіб, контрак-
тники складають до 69,6 % особового складу. 
Майже третина з них  – жінки;
2013 року близько двох тисяч військовос-

лужбовців взяли участь у 13 операціях з під-
тримання миру на території восьми країн світу;
 травень 2013 року, затверджено «Кодекс 

військового священика (капелана)»;
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 кінець 2013 року, чисельність Збройних 
Сил України становила 165,5 тисяч осіб, вій-
ськовослужбовців – 120,9 тисяч.

У зв’язку з агресією Російської 
Федерації виконання заходів даного 
етапу було зупинене, держава почала 
функціонувати в умовах  
особливого періоду:
 20 лютого 2014 року Російська Федерація 

розпочала спецоперацію по захопленню Криму, 
яка надалі переросла у війну на сході України;
 1 березня 2014 року, Збройні Сили Укра-

їни приведені у бойову готовність «ПОВНА»; 
 17 березня 2014 року в Україні оголошено 

часткову мобілізацію. Прийнято рішення щодо про-
ведення в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей антитерористичної операції. Створе-
ний оперативний штаб при Службі безпеки України;
 у перший період АТО велику допомогу 

підрозділам Збройних Сил надали доброволь-
чі батальйони;
 здійснювався перехід системи матеріаль-

но-технічного забезпечення Збройних Сил, по-
будованої за територіальним принципом, на 
функціонування в умовах проведення антите-
рористичної операції. Вирішення значної час-
тини проблем Збройних Сил взяв на себе во-
лонтерський рух

2014 рік увійшов в історію як рік 
відродження української армії:
 відмінено позаблоковий статус України;
 5 і 19 вересня підписані Мінський прото-

кол і Мінський меморандум;
 виконано комплекс заходів щодо передис-

локації командування ВМС до Одеси і приведен-
ня його організаційно-штатної структури у від-
повідність до завдань та наявних сил і засобів;
 внормовано набуття статусу учасників 

бойових дій та передбачено пільги для них;
 сформовано чотири бригади та 29 баталь-

йонів територіальної оборони, які згодом були 
переформовані в окремі мотопіхотні батальйони. 
Чисельність Збройних Сил становила 250 тисяч 
осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців;
 нагороджено 6548 військовослужбовців, 

звання Герой України присвоєно восьми вій-
ськовослужбовцям, з них п’ятьом – посмертно.

В наступні роки здійснюються заходи 
по забезпеченню обороноздатності 
України:
 2015 рік, затверджено Стратегію націо-

нальної безпеки, нову редакцію Воєнної док-
трини та Концепцію розвитку сектору безпеки 
і оборони України. Вперше у своїй історії Укра-
їна визначила курс на європейську інтеграцію 
та наміри щодо вступу до НАТО;
 розроблено нову редакцію Стратегічного 

оборонного бюлетеня України, підготовлено Дер-
жавну цільову оборонну програму розвитку озбро-
єння та військової техніки на період до 2020 року;
 затверджено військово-адміністратив-

ний поділ держави, сформовано Об’єднаний 
оперативний штаб. Створено окремий рід 
військ – Сили спеціальних операцій. До навчан-
ня українських військових залучені інструкто-
ри з армій країн НАТО та Європейського Союзу, 
проведено понад 500 навчань;
 2015 рік, в районах проведення антите-

рористичної операції впроваджено систему 
цивільно-військового співробітництва;
  загалом із початку проведення АТО у 

Збройних Силах сформовано 15 бойових бри-
гад, полк, п’ять батальйонів (дивізіонів), а також 
бригаду, шість полків та 11 батальйонів опе-
ративного (бойового), тилового і технічного 
забезпечення. Збільшено авіаційний парк та 
бойовий склад зенітних ракетних військ, сфор-
мовано підрозділи для охорони аеродромів і 
стартових позицій зенітних ракетних військ. 
 відновлено діяльність 138 районних та 

міських військових комісаріатів, проведено 
шість черг часткової мобілізації та призвано 
понад 200 тисяч військовозобов’язаних;
 навесні 2016 року відновлено призов на 

строкову службу в Україні. 
Символом мужності і героїзму наших бійців 

стали оборона Донецького (242 доби) і Луган-
ського (146 діб) аеропортів, оборона Іловай-
ська, Дебальцевого та Маріуполя. Вагомим ін-
струментом морального виховання військо-
вослужбовців є військово-патріотична робота, 
головними напрямами якої сьогодні є увічнен-
ня пам’яті про військовослужбовців-героїв, ко-
трі загинули, захищаючи незалежність і тери-
торіальну цілісність Української держави, та 
виховання населення України на героїчних 
прикладах захисників нашої Батьківщини.

Наше Товариство з перших днів свого ство-
рення наполегливо і успішно виконувало своє 
основне статутне зобов’язання – сприяти обо-
роні України. Головним з них традиційно була 
підготовка призовників з військово-технічних 
спеціальностей для Збройних Сил та інших си-
лових структур України. За роки незалежності в 
навчальних закладах Товариства пройшли ви-
шкіл 498 675 майбутніх вояків. І хоча з 2004 ро-
ку державне замовлення припинилося, ми про-
довжували виконувати свій обов’язок. За роки 
неоголошеної агресії Російської Федерації на за-
мовлення командирів військових частин Зброй-
них Сил України пройшли підготовку 1 890 вій-
ськовослужбовців за програмою водіїв категорій 
«С», «С1», «СЕ». 9 968 учасників ООС/АТО навча-
лися за державною програмою соціальної і про-
фесійної адаптації.

Авіаційні підрозділи Товариства активно 
співпрацюють зі Збройними Силами та інши-
ми силовими структурами України. Злітно-по-
садкові майданчики Товариства використову-
ються підрозділами Збройних Сил України та 
інших формувань для десантування особового 
складу та військової техніки. Підготовка курсан-
тів Харківського університету Повітряних Сил, 
без сумніву, є головним вкладом Харківського 
аероклубу в обороноздатність нашої країни. 

У 2014 році, коли Збройні Сили опинилися 
у вкрай драматичній ситуації, наші працівники 
перерахували на потреби оборони близько 10 
млн гривень військового збору, наші волон-
тери зібрали і відправили в зону бойових дій 
понад сто гуманітарних вантажів. Сотні авто-
транспортних засобів відремонтували влас-
ними силами наші фахівці і разом із комплек-
тами запчастин направили в діючі підрозділи.

Але головний внесок Товариства в протидію 
агресору – це члени нашої громадської органі-
зації, які взяли до рук зброю, щоб поповнити 
ряди українських вояків. Серед них Ігор Биз-
ган, Віктор Гордієнко, Сергій Гуссіді, Володимир 
Каплюк, Сергій Никифоряк, Віктор Полінкевич, 
Микола Поп’юк, Віталій Порубай, Олександр 
Славко, Віктор Федина, Володимир Конюкевич, 
Олександр Карбашевський, Олександр Лоза, 
Микола Порожній та десятки інших наших по-
братимів. Вони й сьогодні в бойовому строю, 
на передовій лінії виховання справжніх патрі-
отів України, її майбутніх захисників!

Тему вивчав
Володимир ВІЖУНОВ
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З 2015 року в Україні почала 
стрімко розвиватися сфера 
державної політики національно-
п атр і отич н о го  в и хо в а н н я . 

Стимулом для цього стала російська 
агресія проти України у 2014 році. Вона, 
потрібно визнати, викрила неготовність 
українських сил безпеки і оборони дати 
вчасну, рішучу і ефективну відсіч агресору 
та забезпечити територіальну цілісність 
України. І головною проблемою були 
не в такій мірі погане оснащення чи 
підготовка особового складу, як низька 
мотивація представників сил безпеки і 
оборони України через відсутність у них 
сформованої національно-патріотичної 
свідомості. Елітні підрозділи силових 
структур, підготовлені на найвищо-
му професійному рівні і забезпечені 
найсучаснішим озброєнням, відмовлялися 
виконувати завдання тогочасного 
уряду України з ліквідації російсько-
терористичних осередків.  

Лише завдяки потужному громадян-
ському добровольчому руху, надзвичайно 
мотивованому, але з найнижчим рівнем 
підготовки і забезпечення, вдалося спо-
чатку стримати просування окупантів та 
їхніх колабораціоністів. А з часом, разом 
зі Збройними силами України та іншими 
українськими силовими структурами, на-
спіх переформатованими під нові реалії,  
відбити значну частину окупованих Мо-
сквою українських територій. Деякі регі-
они України вдалося захистити від росій-
ських зазіхань силами національно-патрі-
отичної громадськості під час вуличних 
протистоянь з обдуреним російською 
пропагандою, антиукраїнські налаштова-
ним «населенням», задавивши в зародку 

спроби засланої агентури і місцевих ко-
лабораціоністів захопити контроль над 
місцевими органами влади.

Відтак перед владою стала очевидною 
необхідність відродження національно-
патріотичного виховання, що й зробив од-
ним зі своїх програмних завдань у грудні 
2014 року новопризначений уряд Арсе-
нія Яценюка за поданням Міністра молоді 
та спорту Ігоря Жданова. А для вивчення 
проблематики і реалізації цього завдан-
ня Ігор Олександрович запросив мене в 
якості радника з питань національно-па-
тріотичного виховання. 

Станом на кінець 2014-го року в сфері 
державної політики національно-патріо-
тичного виховання центральні органи ви-
конавчої влади могли похвалитися лише 
деякими нормативно-правовими актами, 
які носили декларативний характер. На-
приклад, міжвідомчою «Концепцією націо-
нально-патріотичного виховання молоді» 
від 2009 року, яку затвердили чотири мі-
ністерства – Мінмолодьспорту, Міносві-
ти, Міноборони і Мінкультури. Концепція 
була по суті з непоганими україно-цен-
тричними ціннісними орієнтирами, про-
те в той же час абсолютно безплідною, 
не підкріпленою жодними методичними 
напрацюваннями, а тим паче реальними 
проектами і заходами, які відповідали б 
суті задекларованого.

Зібрана в короткий час інформація 
від обласних адміністрацій про стан на-
ціонально-патріотичного виховання на 
місцевому рівні навпаки здивувала сво-
єю великою кількістю заходів і проєктів. 
Проте суть їх було складно проаналізу-
вати у скупій бюрократичній звітності. 
Чи не найбільша кількість «заходів патрі-
отичного виховання» значилася саме в 
тих регіонах районах України, де на час 
звітності точилася війна. В першу чергу, 
через масову колаборацію тамтешнього 
населення. Більше того, навіть поверхне-
вий аналіз заходів, на кшталт «Зірниця», 
які тоді проводилися в тих районах, пока-
зав, що абсолютна більшість організаторів 
і активних учасників тих «патріотичних» 
проєктів колаборували з московським 
агресором і активно сприяли російській 
окупації українських територій. Включно 
з участю в збройних путінських терорис-
тичних угрупуваннях, які вбивали і кату-
вали оборонців територіальної ціліснос-

ті і незалежності України. Зазначимо, що 
не всі учасники тих «зірничних» проєктів 
стали колаборантами, а деякі навіть до-
лучилися до оборони України. Але якщо 
виховна система в такій важливій сфері, 
від якої залежить життя, здоров'я і безпе-
ка мільйонів людей, має не лише низьку 
ефективність на рівні 15-20%, але ще й дає 
деструктивний потенціал, то хіба не зло-
чинно взагалі на неї спиратися?! 

В той же час в значно меншій мірі, зде-
більшого в західних і центральних облас-
тях України, були задіяні й інші патріотичні 
проєкти. Вони переважно були ініційовані 
національно-патріотичною громадськістю, 
активісти і учасники яких ставали у 2014-
му кістяком добровольчого і волонтер-
ського руху з оборони територіальної ці-
лісності України від російської агресії. Але 
такі ініціативи або взагалі не оцінювалися 
державними і місцевими органами вла-
ди, або підтримувалися в самій мізерній 
формі. Хоча їхня діяльність повністю від-
повідала ціннісним орієнтирам і завдан-
ням вищезгаданої тодішньої міжвідомчої 
Концепції уряду. 

Дослідивши, на якій «ідеології» форму-
валася виховна методика організаторів 
«Зірниць», ми побачили, що там був ви-
ключно або переважно московсько-ра-
дянський, а інколи й відверто «русько-
мирський», так би мовити, наратив. А в 
тих небагатьох проєктах, які формували 
у вихованців виключно українську наці-
ональну громадянську стійкість, ціннісні 
орієнтири чітко спиралися на героїку бо-
ротьби українського народу за держав-
ну Незалежність України. А головне – на 
світоглядні принципи, які не сприймали 
пострадянський тоталітарний ідеологіч-
ний спадок.

Це все показало, що основою націо-
нальної безпеки і оборони країни є відпо-
відальні громадяни України з національ-
но-патріотичною свідомістю, сформова-
ною на основі українських національних 
цінностей. А відтак, необхідно було вио-
кремити на початковому етапі хоча б єдині 
українські національні ціннісні орієнтири, 
на які мають орієнтуватися учасники про-
цесів національно-патріотичного вихован-
ня. Провівши опитування і консультації з 
національно-патріотичною громадськіс-
тю, що проводила ефективні заходи наці-
онально-патріотичного виховання, завдя-

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Виховувати патріотів
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ки яким були 
підготовлен-
ні кадри ви-
ключно для 
українських 
д о б р о в о л ь -
чих підрозді-
лів і силових структур, вірних національним 
інтересам України, мною було виокремлено 
основу таких ціннісних орієнтирів.

2015 року при Адміністрації Президента 
України створено робочу групу з написання 
першої в історії України Стратегії національ-
но-патріотичного виховання дітей та моло-
ді на 2016-2020 роки. Мені було доручено 
підготувати, у погодженні  з Українським 
інститутом національної пам'яті (УІНП), кон-
цепцію ціннісних орієнтирів для неї. Відтак, 
в цій Стратегії вже було зазначено ціннісні 
орієнтири, які пізніше в уточненому варі-
анті було перенесено в нині чинну Страте-
гію національно-патріотичного виховання 
від 2019 року. Вони виглядають наступним 
чином:
 Формування ціннісних орієнтирів і гро-

мадянської самосвідомості здійснюється на 
прикладах героїчної боротьби Українського 
народу за утвердження суверенітету влас-
ної держави, ідеалів свободи, соборності, 
успадкованих, зокрема, від княжої доби, укра-
їнських козаків, Українських Січових Стріль-
ців, армій Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської Народної Республіки, 
учасників антибільшовицьких селянських 
повстань, загонів Карпатської Січі, Україн-
ської повстанської армії, українців-повстан-
ців у сталінських концтаборах, учасників 
дисидентського руху. Також національно-па-
тріотичне виховання має здійснюватися на 
прикладах мужності та героїзму учасників 
революційних подій в Україні у 2004, 2013-
2014 роках, Героїв Небесної Сотні, учасників 
Антитерористичної операції та Опера-
ції Об'єднаних сил у Донецькій і Луганській 
областях, спротиву окупації та анексії Ав-
тономної Республіки Крим Російською Фе-
дерацією.
 У національно-патріотичному вихо-

ванні важливо використати й виховний по-

тенціал, пов'язаний 
з героїзмом укра-
їнців, які боролися 
в арміях держав – 
учасників Антигіт-
лерівської коаліції, 
в рухах опору на-
цистській Німеччи-
ні та її союзникам 
під час Другої світо-
вої війни 1939-1945 
років, учасників між-
народних операцій з 
підтримання миру і 
безпеки.
 Важливим чин-

ником національ-
но-патріотичного 
виховання є шано-
бливе ставлення до 

пам'яті жертв комуністичного та інших 
тоталітарних режимів в Україні, зокрема 
Голодомору, політичних репресій і депор-
тацій.
 Водночас важливою складовою наці-

онально-патріотичного виховання є по-
ширення інформації про досягнення наших 
співвітчизників та їхній внесок у скарбницю 
світової цивілізації, зокрема у сферах осві-
ти, науки, культури, мистецтва, спорту, 
висвітлення внеску представників корін-
них народів та національних меншин Укра-
їни, громадян інших держав у боротьбу за 
державну незалежність і територіальну 
цілісність України, процес її державотворен-
ня, вітчизняну наукову, духовно-культурну 
спадщину.

Зважаючи на викладене, членству То-
вариства, яке бере на себе надзвичайно 
відповідальну і важливу місію з виховання 
патріотів України, в своїй діяльності потріб-
но спиратися перш за все на цю державну 
концепцію ціннісних орієнтирів національ-
но-патріотичного виховання. Не просто зна-
ти як вони зазна-
чені в Стратегії, 
а вникати в суть 
кожної складо-
вої цих ціннісних 
орієнтирів. 

При нагоді ми 
будемо прово-
дити додаткові 
семінари-тренін-
ги, де допоможе-
мо перейматися 
змістом цих цін-
нісних орієнти-
рів, в тому числі 
через мистецтво 
і відповідну іс-
торичну літера-

туру. Адже глибоке їхнє розуміння і за-
стосування у виховному процесі будуть 
допомагати Товариству не лише налаго-
джувати необхідну комунікацію і співпра-
цю з іншими національно-патріотичними 
громадськими осередками, але й з цен-
тральними та місцевими органами влади, 
отримувати від них фінансову підтримку на 
конкурсах проєктів національно-патріотич-
ного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства.  

Варто пам'ятати, що завдання націо-
нально-патріотичного виховання і його 
невід’ємної складової військово-патріо-
тичного виховання полягає не в тому, щоб 
когось навчити ефективно стріляти зі зброї 
чи кидати муляжі гранат. Головне завдан-
ня у вихованні патріотів України – це мо-
тивувати вихованців стояти непохитно на 
захисті державної незалежності і терито-
ріальної цілісності України. А це досягаєть-
ся завдяки формуванню української наці-
ональної оборонної свідомості на основі 
українських суспільно-державних, націо-
нальних цінностей. 

Про це детальніше буде розкрито в на-
ступних статтях «Вісника ТСО України».          
Також ми поговоримо про інші важливі 
аспекти чинної Стратегії національно-па-
тріотичного виховання. Такі як індикатори 
ефективності її виконання, про суть та за-
вдання інших чинних урядових норматив-
но-правових актів, які регулюють сферу на-
ціонально-патріотичного виховання. Та про 
те як підрозділам ТСО України долучатися 
до їхньої реалізації, в тому числі за рахунок 
фінансової підтримки проєктів та заходів 
через конкурси від центральних і місцевих 
органів влади.

Микола ЛЯХОВИЧ,
провідний фахівець з питань
національно-патріотичного

виховання апарату  
Правління Товариства
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Одним із основних завдань 
нашого Товариства є на-
ціонально-патріотичне ви-
ховання громадян України. 

Насамперед молоді. Абсолютна біль-
шість оборонних осередків з честю ви-
конують цю високу місію. Ярмолинець-
ка  районна організація Товариства є 
одним з них.

Особливо військово-патріотична 
робота пожвавішала напередод-
ні святкування 30-річчя Неза-
лежності України, наповни-
лася новими для нас фор-
мами і засобами виховної 
роботи. Зокрема, місцеві 
оборонці організували 
проведення смолоскип-
ної ходи. Мета –  вихо-
вання у молодого поко-
ління духу патріотизму, 
почуття вірності, любові 
до України, готовності до ви-
конання обов'язку по захисту її 
Незалежності. У цьому заході  взяли 
участь члени «Молодіжної козацької сі-
чі Ярмолинеччини» та усі бажаючі жите-
лі те риторіальної громади. Організато-
ри заходу – голова Ярмолинецької ор-
ганізації ТСОУ та керівник «Молодіжної 
козацької січі Ярмолинеччини» Федір 
Пронак.

– Приємно, що до патріотичного за-
ходу долучився учасник Революції Гід-
ності та АТО Віктор Боднар із Косогірки 
та члени Благодійного фонду «Щедрик-
ведрик». Вони надали спонсорську до-
помогу юним козачатам спортінвента-

рем, вручили кожному солодкі подарунки 
до свята та  «Дипломи справжнього патрі-
ота». У ході взяв участь і виступив перед 
присутніми учасник бойових дій на Сході 
Ярмолинецький селищний голова Андрій 
Шутяк. У своєму виступі він відзначив не-
абияку роль патріотичного виховання мо-

лоді у любові до України і подякував усім 
учасникам цього заходу  за небайдужість 
та вияв власної української позиції. Ієрей 
о. Ігор Ковалик, капелан «Молодіжної ко-
зацької січі Ярмолинеччини», звершив мо-
литовне благосло вення наших патріотів на 
по дальшу успішну діяльність. Хода була 
присвячена усім, хто боровся і бореться 
за во лю та незалежність України, а марш-
рут пролягав від меморіального знака 
визволителям Ярмолинеччини до площі 
600-річчя Ярмолинець і Пам'ятної дошки 
загиблим землякам-воїнам АТО.

Під час цього заходу відбувалися зу-
стрічі і з іншими учасниками бойових дій, 
які проходили у неформальній, відвертій 
атмосфері. За відгуками хлопчаків і дівчат 
вони довідались про справжню ціну, яку 
платить наш народ, з  перших вуст.

 – Ніякі теленовини і навіть художні 
фільми не замінять живого спілкування з 
людьми, які були безпосередніми учасни-
ками цих  трагічних і водночас героїчних 
подій, – зовсім по-дорослому розмірковує 

п'ятнадцятилітній Олександр. 
Цю думку поділяють практично 

всі його ровесники, які теж були 
учасниками смолоскипної ходи. 

Вирушали  
козачата на Січ

Влітку цього року у Ярмоли-
нецькому районі впродовж тижня 

діяв військовий табір для хлопців та 
дівчат – членів військово-патріотично-

Під таким гаслом  працює колектив Ярмолинецької 
районної організації ТСО України, що на Хмельниччині

БЕЗ ПАТРІОТІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ НЕ ЗБУДУЄШ…

Перед початком ходи

Вчимося військовому ремеслу

Національно-патріотичне виховання 
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го клубу «Молодіжна козацька січ Ярмоли-
неччини». Його учасниками стали близько 
40 підлітків, які були поділені на дві зміни. 
Всі вони проживали в польових умовах. 
Ідея створення такого табору належала 
керівнику військово-патріотичного клу-
бу «Моло діжна козацька січ Ярмолинеч-
чини» Федору Пронаку, який і взявся за 
її реалізацію.

  Ми також долучилися до організації 
і функціонування табору. Програма пе-
ребування в таборі була насиченою: ран-
кова зарядка, заняття у військовій частині, 
майстер-класи з саперної справи, надання 
першої домедичної допомоги та орієнту-
вання на місцевості, які проводили Фе дір 
Пронак, Володимир Бруневич та вчитель-
ка географії і керівниця шкільної команди 
«Сокіл», не одноразової переможниці ра-
йонного етапу військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), Людмила Кубіцька. Від-
булися також тактичні заняття, страйкбол, 
виконувалися пісні під гітару біля вогнища. 
Провели також і панахиду-поминання заги-

блих українських вої-
нів, чин якої здійснив 
капелан отець Ігор 
Ковалик. Задля без-
печного перебування 
у таборі поліція та ке-
рівники озна йомили 
молодь із вимогами 
техніки безпеки.

Мета заходу поля-
гала в оз доровленні 
та згуртуванні молоді, закріпленні тих на-
вичків військової підготовки, які вони на-
бували протягом року.  Ми хотіли забрати 
їх від телефонів, провести різноманітні за-
няття та показати, що відпочивати мож-
на з користю. У один із днів до нас навіть 
приїжджав байкерський клуб із Кам'янця-
Подільського, тому діти отримали змогу 
покататися на мотоциклах і були дуже за-
доволені.

Організація такого табору, безумовно, 
нелегка справа, тому для цього було залу-
чено друзів-спонсорів Федора Пронака зі 

Львова та Києва. 
Допомогу надали 
місцеві благодій-
ники – керівни-
ки підприємств, 
фермери та про-
сто небайдужі 
люди: Леонтій 
Побережний, Ва-
силь Андрушко, 
Іван Кирилюк, 
Вадим Ковальчук, 
Михайло Хомин, 
Анатолій Козак, 
Василь Буряк, 
Інна Сацюк, Рус-
лан Ткачук. Для 
охорони табору  
запросили трьох 
хлопців – випус-
кників військо-
во-патріотичного 

клубу: Олександра Клембовського, Влада 
Корєхова, Назара Ков туна.

 Особливо ми вдячні нашим кухарям – 
Наталії Беренді та Тетяні Суріній, охорон-
цям – учасникам АТО Юрію Камінському та 
Віталію Данилюку. Ми дуже дякуємо усім 
спонсорам: якби не вони, організувати та-
бір було б неможливо. Досягти бажаних ре-
зультатів організаторам точно вдалося і, як 
кажуть самі учасники, план перевиконано.

Керівники щиро сподіваються, що та-
борування стане щорічною традицією, а 
молодь із радістю ділиться своїми вра-
женнями. Ось думки з цього приводу Юрія 
Фасуляка, Дарії Білоус, Тимура Капатин-
ського і Каріни Пасічник:

– Мені подобається, тому що в цьо-
му таборі ми вчимося тактичних занять, 
страйкболу, а ще тут дуже весело: пісні, 
концерти, тепла атмосфера. Із радістю по-
їхав би сюди наступного року. 

– У таборі прикольно та круто, друж-
на компанія: люди неймовірно хороші та 
драйвові. Я навчилася дисципліни, поваги, 
роботи в команді. Годують нас прекрасно, 
бажаємо всім таких поварів. 

– Мені найбільше сподобалися страйк-
бол, катання на байках та заняття з меди-
цини, і я дуже задоволений перебуванням 
у таборі. 

– У мене класні та позитивні враження 
від днів, проведених тут, подобається ат-
мосфера, що панує, наступного року ми 
перші сюди приїдемо. 

Микола ТРЕМБАЧ

Голова Хмельницької обласної організації ТСО Укра-
їни Петро Шубін:

– Ярмолинецький оборонний осередок  є одним з кращих 
в області. Особливо щодо національно-патріотичного ви-
ховання молоді. На його прикладі переконуєшся, що там, де 
люди бажають працювати і працюють, вишукуючи для цьо-
го будь-яку можливість, там і справа рухається. Хочеться 
відзначити  особистий внесок у виховання молоді на справ-
жніх цінностях Трембача Миколи Івановича – людини надзви-
чайно енергійної і вболіваючої за доручену ділянку роботи. 
Він очолив Ярмолинецьку  оборонну організацію у 2005 році, 
маючи вже солідний життєвий і професійний досвід. Адже 
по закінченні  Чернівецького  державного університету, де 
отримав фах вчителя історії, викладав цей предмет в шко-
лі, потім працював на відповідальних посадах, в тому числі і 
очолював одне з господарств району. Був заступником дирек-
тора Ярмолинецького професійного ліцею, а згодом очолив 
Ярмолинецький спортивно-технічний клуб ТСО України та 
районну організацію ТСОУ. І як керівник районної організації, 
і як директор навчального закладу зарекомендував себе з 
позитивної сторони. Має організаторські здібності, хист 
до керівної роботи, дисциплінований та ініціативний, ста-
ранний. Технічно грамотний, має досвід роботи з людьми на 
керівних посадах, досвід громадської роботи. Постійно пра-
цює над підвищенням свого професійного рівня.

Обід

Смолоскипна хода вулицею селища
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Військово-патріотичне виховання 

Знайомтеся: Віктор Трухан, ви-
пускник Київських суворовсько-
го і вищого загальновійськового 
командного училища. Армійську 

службу проходив на теренах Польщі, За-
байкалля, Монголії, України. Остання 
посада – старший викладач бойової 
підготовки училища МВС. Наприкінці 
90-х звільнився з військової служби. У 
1984 році закінчив історичний факуль-
тет Чернігівського педінституту ім. 
Тараса Шевченка. З 2004-го року – ви-
кладач предмету «Захист України» 
Чернігівської загальноосвітньої школи 
№34. І керівник первинної організації 
ТСОУ. А ще – палкий патріот України, 
всім серцем закоханий у рідний край, 
Чернігів, де народився і виріс, людей, 
котрі там живуть. Людина, яка робить 
все можливе, щоб серед нас, українців, 
було якомога менше манкуртів. 

Втім, мова у цьому дописі не про ню-
анси викладацької діяльності Віктора 
Владиславовича, не про перебіг справ, 
якими він опікується як представник 
оборонного Товариства у цьому на-
вчальному закладі, і навіть не про його 
патріотичні переконання. Ми розпові-
мо про конкретну справу, якій  Віктор 
Владиславович присвячує левову част-
ку свого життя... 

Школа, де він працює, не пасе задніх у 
місті за всіма показниками. Та відома во-
на широкому загалу насамперед завдяки 
музею, який він створив з нуля власними 
руками, не отримавши, до речі, за це жод-
ної копійки.

 – Ідея створення музею зародилася 
у 2008 році, коли я повіз своїх вихован-

ців на екскурсію до 292-го гвардійського 
Новгородського танкового полку, що дис-
локувався тоді у селищі  Гончарівському, 
і де я у молоді роки проходив  службу, – 
розповідає полковник у відставці Віктор 
Трухан. – Це був один із трьох полків у ко-
лишній Радянській армії, нагороджений 
п’ятьма бойовими орденами за участь у 
Другій світовій війні. Я з великим поди-
вом спостерігав, з якою зацікавленістю ді-
ти слухали офіцерів, що розповідали про 
бойовий шлях частини, сьогоднішнє жит-
тя-буття військовиків, з яким захопленням 
розглядали зразки стрілецької зброї. І по-
думав: а чому б не створити у школі музей, 
експонати якого розповідали б учням про 
подвиги українського народу в роки ми-
нулої війни, про сьогоднішню армію?  Так 
народилася зала №1 «Друга світова війна і 
локальні конфлікти».  Щодо  минулої війни, 
у якій так постраждали українці і водночас 
зробили величезний внесок у перемогу 
над гітлеризмом, 
сподіваюсь, все 
зрозуміло. Адже 
героями Радян-
с ь к о г о  С о ю з у 
стали понад дві 
тисячі етнічних 
українців. Але на-
ші співвітчизники 
змушені також бу-
ли воювати за ти-
сячі кілометрів від 
рідної землі, від-
стоюючи  інтереси 
Радянської імперії, 
у складі якої була 
й Україна. І хто б і 

що сьогодні не казав про ті події, вони бу-
ли насамперед солдатами, які виконували 
накази. Тож не маємо права забувати про 
них. Тому тут розміщена ціла експозиція, 
яка розповідає про участь моїх земляків-
чернігівців в бойових діях на теренах Аф-
ганістану та  інших країн, яким СРСР нада-
вав допомогу. Але…

Я вважав і вважаю, що недостатньо ви-
ховувати сьогоднішні покоління лише на 
прикладах часів Другої світової війни. При 
всій повазі до фронтовиків, це не зовсім 
правильно, адже на календарі був 2008-й 
рік, а не, скажімо, 1960-й. Та й історія Укра-
їни така, що грішно її не знати і не вико-
ристовувати у національно-патріотичному 
вихованні молоді, яка невдовзі буде ви-
значати обличчя нашої країни.  Адже бу-
ла Княжа доба, козаки, які теж боронили 
українську землю, чимало інших героїчних 
сторінок є в історії України. Тому експози-
ції зали №1 розповідають як про події часів 
Другої світової, так і сивої давнини, що від-
бувалися на українській землі. Наприклад,  
одна з експозицій нагадує про збір князів 
Київської Русі у місті Любичі, що на Черні-
гівщині, де йшлося про об'єднання кня-
зівств Київської Русі. Спочатку експонати, 
а їх було не так вже й багато, розмістили в 
кімнатці шкільного підвалу. Але з часом їх 
накопичувалося все більше, і нам стало за-
тісно.  Побачивши мої старання, директор 
школи Олександр Носач надав нам додат-
кову площу. Та місця все одно не вистача-
ло, і наш завгосп «подарував» нам ще одне 

НАШ МУЗЕЙ –
ЦЕ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ…

У Чернігівській загальноосвітній школі №34 створено музей, 
за експозиціями якого можна вивчати історію України

Наші витоки

ВІКТОР ТРУХАН
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приміщення, де ми розмістили експозицію 
«Герої Чорнобиля». Вона повідає про тих, 
хто у квітні 1986-го вступив у поєдинок 
з невидимим атомним джином. Як ціною 
власних життів Віктор Кібенок, Володи-
мир Правик та інші пожежні рятували не 
лише Україну, а і всю Європу. У цій залі зі-
брані й особисті речі військовиків Чер-
нігівського гарнізону, які брали участь у 
ліквідації техногенної аварії: фото 
солдатів та офіцерів,  дозиметри, 
військові однострої та нагороди 
чорнобильців, яких вже немає се-
ред нас. Зокрема, підполковника 
Анатолія Воєвіло.

Експозиція зали №3 «На захисті 
незалежності України» повністю 
присвячена як окремим чернігів-
цям – учасникам АТО, так і цілим 
частинам і підрозділам, які захи-
щають наші східні рубежі. Тут роз-
міщені фотознімки, особисті речі 
випускників школи №34, які вою-
вали на Донбасі: Максим Кирик, 
Юрій Суплітов, Денис Приходько, 
Олександр Развін, Тетяна Собчак та інші. 
Повернувшись з війни, вони активно до-
помагали у створенні експозиції, надали 
і свої особисті речі.

Не всім поталанило повернутись до 
рідних домівок. Зокрема, бійцю 13-го мо-
топіхотного батальйону Євгену Кравчен-
ку: він загинув під Вуглегірськом взимку 
2015 року.  До речі, ця зала, експонати 
якої розповідають про  участь чернігівців 
в АТО, стала  першим у Чернігові шкіль-
ним музеєм, присвяченим сьогоднішнім 
захисникам України. Сюди приводять 
своїх вихованців педагоги з інших шкіл 
та училищ міста. 

«Шляхами української незалежності» – 
таку назву має зала №4. Її експозиції при-
свячені  часам Запорізької Січі і розпові-
дають про національно-визвольні війни 
українського народу проти своїх понево-
лювачів, життєвий шлях Богдана Хмель-
ницького, інших козацьких ватажків, пере-

думови руйнуван-
ня Січі військами 
Катерини. На кон-
кретних історич-
них фактах спрос-
товуються міфи 
часів  колишньо-
го СРСР і сучасної 
Росії про «зрадни-

ка» Івана Мазепу. Чимало матеріалу при-
свячено Українській Народній Республіці, 
яка була втоплена в українській крові ро-
сійсько-більшовицьким окупаційним ре-
жимом. Завітавши до цієї зали, відвідувачі 
переносяться у часи недовгого існуван-

ня УНР, знайомляться з історією 
створення та існування її Армії. У 
цій же залі є чимало світлин, які 
розповідають про історію  Пома-
ранчевої Революції та Революцію 
Гідності, про тих, хто віддав свої 
життя у борні з режимом Януко-
вича. Насамперед, з числа жите-

лів Чернігова. Окремий стенд розповідає 
про Небесну сотню і чернігівців, що заги-
нули на Майдані. 

Є тут  експонати, присвячені захиснику 
Луганського аеропорту Сергію  Богукале-
цю та іншим випускникам школи – учасни-

Ігор Бизган, голова Чернігівської обласної організації ТСО України
– Що я можу сказати про Віктора Владиславовича? Тільки добрі слова, які йдуть, 

повір, від самого серця. Первинна організація, яку він очолює, є однією з кращих у міс-
ті та області. Ну а про музей і годі казати: Віктор Владиславович зробив справу 
великої ваги, створивши його. Команда первинної організації школи №34 завжди за-
войовує призові місця на міських першостях зі стрільби з пневматичної зброї, інших 
змаганнях. Особисто Віктор Трухан є учасником практично всіх заходів військово-
патріотичного спрямування, що відбуваються в Чернігові та області.

Олександр Носач, директор Чернігівської загальноосвітньої школи №34 
–  Як керівник навчального закладу я відповідальний не лише за успішність у на-

вчанні своїх вихованців, а й за їхнє виховання. І я щиро вдячний Віктору Владиславо-
вичу, який з власної ініціативи, проявивши неабияку енергію, витративши чимало 
моральних і фізичних сил, створив цей музей. Він має неабияке значення у виховному 
процесі наших підопічних, сприяє їхній обізнаності з історією України – від сивої дав-
нини до сьогодення. Адже експозиції, що тут розміщені, розповідають і про козаків  

Запорізької Січі, і про вояків Другої світової, і про сьогоднішніх оборон-
ців рідної землі.

Роман Гільєвич, голова Всеукраїнської організації доброволь-
ців Чернігівської області

 – У школі, про яку йдеться, навчалася моя дружина, а сьогодні – мої 
діти Роман і Віка. Сказати, що музей, створений на голому ентузіазмі 
Віктором Владиславовичем, є класним, значить нічого не сказати. У 
мене просто слів не вистачає, щоб передати всі враження від нього, 
ті емоції, що переповнюють, коли я заходжу сюди. Особливо вражають 
експозиції, які розповідають про сьогоднішню війну з російськими оку-
пантами. Побувавши в залах Музею, розумієш: історія повторюється. 
Адже і у 20-х роках минулого століття саме більшовицька Росія заду-
шила молоду УНР. І хоча кажуть, що історія має властивість повто-
рюватися, вірю, що цього не станеться.

Експонати музею вражають...



№ 3 (43) 2021 11

кам АТО. У цій залі можна ознайомитися 
зі зразками зброї, яка допомагає нашим 
хлопцям у борні з російськими найман-
цями: автоматами, кулеметами, гранатоме-
тами. Звісно, що всі вони непридатні для 
використанням за призначенням. Авто-
мат Калашникова, кулемети Дегтярьова і  
"Максим" можна брати  до рук, розібрати 
і зібрати, зробити з ними селфі.

– Це дуже «круто», – каже Роман Багній, 
учень одного з міських профтехучилищ. – 
Я зробив селфі зі справжнім кулеметом і 
відправив його дідусеві з бабусею…

Серед експонатів зали можна побачити 
і листівки, подаровані моряками Андрієм 
Ейдером і Сергієм Цибізовим.  В музеї вже 
традиційними стали зустрічі школярів з 
учасниками АТО/ООС, які розповідають 
молоді про події, учасниками яких вони 
були. Діти слухають сьогоднішніх захис-
ників України від російсько-сепарської на-
вали з розкритими ротами. Нещодавно 
відбулася зустріч з випускником школи 
2013 року – учасником антитерористич-
ної операції Сергієм Яловцем.

 – Я уважно слухав Сергія і подумки пе-
реносився на Схід, де він воював, – гово-
рить Роман Пищик. – І замислювався над 
тим, чи зможу зробити те, що зробив він.

Окрема експозиція розповідає про 
Романа Гільєвича. Легендарна особис-
тість, – кажуть його колишні бойові по-
братими. Його неабияк  цінували коман-
дири та побратими, а бойовики за голову 
українського бійця пропонували чималу 
винагороду. Він із честю пройшов усі ви-
пробування та мужніми вчинками довів 
свою відданість Батьківщині.  Роман Гі-
льєвич до лав Збройних Сил України був 
призваний під час третьої хвилі мобіліза-

ції. Пройшов підготовку в Полтавському 
навчальному центрі зв’язку, де отримав 
спеціальність телефоніста-механіка. Коли 
потрапив у 93-тю окрему механізовану 
бригаду, відразу написав рапорт щодо 
участі в антитерористичній операції на 
Донбасі. Терорист «Гіві» готовий був його  

розстріляти. Тим, хто принесе йому голо-
ву Романа, обіцяв 150 тисяч американ-
ських доларів: оголошення про «винаго-
роду»  публікувалося на сепаратистських 
порталах. Приходили смс-повідомлення 
зі словами: «Карателі, забирайтеся додо-
му». Батькові телефонували з окупованої 
території, лякали, що син у полоні, ре-
комендували збирати гроші для викупу.

Насамкінець 
я поцікавився у 
Віктора Владис-
лавовича пла-
нами на май-
бутнє.

 – Вони дуже 
прості – жити і 
працювати, – по-
сміхнувся він. – 
Мені  не так вже 
й мало років, але 
робота, спілку-
вання з молоддю 
додають наснаги, 
життєвого опти-
мізму. Особливо 
радію, коли бачу 

як старшокласники зупиняються біля тієї чи 
іншої експозиції і уважно її розглядають: це 
значить, що сили, потрачені на створення 
цього музею, не пропали даремно. Звісно, 
що музей поповнюватиметься експонатами, 
насамперед тими, що відображають хід Опе-
рації Об'єднаних Сил, показують героїзм за-
хисників України. В районі ООС знаходиться 
чимало чернігівців, і я надіюсь, що вони нам 
допоможуть у розширенні нашого музею. 
Сподіваюся також на співпрацю з усіма струк-
турами міста, які можуть допомогти нам у на-
повненні експозицій цікавими експонатами.

Спілкувався з Віктором Труханом 
і збирав відгуки про нього 

Сергій ЗЯТЬЄВ

В ролі екскурсовода – Віктор Трухан

СЕРГІЙ БОГУКАЛЕЦЬ

ЄВГЕН КРАВЧЕНКО

Історія сьогодення
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14 жовтня – День захисника і  захисниці України

«Я не герой…»
–  Павле, навесні 2014 року ти мав при-

стойну роботу, впевнено почувався у цьо-
му житті. Але сам  попросився на війну. 
Захотілося пригод чи відчув себе патріо-
том України?

 – Ні те, ні інше: просто знав, що на війні 
вкрай потрібні медики. Та і якось незручно 
було відсиджуватися вдома у такий неспо-
кійний час.

– Почекай, ніхто ж ніякої війни тоді офі-
ційно не оголошував…

  –  А хіба потрібні були якісь оголошення, 
коли вже був окупований Крим, а  Донбас за-
повнила різна нечисть, що понаїхала з Росії 
допомагати «братньому народу»?.. Не вважаю 
себе великим розумником, але мені вже тоді 
було зрозуміло, що все закінчиться великою 
кров'ю. І я подумав: повернуся додому живим 
– слава Богу, ну а якщо ні, то теж… слава Богу: 
за рідну землю віддам життя. 

 – І куди тебе відправили? Відразу на 
Донбас?

–  Разом із земляками опинився у розташу-
ванні 1-ої окремої танкової бригади в сели-
щі Гончарівському. Через три дні відбули на 
кордон з Росією – в район міста  Глухова, де 
знаходився  один з її підрозділів. На його базі 
створили батальйонно-тактичну групу і нака-
зали бути у повній бойовій готовності: очіку-
валося вторгнення росіян з цього напрямку. 

– І що, не дочекалися?
 – Ні. Справа в тому, що так звані «стар-

ші брати» знали про те, що наша БТГр має у 
своєму складі не лише сотні вояків, а й глибо-
ко модернізовані танки Т-64 «Булат», зенітки, 
міномети, гармати, самохідні  артилерійські 
установки «Акація», «Гвоздика» і навіть «Гра-

ди». Натомість, нас обстріляли місцеві «до-
брозичливці». Так звану руську весну, вияви-
лося, чекали не лише на Донбасі…

Там ми пробули недовго: надійшов на-
каз висунутися в район Прилук, бо вкотре 
поступила інформація, що росіяни можуть 
спробувати вторгнутися з боку Сумщини. А 
згодом були вже  в районі села Ярмолинці, 
що на Сумщині.  Після офіційного початку 
Антитерористичної операції (АТО) відбули 
до Гончарівська. Отримавши поповнення 
особовим складом і технікою, вирушили на 
Луганське летовище, де  приєдналися до по-
братимів з інших підрозділів, які вже боро-
нили аеропорт. 

– Там, мабуть, як і в Донецькому, було 
гаряче?

–  Сепари, знаючи, що ми знаходимося в 
бетонних ангарах, інших будівлях, які важко 
було взяти без величезних втрат,  відкрито не 
ризикували нас атакувати. Натомість постій-
но обстрілювали з мінометів, гармат, крупно-
каліберної ствольної артилерії, «Градами» та 
«Ураганами». Хлопці з інших підрозділів ди-
вилися на нас, танкістів, як на якихось чарів-
ників, останню надію.

 – Чому?
 – Ми ж прибули на своїх Т-64 «Булат», 

мали свої «Гради» та різні види САУ… І одна 
справа перебувати лише під захистом  бе-
тону, і зовсім інша, коли знаєш, що поруч є 
ще й танки, які, маневруючи, можуть надійно 
тебе захистити 
вогнем своїх 
гармат і кулеме-
тів. Ми їх схова-
ли за будівлями 
летовища так, 
щоб практич-
но унеможли-
вити враження 
ворожою ар-
тилерією. Коли 

нашим бійцям ставало зовсім непереливки, 
то наші САУ виходили на позиції та робили 
«дискотеку» (масований обстріл), після чого 
ворожа артилерія на певний час замовкала…

– Оборона Луганського аеропорту три-
вала 149 днів. Скільки з них ти провів там? 
Ти призивався як фельдшер підрозділу, 
зважаючи на спеціальність. А насправді 
чим доводилося займатися?

 – Там я провів кілька тижнів.  Щоб відмес-
ти зайві запитання, скажу відразу: нічого ге-
роїчного не зробив. Принаймні у порівнянні з 
тими ж спецпризначенцями чи десантниками. 
Якщо конкретно, то відповім так: чим я на цій 
клятій війні тільки не займався!.. І в окопах з 
автоматом чи кулеметом доводилося сидіти, 
відбиваючи атаки сепарів-бойовиків, і в анга-
рі, і куховарити, і, звісно, надавати медичну 
допомогу пораненим. Як  бійцям свого під-
розділу, так і інших: там чужих немає. Там всі, 
хто по цей бік, свої…

В десятих числах серпня наша БТГр отри-
мала наказ вийти в район Краснодона для 
перекриття кількох автошляхів, якими Росія 
постачала зброю сепаратистам Луганщини. 
Своєю появою ми, мабуть, добре насолили 
бойовикам, бо ті відразу почали щільно на-
кривати нас «Градами», обстріляли крупно-
каліберною артилерією. Але жодна автівка 
зі зброєю чи боєприпасами не пройшла. По-
тім в районі села  Веселої Тарасівки прикри-
вали дорогу, якою в ЛАП доставлялися боє-

Березень 2014-го. Кримський півострів захоплений «зеленими 
чоловічками», на сході і півдні України піднімають голови 

сепаратисти «місцевого розливу», під їхнім контролем вже 
більша частина Донеччини, Луганщини. Влада оголошує 
першу хвилю мобілізації до війська. Павло Красноок, 
медик за фахом, не чекає,  коли надійде повістка. Він сам 
приходить до Ніжинського райвійськкомату…. 

«СОРОМНО БУЛО
ВІДСИДЖУВАТИСЯ ВДОМА…»

Волонтерська допомога
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припаси, продукти харчування, вивозилися 
поранені.

–  Але ж при сучасних засобах веден-
ня війни ворог міг спокійно, з пристойної 
відстані, накривати наші колони вогнем 
артилерії чи тими ж «Градами»…

– Він це й робив. Але ж неможливо ціло-
добово тримати під вогнем дорогу. Обстрі-
ли з їхнього боку не завжди були успішними. 
А ось коли б там нас не було, вибачте за не-
скромність, то ця сволота просто перерізала 
б дорогу, взявши її під свій контроль. І тоді 
захисники ЛАПу опинилися б у блокаді. Там 
я в основному виконував свої прямі функці-
ональні обов’язки – надавав меддопомогу 
хлопцям, а також мешканцям навколишніх 
сіл. Сепари та російське військо «місили» на-
вколишню місцевість мінами та «Градами». 
Дуже багато було поранених та вбитих місце-
вих жителів. 23 серпня я  поїхав у відпустку 
до батьків. У Ніжин.

 – Це правда, що лише тоді твоя мати 
дізналася, що її син майже півроку воює 
на сході України?

–  Коли я призивався до армії, запевнив її 
та інших родичів, що служитиму у Чернігів-
ській області. Де я був насправді, знали ли-
ше батько та сестра. А коли приїхав додому, 
то мати сама здогадалася… Після відпустки 
відбув під Старобельськ, де після відходу з 
ЛАПу розташовувався підрозділ. В середині 
вересня нашу БТГр вивели на ротацію до міста 
Чугуєва, Харківської області. Там практично 
моя військова служба і скінчилася. Я захворів, 
і мене відправили у Чернігівський військовий 
шпиталь, де виявили гостру форму гепатиту. 
Як його «зловив» – не знаю. Чи при наданні 
медичної допомоги в ЛАПі, чи під час пере-
бування по всьому Сектору… Руки постійно 
були в крові поранених побратимів… Після  
тривалого лікування  у госпіталях мене «спи-
сали» з військової служби.

Мирне життя  
Павла Красноока

 – Як склалося твоє життя після служби?
 – Живу і працюю у місті Прилуках, що 

на Чернігівщині. Обіймаю посаду головно-
го спеціаліста державного нагляду Голов-

ного управління 
Держпродспожив-
служби в області. 
Разом з дружиною 
Світланою вихову-
ємо доньку Злато-
славу. А ще очолюю 
Громадську органі-

зацію «Учасники АТО «ЩИТ», реалізуємо пі-
лотний проект «АТОвець – АТОвцю». Я, разом 
з іншими учасниками АТО, навчався на кур-
сах, організованих громадською організацією 
«Юридична сотня – Чернігів». Там ми вивчали 
ази юриспруденції, насамперед з найбільш 
актуальних для нас питань. Звісно, що мас-
титими юристами не стали, але той мінімум 
знань, який там отримали, допоміг нам у ви-
рішенні деяких проблем. 

– Знаю, що «ЩИТ» співпрацює з Черні-
гівською обласною організацією ТСО Укра-
їни…

–  Так, спільними зусиллями намагаємося 
виховувати молодь нашого краю на справ-
жніх цінностях. Цій війні не видно ні кінця, ні 
краю, і сьогоднішні підлітки мають бути гото-
вими до захисту своєї країни. Хоча б мораль-
но: на війні швидко вчаться воювати. Голова 
обласної оборонної організації Ігор Бизган 
теж воював, обіймаючи посаду заступника 
командира батальйону. Він знає, що таке ві-
йна. Тож ми з ним швидко порозумілися. За 
розпорядженням Ігоря Михайловича нам ви-
ділили у Прилуцькій автошколі приміщення. 
Ми облаштовуємо там музей, експонати якого 
розповідатимуть про участь прилучан в бо-
йових діях по захисту України. Вже зібрано 
чимало експонатів 
та спогадів побра-
тимів.

 Художник з 
оборонної органі-
зації створив пан-
но,  присвячене 
сьогоднішнім за-
хисникам України. 
Громадська орга-
нізація «ЩИТ» бе-
ре участь в спіль-
ному проведенні з 

ТСО України заходів військово-патріотично-
го спрямування, спортивно-масових. Спіль-
ними зусиллями ми організовуємо зустрічі 
вчорашніх вояків з юнаками, розповідаємо  
їм без прикрас про те, що там відбувається. 
Словом, намагаємося використовувати будь-
яку можливість для виховання підростаючого 
покоління. І Чернігівська обласна оборонна 

організація, як ми пере-
коналися, є досить на-
дійним партнером у цій 
справі.

Замість післямови

Сержант запасу Пав-
ло Красноок дуже скромна 
людина: я ледь домовився 
з ним про це інтерв’ю. Він 
радив мені інших побра-
тимів, мовляв, вони по-

вернулися з війни з бойовими орденами, а у 
нього лише кілька медалей. До того ж він не 
ходив у розвідку, не здійснював інших героїчних 
вчинків. Це так. Але розповів я про Павла не 
випадково. Справа у тому, що про цю людину 
мені розповіли двоє колишніх вояків, які вва-
жають, що зобов’язані йому своїми життями: 
обидва зазнали тяжких поранень і стікали 
кров'ю. У госпіталі сивочолий лікар-полковник 
сказав їм без зайвої дипломатії:

–  Дякуйте Господу Богу і тому фельдше-
ру, до рук якого потрапили. Однією ногою ви 
обидва були вже на тому світі.

Коли я розповів про цю зустріч Павлові, він 
знітився: так це ж була моя робота. Що тут 
героїчного? Від колишніх побратимів Красно-
ока дізнався про те, що він і сам зазнав пора-
нення, був контужений, але позиції не полишив, 
хоча як фельдшер підрозділу мав бути в іншо-
му місці. Сам, як і його хлопці, десятки, сотні 
разів міг загинути, бо потрапляв під снаряди 
та залпи «Градів».  Ну а щодо ордена… Не мо-
жуть всі приходити з війни з орденами. Як ка-
зав мій покійний дід-фронтовик, «ордени – це 
питання філософське». Батько Павла, вете-
ран нашого Товариства, викладач Ніжинської 
автошколи, може пишатися своїм сином. 

Інтерв'ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

На могилі побратима

Перед виходом на бойове завдання
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Майже всі організації ТСО 
України,  навчальні  закла-
ди перебувають практично 
в однакових складних умо-

вах сьогодення. Один лише вірус, який 
не сприяє статутній діяльності наших 
осередків, чого вартий! Але, разом з тим, 
результати їхньої роботи  різняться. Якщо 
керівники одних  ремствують на труднощі, 
списуючи на них і власну інертність, 
безпорадність, а то й небажання активно 
працювати, то інші показують непогані 
результати. В даному випадку маю на 
увазі Ізмаїльську об'єднану райміську 
організацію ТСО України, що на Одещині.

– Основним нашим завданням є за-
лучення населення міста і району, осо-
бливо молоді, до військово-патріотичної 
роботи, – говорить її голова Анатолій Ба-
жак. – Адже, як показує досвід багатьох 
цивілізованих країн, без патріотично на-
лаштованих громадян успішну державу 
не збудуєш. Акцент у своїй повсякденній  
діяльності робимо на молодь – майбутнє 

України. З цією метою в школах міста, ра-
йону та інших навчальних закладах про-
водяться зустрічі з ветеранами військової 
служби, учасниками АТО/ООС. За нашого 
сприяння молодь відвідує військові час-
тини, які дислокуються на теренах Одесь-
кої області.

 – Навесні цього року побували в гос-
тях у наших військових моряків, що знахо-
дяться в Ізмаїлі, – говорить десятикласник 
однієї зі шкіл міста Михайло Родіонов. – 
Вражень вистачить на все життя! Мені на-
стільки сподобалось, що і я вирішив стати 
військовим моряком, боронити морські 
рубежі України.

 – А я вступатиму до військової ака-
демії, що знаходиться в Одесі, – долуча-
ється до розмови його ровесник Дмитро 
Данилюк. 

   Однією з ефективних і найбільш  по-
пулярних форм військово-патріотичного 
виховання  молоді є заходи, присвяче-
ні річницям Перемоги, Дням захисника 
України,   Збройних Сил, що проводять-
ся з ініціативи Правління Ізмаїльської    
об’єднаної    організації   ТСО України в 
школах міста та району. На засіданнях   
складаються  та затверджуються  плани  
роботи, які узгоджуються з  міським та ра-
йонним  відділами освіти,  фізичної куль-
тури і спорту. Після цього   передаються 
в районні та міські школи, які на сьогодні  
є єдиними центрами з підготовки юнаків. 
Саме завдяки такому предмету як «Захист 
України» молоді люди отримують перші 
знання про армію, елементарні навички 
поводження зі зброєю тощо. Кращими 
викладачами цього предмету і заодно 

керівниками первинних оборонних осе-
редків є  Поліщук Костянтин Федорович, 
Ісак Георгій Васильович,  Друков Борис 
Петрович, Астахов Дмитро Олександро-
вич, Мінженер Олександр Іванович. Ви-
кладачі «Захисту України», як правило, 
люди з багатющим життєвим, професій-
ним досвідом, який передають молоді, у 
багатьох з них за плечима десятки років 
армійської служби.

– Викладач «Захисту України» – це не 
професія і не посада в шкільній ієрархії, – 
переконаний Петро Михайлович Павлен-
ко. – Це – поклик душі, практично всі мої 
колеги є ентузіастами тієї справи, якою 
займаються багато років. Ті, хто каже, що 
сьогоднішня молодь не цікавиться нашим 
предметом, дуже помиляються. Все зале-
жить від викладача, його вміння зацікави-
ти хлопців та дівчат.

Практично в усіх навчальних закладах 
працюють гуртки військово-патріотичного 
виховання: «Захисник Вітчизни», «Влуч-
ний стрілець», «Прикладна військова під-
готовка», «Основи військової майстернос-
ті», «Школа безпеки», «Зірниця». Керують  
ними люди енергійні, які теж намагаються 
передати молодим людям свій життєвий, 
професійний досвід, на конкретних при-
кладах  доводять важливість володіння 
навичками захисту країни. Наприклад, Ку-
лава Яким Іванович, Мрочко Микола Олек-
сандрович, Дяченко Володимир Трохи-
мович, Васильєв Костянтин Вікторович, 
Берназ Юрій Васильович, Урсу Людмила 
Василівна. Чимало юнаків, які займалися 
в цих гуртках, обирають професію захис-
ника України. 

Колектив Ізмаїльської об'єднаної райміської організації ТСО України, долаючи 
труднощі і негаразди сьогодення,  успішно виконує статутні завдання

МЕТА ОДНА -
ПОЛІПШЕННЯ РОБОТИ

Передовий досвід 

БАЖАК Анатолій Іванович 

Шикування учасників змагань
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З метою шанування  військової історії, 
підняття престижу Українського війська, 
військовослужбовців, які захищають на-
ші східні рубежі,   в школах міста і райо-
ну успішно функціонують гуртки ЦДЮТ 
«Джура». В багатьох шкільних краєзнав-
чих музеях створені експозиції, присвя-
чені односельцям, загиблим  в роки ві-
йни,  ветеранам, подіям   Другої світової 
війни, що відбувалися на теренах нашого  
славетного краю. В музеях проводяться  
екскурсії, уроки історії, народознавства, 
виховні  заходи, зустрічі   з ветеранами. 
Наприклад, на базі Кислицької ЗОШ пра-
цює  музей історії Дунайської флотилії, яка 
зробила вагомий внесок  в перемогу над 
гітлерівською Німеччиною.

Створені і працюють такі ж музеї в 
міських школах №1 та №4. Стало доброю 
традицією проводити   заходи грома-
дянсько-патріотичного виховання, при-
свячені Перемозі у Другій світовій війні, 
Дням захисника України та  Збройних Сил 
України. В рамках цієї роботи відбуваєть-
ся операція «Пам’ятник». Впорядковують  
пам’ятники,  покладають квіти до мону-
ментів на честь полеглих на полях най-

страшнішої в істо-
рії людства війни. 
Проводимо також 
акцію «Ветеран 
живе поруч», ор-
ганізовуючи до-
помогу сивочо-
лим солдатам у 
вирішенні їхніх 
проблем, відбува-
ються рейди ми-
лосердя, вітання 
ветеранів тощо.

Значна увага   
приділяється відзначенню Дня ветера-
на, Міжнародного дня миру, Дня Собор-
ності України, Дня українського козацтва, 
Дня визволення України від німецько–фа-
шистських загарбників, Дня Захисника 
України, Дня партизанської слави, річ-
ниці пам’яті жертв голодомору. Під час 
відзначення цих заходів педагогічними 
колективами шкіл проводяться загаль-
ношкільні тематичні лінійки «Батьківщи-
ні буду вірним, нам Україна понад усе», 
«Слава героям України», «Схиляємо го-
лови низько, щоб шану героям віддати», 
«Велич народного подвигу», «Соборна 
Україна – одна на всіх як оберіг». А також 
уроки мужності «Рідна земле моя, ти ко-
зацькою славою щедра», «Україна – ма-
ти, вмій ії захищати», «Мужність і відвага 
крізь покоління», «Я України син і щиро 
гордий цим», «Солдат війни не обирає», 
«Війна і пам'ять  поколінь», «Герої нашої  
Батьківщини», «Подвигу немає забуття», 
«Голодомор. Трагедія людства». Тради-
ційними стали   виховні години «З від-
даністю Україні в серці», «Ми нащадки 
козацького роду», «Служба в збройних 
силах – почесний обов’язок», «Відповідь 

нескореного народу».   Досить пошире-
ними є конкурси малюнків «Сучасний за-
хисник Вітчизни очима дітей», «Україн-
ський воїн – наш захисник», «Ми за мир 
на нашій землі», «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте!», «Україна – єдина», «Діти за 
мир», бібліотечні   виставки «Література 
дорогами війни»,   «Шляхами мужності 
і слави», «Свічка пам’яті», «Пам'ять про 
минуле», «Воїни-поети», загальношкільні 
конкурси, спортивні змагання: «Козаць-
кий гарт», «Нескорені», «Козацькому ро-
ду немає переводу», «Козацькі розваги», 
«Нумо, хлопці!». Досить популярними се-
ред учнівської молоді є уроки-презента-
ції «Козаки. Історія козацтва», «Українське 
козацтво – міфи та реалії»; «Богдан – Зи-
новій Хмельницький», конкурси читців 
та конкурс солдатської пісні…

Багато років Ізмаїльська об'єднана ор-
ганізація ТСО України спільно з міським 
та районним відділами освіти з метою 
активізації у закладах освіти району та 
міста роботи з національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді, виховання 
юних патріотів на засадах національної 
гідності, високої свідомості та активної 
громадської позиції, оволодіння учнями 
основами народної культурної спадщини 
проводить міські та районні  змагання зі 
стрільби з пневматичних гвинтівок. Во-
ни присвячуються річницям створення 
Збройних Сил України, Дням захисника 
України, Перемоги. 

Правління Ізмаїльської об'єднаної ор-
ганізації ТСО України постійно вживає за-
ходи щодо залучення молоді до техніч-
них і військово-прикладних видів спор-
ту, сприяє і активно допомагає відділам 
освіти міста та району в проведенні місь-
кої та районної військово-патріотичної 
гри «Сокіл «Джура». На базі автодрому 
Ізмаїльської автошколи ТСО України, за-
гальноосвітньої школи №9, спільно з Із-
маїльською об'єднаною організацією ТСО 
України, щорічно проводяться районний 
та міський етапи.

Тетяна ФЕДОТОВА

Коментар голови Одеської обласної організації ТСО України  
Віктора Кавунова:

– Голову Ізмаїльської об'єднаної райміської  організації ТСО України добре знаю, 
неодноразово бував у колективі, який він очолює. З перших хвилин знайомства з 
Анатолієм Івановичем відчуваєш, що це лідер, розумієш, що коли б він очолював 
не громадську організацію, а, скажімо, державну чи приватну, результати робо-
ти були б не менш успішними. А все тому, що він має 
лідерські якості, енергію і бажання працювати, навіть 
наперекір труднощам і негараздам нашого такого не-
простого сьогодення. В оборонному Товаристві Ана-
толій Іванович працює більше п’ятнадцяти років: по 
закінченню Одеського політехнічного інституту пев-
ний  час працював начальником  транспортного цеху 
Ізмаїльського консервного заводу, пройшовши там тру-
дове загартування. Надалі, коли він очолив Ізмаїльську 
райміську об`єднану організацію оборонного Товари-
ства, зумів об'єднати навколо себе людей, надихнути 
їх на виконання статутних завдань. Побільше б нам 
таких керівників!..

Нагороджуються переможці змагань

На вогневому рубежі – дівчата
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На  сьогодні в Товаристві ак-
тивно діють спортивні закла-
ди автодром «Чайка», Школа 
плавання і здоров'я, ДЮСШ, 

12  радіоклубів, дев’ять стрілецьких, 
11 клубів  собаківництва, клуб водних 
видів спорту, три автомодельні і три 
мотоциклетні секції. Сім клубів опікуються 
авіаційними видами спорту. 

Активно розвивається автомодельний 
спорт, яким опікуються насамперед Ки-
ївська ДЮСТШ (керівник Білік Валерій), 
Одеський, Черкаський і Хмельницький 
обласні СТК, Миколаївська зразкова ав-
тошкола (Анкосі Андрій), Стрийський місь-
кий СТК (Стефанів Валентин). Національна 
збірна команда України з автомодельного 
спорту, кістяк якої складають спортсмени 
Товариства, є чемпіоном світу, багатора-
зовим чемпіоном Європи, володарем  Ве-
ликого Кубку Європи. За останні три роки 
17 спортсменів стали майстрами спорту 
України,  п’ять – майстрами спорту Укра-
їни міжнародного класу. Гордістю цього 
виду спорту є Якимів Андрій з Тернопо-
ля, Сафіяник Ігор і Прядка Тарас зі Стрию, 
Білик Дмитро і Хасанов Сергій з Вінниці, 
Вагін Валерій з Умані, киянин Смольников 
Володимир.

Секція картингу Київської ДЮСТШ, 
якою керує Почесний працівник фізич-
ної культури і спорту Іван Кияниченко, є 
організатором понад 10 всеукраїнських 
змагань. Серед вихованців школи чемпі-
они та призери всеукраїнських змагань 

Михайло Салімов, Андрій Бойко, Артем 
Пичук та інші.

Судномодельний спорт надійно про-
писався у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, 
Сумській, Тернопільській, Черкаській об-
ластях та Києві. Судномоделісти пишають-
ся своїми багаторазовими чемпіонами та 
рекордсменами світу і Європи Смольни-
ковими Андрієм і Володимиром, Громовим 
Євгеном, Постикіним Сергієм, Ковален-
ком Андрієм, Осташевським Олександром, 
Норкіним Іллею, Румянцевою Ларисою. 
Своїми перемогами вони зобов’язані сво-
їм тренерам і наставникам Деміденку Сер-
гію, Пасхаловій Ларисі, Грудині Миколі.

Стрілецький спорт історично вважа-
ється пріоритетним видом в оборонно-
му Товаристві. Директор Маріупольського 
клубу  Олександр Кочубей має надійний 
колектив тренерів –  Юрасов Володимир, 
Верхоламов Олександр, Христенко Ігор, 
Чуніхін Кирило, Дімніч Ігор. В Одеському 
клубі, який очолює Бабакін Сергій, пра-
цюють висококласні інструктори Чікалова 
Ольга, Токарев Вячеслав, Афанасьєв Ан-
дрій. З 2005 року вони виховали майстра 
спорту міжнародного класу, 17 майстрів і 
15 кандидатів в майстри спорту України. 
За програмою «Захист України» тут про-
йшли навчання   14 000 учнів та студентів. 
Чернігівський клуб, який очолює Татарен-
ко Петро, підготував  чемпіонку і призер-
ку Олімпійських ігор Костевич Олену та 
чемпіонку світу 2002 року Давидову Оле-
ну. Івано-Франківський клуб пишається 
спортивною родиною Павлом та Мартою 
Бойчук, майстром спорту Анною-Марією 
Процак. Білоцерківський клуб, де дирек-
тором Габлюк Анатолій, виплекав призерів 
та чемпіонів ТСО України Конончук Єлиза-
вету, Забару Олександра та Лисенка Івана.

Справжньою колискою чемпіонів є 
Школа плавання і здоров’я, директор 
Адамський Віктор. Її вихованці традицій-
но перемагають на чемпіонатах світу та 
Європи з підводного плавання.

Мотоциклетний спорт має надійну 
базу підготовки резервів в Закарпат-

ській ДЮСТШ, де виховує майбутніх 
чемпіонів тренер Крічфалуший Андрій. 
Має певні успіхи відділення мотоспорту 
на Сумщині. В Рівненському СТК працює 
школа мотоспорту (спідвей) на чолі з 
Косинським Миколою. Цього року юний 
спортсмен Капустін Роман став срібним 
призером Кубку Європи зі спідвею в 
класі 125 куб. см. 

Авіаційний спорт є одним з найпопу-
лярніших в Товаристві. ЦСТК авіаційно-
го моделізму, який наразі очолює учас-
ник АТО Конюкевич Володимир, вихо-
вав п’ять Заслужених, 12 Міжнародного 
класу  і вісім майстрів спорту України. 
Дев’ять авіамоделістів стали чемпіона-
ми світу, 12 – чемпіонами Європи, шес-
теро були володарями Кубку світу. Інші 
види авіаційного спорту культивують 
шість авіаклубів в Києві, Харкові, Вінни-
ці, Рівному, Львові, Кропивницькому та 
Черкасах.

Радіоспортом займаються 12 офіційно 
зареєстрованих колективних радіостан-
цій, секції спортивного орієнтування та 
радіопеленгації, які на сьогодні приносять 
значну частину спортивних нагород  на-
шому Товариству. Ми дякуємо за актив-
ну підтримку та особисту участь в прове-
денні змагань провідному фахівцю Сергію 
Майбороді, головам обласних організацій 
ТСОУ Анатолію Долинському і Миколі Ло-
бушку. Високі показники мають радіоама-
тори Вінницької, Запорізької, Миколаїв-
ської, Львівської, Рівненської та Київської 
організацій.

Успішно працюють автодром «Чайка», 
де керівником Віктор Тимченко, Централь-
ний клуб собаківництва на чолі з Іриною 
Іваховою. Розгорнули активну кінологіч-
ну роботу  клуби в  Запоріжжі, Знам’янці, 
Києві, Кропивницькому, Маріуполі, Одесі, 
Рівному, Харкові та Черкасах.

Щиро дякуємо керівникам спортивних 
клубів за самовіддану працю по виконан-
ню статутних завдань Товариства та забез-
печенню славетних досягнень  в спорті, 
а головам Відокремлених підрозділів за 
підтримку в роботі та фінансову допомогу!

На засіданні Ради Правління в листопаді цього року 
обговорювалось питання про роботу спортивно-технічних 
клубів і ДЮСТШ. З доповіддю виступила перший заступник Голови 
Товариства, начальник управління національно-патріотичної 
роботи та спорту Надія Титенок

Спорт

СПОРТ ТРИМАЄТЬСЯ
НА ФАХІВЦЯХ ТА ЕНТУЗІАСТАХ…
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Авіамодельний спорт – це технічний 
вид спорту, суть якого полягає в 
конструюванні літаків, планерів, 
вертольотів, – розповідає Ігор 

Миколайович. –  Окрім цього, учасники 
змагаються в управлінні ними в польотах на 
швидкість, дальність, тривалість, а також на 
вищий пілотаж. З власного досвіду скажу, що 
авіамоделювання є одним з найулюбленіших  
занять учнівської молоді, масовим технічним 

видом спорту,  який сприяє ознайомленню 
зі світом авіації. Заняття в нашому гуртку 
не лише розвивають у дітей інженерні на-
вички, а й допомагають їм набувати знань 
з математики, фізики, хімії, креслення та 
інших дисциплін, дають змогу організувати 
змістовне дозвілля. На сьогоднішній день 
наш гурток відвідують більше 30 молодих 
людей віком від 11 до 20 років.

У них формуються інтерес до творчості 
та комунікативні якості, виховується патріо-
тизм, любов до України, гордість за її досяг-
нення. Мета роботи гуртка полягає в озна-
йомленні вихованців з принципами авіабу-
дування, сприянні їхньому професійному 
самовизначенню, прищепленні любові до 
праці, що гарантує успішне навчання у про-
фесійній та вищій школі. Підготовка компе-
тентних авіаконструкторів дасть можливість 
вивести Україну на конкурентоспроможний 
рівень ринку ідей, винаходів, проєктування 
новітніх моделей авіаційної техніки. До ре-
чі, чимало вихованців подібних гуртків по 
закінченні загальноосвітніх шкіл продовжу-

ють навчання в авіаційних ви-
шах, стають авіаконструкто-
рами чи пілотами. Зокрема, 
цього року до Харкiвського 
авiацiйного iнституту по-
ступив Дмитро Полiщук, а 
Iлля Редюк закiнчує навчан-
ня у спецгрупi фiлii “ХАI” на 
Киiвському авiапідприємстві  
«АНТОНОВ». 

Вихованці Міленіна дося-
гають високих результатів на  
змаганнях, посідаючи призо-
ві місця. Наприклад,  Кучер 

Микола став чемпіоном Європи 
серед юніорів з авіамодельного 
спорту на чемпіонаті у Болгарії, а 
Побийпеч Макар на тому  ж зма-
ганні виборов срібло та виконав 
норматив майстра  спорту Украї-
ни,  Міленін Данило теж  виконав 
норматив майстра спорту.

Сам Ігор Міленін  є Заслуженим 
майстром спорту з авіамоделізму, 
чемпіоном світу в командному за-
ліку. А також бронзовим призером  
в особистому заліку і бронзовим 
призером Кубка світу і України. 

Свого часу виступав, захищаючи спортивну 
честь  Клубу юних техніків, спортивно-техніч-
ного клубу нашого оборонного Товариства, 
Федерації авіамодельного спорту України. 
Гуртківці є постійними учасниками всеукра-
їнських змагань. Нещодавно вони виступали у 
Дніпропетровській області, 
ставши учасниками Всеукра-
їнських  змагань учнівської 
молоді з авіамодельного 
спорту (мікромоделі літаків).

 – Вони проходили на 
території спорткомплексу 
ПАТ «Марганецький гірни-
чозбагачувальний комбі-
нат», – розповідає Міленін. 
– Сюди з усіх куточків нашої 
країни з'їхалися  близько 40 
учасників, і боротьба вида-
лася досить напруженою. 
Змагання відбулися напе-
редодні Дня скорботи за 
загиблими у Другій світовій 
війні, тому свої перемоги 

юні авіатори присвятили пам’яті тих, хто по-
клав своє життя за щасливе майбутнє нашої 
держави та інших країн. Переможці отримали 
заслужені нагороди. Але ніхто не залишився 
байдужим, у кожного є нові плани, нові цілі у 
побудові гумових дронів.

Перед початком навчального року на 
спортивно-технічній базі ТСО України «Чай-
ка»  відбулися змагання, організаторами яких 
виступили Київська міська оборонна орга-
нізація і Федерація авіамодельного спорту 
України. Учасники впродовж чотирьох днів 
виборювали першість серед кордових мо-
делей у чотирьох номінаціях і чотирьох ві-
кових групах. Вихованці Міленіна завоювали 
сім медалей. Їхніми володарями стали Макар 
Побийпеч, Руслан Куренков, Станіслав Чор-
ний, Андрій Сопельник, Данило Міленін та 
Микола Кучер.

Сергій СОЛОВЕЙ

Свого часу Ігор Міленін досяг неабияких вершин в авіамодельному 
спорті, а сьогодні прищеплює любов до нього юним киянам 

ДЕСЯТКИ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЮБКИ
ВІДВІДУЮТЬ НАШ ГУРТОК…

Переможці змагань

Останні настанови учаснику змагань

Майбутній чемпіон
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Наші ветерани 

В 1941-му, напередодні німецького 
вторгнення, сім'я Бобових про-
живала у Вітебську, де слу-
жив батько, Іван Іларіонович, 

штурман бомбардувальної авіації. Вже 
22 червня на місто впали бомби  літаків 
«Люфтваффе». Німці, звісно, бомбардували 
насамперед стратегічні об’єкти, і одним з 
них був військовий аеродром. Тоді, в перші 
години війни, загинув весь екіпаж Івана Бо-
бова, а він відбувся лише контузією. Матір, 
Олену Петрівну, як військовозобов'язану, 
а вона працювала медсестрою, відразу 
мобілізували до війська, відправивши до 
госпіталю, що розташовувався у глибокому 
тилу. Там, у Саратовській області, і з’явився 

на світ Валерій: жінка вже кілька 
місяців була вагітною...  

 Іван Іларіонович, одужавши, 
всю війну провів у її пекельному 
небі, а з настанням миру продо-
вжив службу на Далекому схо-
ді. По закінченні школи Валерій 
став студентом Хабаровського 
автомобільно-дорожнього інсти-
туту, але незабаром сім'я  пере-
їхала до тодішнього Кіровограда 
–  рідного міста матері. Валерій 

продовжив навчання у Харківському ви-
ші.  Там і  захопився мотокросом, якому 
віддав п'ять років свого життя. Але піс-
ля травми змушений був залишити цей 
вид спорту.

Разом із дипломом  юнак  отримав на-
правлення на роботу до Кіровограда. Там 
він працював механіком на одному з міс-
цевих підприємств, а після армійської 
служби, яку проходив у Прибалтійському 
військовому окрузі, працевлаштувався ви-
кладачем у морський клуб Кіровоградської 
обласної організації ДТСААФ. Тут майбутні 
фахівці Радянської армії вивчали дизель-
ні двигуни, електротехніку та агрегати 
електроживлення. Згодом став старшим 

інструктором-методистом з водних видів 
спорту. 

– При морському клубі функціонували 
чотири спортивні секції, – розповідає Ва-
лерій Іванович. –  Зокрема, з водно-мото-
рного, судномодельного, морського бага-
тоборства та підводного спорту. Тодішній 
начальник клубу Микола Шаповалов знав, 
що я займався мотокросом і був небай-
дужий до техніки. За його порадою почав 
опановувати катер, що знаходився в ан-
гарі клубу. То були, за великим рахунком, 
перші кроки до водно-моторного спорту. 
Хіба я міг тоді подумати, що  віддам йому 
стільки років життя? Чи міг повірити, що 
починаючи з 1967 року братиму участь  
в чемпіонатах Української РСР і СРСР, які 
проходили в різних куточках країни, а мо-
їми суперниками будуть відомі на той час 
спортсмени? І хтозна, коли б не Микола 
Шаповалов і його порада, чи захопився б 
я цим видом спорту…

Сьогодні часто можна почути твер-
дження про те, що для занять тим чи іншим 
видом спорту потрібні відповідні обстави-
ни. Наприклад, деякі «експерти» вважа-
ють, що маститим лижником можна стати 
лише тоді, якщо ти народився і живеш у 
«зимовій» країні. Наприклад, у Норвегії. У 
певній мірі це так. Але у тім-то й справа, 
що «у певній»: Бобов  спростував це твер-
дження ще у далекому 1972-му році,  став-
ши  у степовій Кіровоградщині  майстром 
спорту СРСР з водно-моторного спорту!..

Загалом у цьому виді спорту Валерій 
Іванович вже більше півстоліття!.. У пер-
ший же рік став бронзовим призером чем-
піонату Української РСР. За цей час титу-
лований гонщик виборов близько 70-ти 
медалей  різного ґатунку  на чемпіона-
тах, Кубках України та колишнього Радян-
ського Союзу, у міжнародних змаганнях із 
водно-моторного спорту .

– Я не пропустив жодного спортивного 
сезону. Звісно, не всі змагання відвідував, 
але якщо зміг підготувати спортивно-го-
ночну техніку для успішного виступу, то 
брав участь, – розповідає ветеран. – Любов 
до води та техніки у мене  зародилася ще 
в юні роки, які я провів біля водної стихії. 
Адже 1949 року мого батька, штурмана 

Наша довідка
Водно-моторний спорт включає різноманітні змагання на моторних суднах. 

Перші змагання на човнах з паровими двигунами відбулися на акваторії Імпера-
торського яхт-клубу в  м. Одесі у 1909 році. Ця подія вважається початком роз-
витку водно-моторного спорту в Україні. У чемпіонатах світу 1923–38 років вже 
проводились перегони на глісерах, обладнаних потужними двигунами з гребними 
гвинтами. У теперішній час Міжнародним водно-моторним Союзом (UIM), повно-
правним членом якого є Національна федерація водно-моторного спорту України, 
проводяться швидкісні  перегони на моторних суднах більш ніж у 50 різних класах. 
За технічними характеристиками, відповідно до міжнародних правил, вони роз-
поділяються на типи та класи суден у залежності від технічних характеристик 
двигунів та характеристик корпусів суден: моточовни, скутери, глісери, аквабайки, 
формули F, океанські гоночні моточовни,  пластикові човни з надувними бортами 
та багато інших.

Міжнародний водно-моторний Союз проводить також змагання за класами 
катерів, суден з дизельними моторами (D), повітряними гвинтами (А), електрич-
ними двигунами (Е) та іншими класами і серіями, визнаними національними феде-
раціями. Змагання з водно-моторного спорту поділяються по виду перегонів на 
кільцеві, річкові, морські-океанські  перегони, годинні та  інші. По кожному класу 
суден проводяться окремі чемпіонати світу, континентальні першості, розігру-
ються Кубки світу та Європи.

У цьому зізнається 79-річний Валерій Бобов – майстер 
спорту СРСР, який і сьогодні виступає на чемпіонатах і Кубках 
України з водно-моторного спорту, виборюючи призові місця

СПОРТ ЗАВЖДИ ДОПОМАГАВСПОРТ ЗАВЖДИ ДОПОМАГАВ

МЕНІ У ЖИТТІ…МЕНІ У ЖИТТІ…
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полку бомбардувальної авіації, перевели у 
Порт-Артур. Після другого класу я з сім’єю 
переїхав на Сахалін. Потім вісім років про-
жили в Хабаровську. Там ми мешкали по-
близу Амура. Я бачив велику воду. І ось 
звідти, напевне, з’явився потяг до води.

 
Світлана Асташова, віце-президент 

Федерації водно-моторного спорту 
України, провідний тренер Міністер-
ства молоді та спорту України з неолім-
пійських видів спорту:

– Як відомо, водно-моторний спорт 
відноситься до спортивно-технічних 
видів спорту, в яких спортсмени до-
сягають значних спортивних вершин, 
маючи за плечима багатий досвід тех-
нічної підготовки, форсування та на-
ладки двигунів, конструювання та 
оснащення суден, виготовлення та 
доробки гвинтів та ще багато нави-
чок роботи з різними агрегатами та  
матеріалами. 35-40 років – це золотий 
вік спортсмена-водно-моторника. Не-
багато спортсменів віком за 60 зали-
шаються в активному спорті, але це 
не стосується Валерія Івановича. Мож-
на тільки позаздрити його величезній 
енергії, наполегливості, бажанню бути 
своїм серед лідерів української водно-
моторної спільноти.   

Микола Левченко, голова Кіро-
воградської обласної організації 
ТСО України:

– Валерій Іванович, який багато ро-
ків життя віддав оборонному Товари-
ству України, є унікальним чоловіком: 
навряд чи знайдете людину у його віці, 
яка б займалася таким екстремальним 
видом спорту. І не просто була учасни-
ком чемпіонатів, а й посідала на них 
призові місця. Зауважу, що сьогодні 
практично всі технічні види спорту, 
до яких відноситься і водно-моторний, 
тримаються «на плаву» в основному 

завдяки ентузі-
астам. Таким як 
наш Валерій Іва-
нович.

Надія Тите-
нок,  перший 
заступник Голо-
ви ТСО України:

 – Свого часу я 
очолювала Кіро-
воградську обо-
ронну організа-
цію і добре зна-
йома з Валерієм 
Івановичем. Що можу сказати про ньо-
го? Це не лише відомий спортсмен на-
шого краю, а й прекрасна людина. Я вже 
не кажу про його енергію: той факт, що 
у своєму віці він продовжує перемагати 
на першостях, красномовно говорить 
само за себе.

 
Не погодитись з такими кометарями 

важко. Наприклад, ідея проведення чемпі-
онату, другий етап якого проходив у Кро-
пивницькому у липні цього року на річці 
Сутоклія,  належить саме Валерію Іванови-
чу – найстаршому пілоту-учаснику водно-
моторних перегонів в Україні.  Цю ідею він 
виношував багато років. Учасниками зма-
гань стали близько 30 провідних спортс-
менів України у 13 різних класах суден.

– Ми дивуємось його енергій, цілеспря-
мованості, – говорить один із учасників 
чемпіонату  – Я набагато молодший Вале-
рія Івановича, але їх у мене значно менше. 

 «Дорослі спортсмени, юніори, юна-
ки та юначки змагалися у класах скуте-
рів, глісерів та моторних човнів.  Серед 
спортсменів, представлених з різних 
міст України, від Кропивницького висту-
пав 79-річний представник Товариства 
сприяння обороні України Валерій Іванович 
Бобов, найстарший чемпіон України з вод-
но-моторного спорту. Спортсмен висту-
пив відмінно і  в запеклій боротьбі виборов 

почесне пер-
ше місце у 
класі глісерів 
R-1500 з ре-
зультатом 
8 0 0  б а л і в . 
Ми пишає-
мось досяг-
ненням сво-
го земляка, 
який неодно-
разово пере-
магав у чем-
піонатах та 
Кубках Укра-
їни. Дякуємо 

також механікам команди Тихоненкову Г. 
та Караман О.».

Це витяг лише з однієї з газетних пу-
блікацій, де згадується Валерій Іванович. 
А скільки їх було за ті десятиліття, які він 
провів у водно-мотороному спорті? Сотні, 
а то й тисячі…

–  Водно-моторний спорт для мене, 
перш за все, змагання із самим собою 
та з технікою, адже якщо вона підведе, 
то не минути лиха – це дуже небезпеч-
ний спорт. До того ж я поки залишився 
один, тому що немає кому передати спра-
ву. Можливо, проведення таких заходів 
підніме інтерес до спорту,  – розповів 
Валерій Бобов, для якого ці переможні 
перегони стали останніми в його більш 
ніж п'ятдесятирічній спортивній кар’єрі. 
Валерій Іванович погодився допомогти 
відродити в місті водно-моторний спорт, 
ставши тренером для нових молодих 
спортсменів. 

У кар’єрі Валерія Івановича були як зле-
ти, так і падіння. Чотири рази його глісер 
тонув, і його доводилося підіймати на по-
верхню. 

– У 2004 році в Іллічівську я з глісером 
злетів на сім метрів вгору. При падінні 
він накрив мене собою, і я на милицях 
ходив, – розповідає він.

 Ні цей випадок, ні інші небезпечні си-
туації не змусили чоловіка відмовитися 
від свого захоплення. Свій глісер «Ганя», 
на якому виступає й досі, ветеран впер-
ше обкатав у 1984 році. Чемпіон своїми 
руками обшивав корпус свого дітища та 
проводив його модернізацію.

Наразі Валерій Іванович єдиний, хто 
представляє Кіровоградщину у водно-мо-
торному спорті.  Завдяки його результатам 
команда Кіровоградської області цьогоріч 
посіла друге місце в чемпіонаті України у 
класі глісерів. Тож побажаємо відомому 
спортсмену і чудовій людині насамперед 
міцного здоров'я, довголіття і, звичайно, 
нових перемог на водних  артеріях Укра-
їни!

Сергій ЗЯТЬЄВ
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«Бути тобі, сину,  
льотчиком!»

Ці слова Сергійко почув від батька по до-
розі з дитсадка, коли, піднявши голову, за-
думливо дивився у велике, безкрайнє небо, 
де в цю мить  пролітав красень-авіалайнер.

– Звісно,  що так, – відповів він. – А ти 
хіба проти?

Сергій Володимирович тоді нічого не 
відповів синові, хоча неабияк зрадів тако-
му зізнанню Сергія-молодшого. А коли той 
підріс, то зрозумів: син не жартував. Адже 
при найменшій нагоді  приходив до бать-
ка, авіаційного інженера, на службу і  зна-
йомився з бойовими літаками. В молодших 
класах, коли його ровесники гралися в різні 
ігри, Сергій Семенович вже літав – правда, 
на тренажері…

Коли ж по закінченні школи вирішив 
стати курсантом Чернігівського вищого 
військового авіаційного  училища, ніхто 
не здивувався: всі знали, як міцно він по-
товаришував з небом, відвідуючи авіацій-
ний гурток і навіть стрибаючи у підлітко-
вому віці з парашутом. Старшокласником 
Сергій Семенович здійснив навіть стрибок 
на воду. І не якогось сільського ставка, а 
Тихого океану – батько проходив службу 
у Владивостоці і сім’я, звісно ж, теж про-
живала на Далекому сході.

У курсантські роки Сергій продовжу-
вав стрибати, тому отримав разом з лейте-
нантськими погонами і звання інструктора 

з парашутно-десантної підготовки. Життя, 
як стверджував відомий філософ, тим і пре-
красне, що ніколи не знаєш чого від нього 
можна чекати завтра.  Життєві обставини 
склалися так, що у 2000 році капітан Сергій 
Семенович звільнився з військової служ-
би…

Колишніх льотчиків  
не буває

Знаю багатьох офіцерів, котрі, знявши 
погони, не зуміли реалізувати себе у ци-
вільному житті і опинилися біля розбито-
го корита.  Сергій не з таких. Він закінчив 
цивільний виш, де здобув економічну осві-
ту, та подався у бізнес. Працював у кількох 
приватних фірмах. Але колишніх офіцерів, 
і тим паче льотчиків, не буває – небо ваби-

ло та кликало його. Тож  перенавчився на 
цивільного пілота. Згодом  його запросили  
працювати у Західноукраїнську школу авіа-
ції, а у 2016-му – очолив Львівський авійцій-
но-спортивний клуб ТСО України.

– До  того, як він обійняв цю посаду, я 
мав розмову з Сергієм, – розповідає голова 
Львівської обласної організації ТСО України 
Василь Хамула. – І зрозумів, що переді мою 
справжній професіонал, який зуміє налаго-
дити роботу клубу. Час переконливо довів, 
що я не помилився. Адже АСК працює, як 
швейцарський годинник, а проблеми, які 
виникають, оперативно вирішуються. І я за-
доволений результатами його роботи. Мені 
подобається, що Сергій Сергійович мислить 
сучасними категоріями та вміє шукати не-
стандартні шляхи вирішення проблем.

На рахунку авіаційно-спортивного клу-
бу багато добрих справ. Чого  вартує лише 
співпраця зі Збройними Силами України: на 
базі АСК військовослужбовці 80-ї десантно-
штурмової бригади щороку удосконалюють 
свою професійну підготовку, при цьому ви-
користовують  авіапарк і парашутне споря-
дження клубу. Навички, отримані в процесі 
навчань, неабияк допомагають під час ви-
конання бойових завдань.  Навчаються тут 
стрибків з парашутом і юнаки зі Львівського 
ліцею з посиленою фізичною підготовкою 
імені Героїв Крут.     

Наші люди 

«Я З ДИТИНСТВА ЗНАВ,
ЩО ЛІТАТИМУ…»

Сергій Семенович з раннього дитинства мріяв підкорити п’ятий     
океан, здійснивши ще у 12-річному віці свій перший стрибок з 
парашутом. На сьогодні капітан запасу  має кілька тисяч годин 
нальоту на різних  типах літаків і понад 500 стрибків з парашутом

Діти – учасники благодійної акції
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– Стрибок з парашутом є одним з еле-
ментів військового вишколу. Такі вишколи 
необхідні, адже вони загартовують май-
бутніх офіцерів, – говорить Сергій Се-
менович. – Юні військові випробовують 
характер, долають страх висоти, невпев-
неність у власних силах. Активно прово-
дяться навчання з пілотування літаком 
курсантів Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, де майбутні військові пілоти 
отримують практичні навички та опано-
вують фах пілота. Також проводиться ро-
бота із заохочення  молоді до служби в 
Збройних силах України з метою вихован-
ня нових захисників нашої Батьківщини 
і формування у молодого покоління ви-
сокої патріотичної свідомості та почуття 
гідності. З метою популяризації авіаційних 
видів спорту серед населення можливість 
стрибнути з парашутом чи здійснити озна-
йомчий політ на літаку мають і пересічні 
львівяни.

Друге життя  
аеродрому

Василь Іванович, коротко характеризу-
ючи Семеновича, аж ніяк не перебільшував 
і тим паче не лукавив. Львівський авіацій-
но-спортивний клуб капітан запасу Сергій 
Семенович очолює  шість років. Але й цьо-
го часу вистачило, щоб значно покращити 
його діяльність, насамперед аеродрому, 
якому вже більше ста років.

 – Колись тут базувалися австро-угор-
ські війська, потім польські, а згодом  ні-
мецькі й радянські, – розповідає Сергій 
Сергійович. – На початку 50-х років ае-
родром передали колишньому ДТСААФ 
УРСР, а після створення ТСО України він 
відійшов нашому оборонному Товари-
ству. На той час  тут було більше 30 лі-
таків. Після розпаду Радянського Союзу 
аеродром почав занепадати, звільняли 
людей, літаки вичерпували свій ресурс. 
Потрібно було давати йому друге життя. 
Достатніх коштів для цього у нас не бу-
ло, і ми почали вишукувати бодай якісь 
можливості для їх пошуку та  залучення 
нових фінансових ресурсів. До першочер-
гових планів входить і капітальний ремонт 
авіаційного парку, мріємо про придбання 
хоча б одного нового літака: у цьому є на-
гальна потреба, оскільки більшість з них 
виготовлені на початку 80-х років. Нещо-
давно нам вдалося знайти спонсорів для 
ремонту літака Як-52. Його було повністю 
оновлено, і зараз він виглядає, як новий. 
Після завершення базового курсу пілоти 
можуть опановувати  на ньому фігури ви-
щого пілотажу.

Роби добро  і говори про це!

У подружжя Семеновичів є двійко дітей: 
23-літня Олена і 13-річний Ілля. Сам Сергій 
Сергійович  перший  у своєму житті стри-
бок з парашутом здійснив у 12 років. Хіба 
міг він тоді подумати, що пройде багато ро-
ків і в такому ж віці стрибне вже його син? 
Але саме так і сталося!

 – Весь в батька, – посміхається дружи-
на Мар'яна.

До речі,  у цьому авіаційно-спортивному 
клубі займаються не лише статутними за-
вданнями, а й тими, які не притаманні поді-
бним структурам. Наприклад, тут ще два роки 
тому започаткували фестиваль «Вище неба». 
В рамках реалізації цього проекту на аеро-
дромі збирають  дітей-сиріт зі шкіл-інтернатів, 
дітей з психічними та фізичними вадами роз-
витку,  з обмеженими можливостями та зна-
йомлять їх з роботою АСК, літаками, органі-
зовують зустрічі  з працівниками. Такого роду 
заходи відіграють важливу роль у патріотич-
ному вихованні підростаючого покоління.

 – На очі сльози навертаються, коли ба-
чиш, як ці дітлахи, до яких доля виявилася   
немилосердною, з такою цікавістю знайом-
ляться з технікою, якої ніколи не бачили, – 
розповідає пані Мар'яна, яка теж працює в 
АСК. –  Діти сідають у літаки, спілкуються з 
пілотами, знайомляться з авіацією. Додатко-
во проводимо ще й кінні прогулянки.   Мета 
та ідея нашої діяльності полягає в тому, щоб 
зробити благодійність звичкою для кожного з 
нас, адже віддавати набагато легше, ніж про-
сити. «Вище неба»  це  не єдиний наш проєкт.                                                             

  Інший проєкт «Доторкнися до мрії» дає 
змогу людям з особливими потребами, які 
мріють політати, реалізувати свої мрії. У нас є 
дітки, Софійка і Лук'янчик, із хворобою СМА, 
в яких була мрія політати. І ми здійснили її – 
вони піднялись у повітря разом з апаратом 
ШВЛ. Для них це була велика подія! Також 
нещодавно в нас літав онкохворий чоло-
вік, який втратив зір. Він розповів, що його 
емоції і відчуття неможливо передати сло-
вами. Дарувати благо – без сумніву одна з 
найважливіших чеснот, тим більше, коли 
це стосується людей з обмеженими мож-
ливостями. Хочеться, щоб суспільство не 
створювало культ мате-
ріальним цінностям, а 
пам‘ятало про значен-
ня моралі та приходило 
на допомогу до тих, хто 
цього потребує!

   Благодійний захід 
«Крило» організували  
для дітей з особливи-
ми освітніми потреба-
ми та дітей із сімей, які 
опинились у складних 

життєвих обставинах. Він налічував безліч 
цікавих програм.  Насамперед, екскурсія 
для знайомства з літаками, де дітки мали 
змогу доторкнутися до авіаційного життя та 
відчути себе пілотами за штурвалом, кінні 
прогулянки та різні розважальні активності.

Немає більшої втіхи як дивитись на щас-
ливі, захоплені погляди дітей, які радіють 
тим невеличким радостям життя. Як приєм-
но розуміти, що дітки, яким повезло в житті 
трішки менше за інших, не зневіряються, а 
навпаки надихаються підтримкою незнайо-
мих їм людей, продовжуючи вірити в дива та 
любов! Роби добро і говори про це – девіз 
сучасної благодійності! Таким чином, необ-
хідно популяризувати  доброчинні справи, 
які роблять наш світ значно кращим. Все для 
того, аби добро могло проникати у більшу 
кількість сердець і поширювати свої благі 
діяння. Зокрема, коли йдеться про дітей, 
які не мають змоги, але мріють мати цікаве 
та веселе дитинство. Ми маємо створити 
такий світ та поширити благодійність на-
стільки, щоб просити про допомогу стало 
нормально, бо насправді кожному з нас у 
той чи інший момент потрібна підтримка. 
Суть нашої благодійності полягає в тому, 
щоб робити добрі справи, які б сприяли то-
му, щоб суспільство ставало кращим.    

  Також активно співпрацюємо з Львів-
ським осередком організації  «Пласт». Плас-
туни проводять у нас свої щорічні табори 
і базуються на території  аеродрому або в 
лісі неподалік. Для них проводимо екскур-
сії, інструктажі, а для активного проведеня 
часу використовують наш спортивний май-
данчик. З радістю допомагаємо пластунам 
тому, що це виховані й дисципліновані діти, 
які будуть нашим майбутнім.

Начальник Львівського авіаційно-спор-
тивного клубу ТСО України капітан запасу 
Сергій Семенович почувається щасливою 
людиною. Він, перефразовуючи відомого 
американського політика, живе за прин-
ципом – не питай, що люди, суспільство і 
держава зробили для тебе. Запитай, що ти 
зробив для них. І йому є що відповісти на 
це далеко не просте запитання…

Спілкувався з небайдужими людьми,
 нашими колегами Сергій ЗЯТЬЄВ

Дружня сім’я Семеновичів
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Наша гордість

Майбутній видатний планерист наро-
дився в місті Ахтирці Сумської області. 
З дитинства мріяв стати льотчиком, не 
пропускав жодної книжки чи статті про  
авіацію, починав з авіамоделізму. Учасник 
Другої світової війни. У воєнні роки став 
курсантом, а потім інструктором Саратов-
ської планерної школи. Пізніше воював 
на Далекому Сході. По закінченні війни з 
1946 по 1948 роки був солістом Ансамбля 
пісні та танцю Далекосхідного військового 
округу. Після демобілізації повернувся до 
Києва. 1952 року закінчив Київську кон-
серваторію по класу вокалу професора 
Євтушенка Дометія Гурьєвича і став со-
лістом Київської філармонії, де працював 
до 1976 року. Володіючи баритоном ши-
рокого діапазону, рідкісного оксамитового 
тембру, Віктор Володимирович виконував 
різноманітний за тематикою репертуар: 
арії з опер, романси, балади, народні піс-
ні та твори сучасних  композиторів. Серед 
його оперних партій були Ігор з «Князя 
Ігора» А.П. Бородіна, Роберт з «Іоланти» 
та Онєгін з «Євгенія Онєгіна» П.І. Чайков-
ського, Ріголето з «Ріголето» Д. Верді, Кі-
азо з «Даісі» З.П. Паліашвілі, Полковник з 
«Молодої Гвардії» Ю.С. Мейтуса.

Член Союзу журналістів СРСР, автор ху-
дожніх творів, в основному присвячених 
авіації. Причому видавалися вони як ро-
сійською, так і українською мовами. Се-
ред них «Хмарними дорогами», «Парящие 
полеты на планерах», «Рассказ о планер-
ном спорте», «Шелковые купола над поля-
ми», «Мы летаем без мотора», «Пригоди під 
хмарами», «Техника и тактика парящих по-
летов». Ця книга, до речі, надрукована та-

кож на чеській та японській мовах. З метою 
популяризації авіаційних видів спорту для 
дітей та молоді виходять в світ пізнавальні 
видання «Вітаю Вас, лелеки!», «Оповідання, 
привезені з неба», «Здравствуйте, аисты!»,  
«Романтики неба», «Как люди научились 
летать», «Были крылатой горы». Публікува-
лися вони і окремими розділами в журналі 
«Небо для всіх», яке видавала Федерація 
дельтапланерного спорту України. У спів-
дружності з дружиною, Наталією Микитів-
ною, написав книгу про відомого баяніста 
Володимирі Безфамільнова. 

Проте планеризм залишався основним 
витоком натхнення. Свою планерну біо-
графію, історію вітчизняного планеризму 
він виклав в своїх книжках повчально, з 
гумором, з величезною любов’ю до авіації. 
Він так чудово і яскраво описав аеродром 
Бузова, де літав сам з початку 50-х років, 
учив літати молодих підкорювачів п’ятого 
океану,  що назавжди залишився в пам’яті 
планеристів 60-70-х років. Майстер спорту 
СРСР (1956), 
багаторазо-
вий чемпі-
он України, 
дворазовий 
а б с о л ю т -
ний чемпіон 
СРСР 1960 і 
1964  років. 
Гончарен-
ко встано-
вив два ре-
корди ко-
л и ш н ь о го 
Радянсько-
го Союзу, 
1958 року 
брав участь 

у чемпіонаті світу  в Польщі. Віктор Воло-
димирович гаряче підтримав дельтапла-
неризм, що тільки-но починав зароджу-
ватися у 70-х роках.

А останньою його книгою стала авіа-
ційна історія Узун-Сирта, гори під Кокте-
белем, що в Криму. Узун-Сирт назавжди 
пов’язаний з вітчизняним планеризмом. 
Саме там, в листопаді 1923 року, відбувся 
перший зльот планеристів, з якого й поча-
ла відлік вже майже столітня історія пла-
неризму в нашій країні. Узун-Сирт став і 
місцем його останнього польоту. Легенда 
українського планеризму Віктор Гончарен-
ко загинув 28 серпня 1977 року. Похований 
на Байковому кладовищі в Києві.

В одній із останніх своїх книг «Здрав-
ствуйте, аисты!», він багато  написав і про 
себе.

Тож читайте книги Віктора Володими-
ровича, вони розкажуть вам і про нього 
самого, і про щастя вільного польоту. Про 
мрію, що здійснилася! 

21 листопада 2021 року виповнюється 100 років від дня народження 
Віктора Володимировича Гончаренка. Кожен, хто з 1974 року хотів 
навчитися літати на планері, знає це ім’я. Тому що саме цього року 
вийшов на російській мові підручник «Техника и тактика парящих 
полетов», який був написаний Віктором Гончаренком для новачків. 
Натхненно, зі знанням справи. А головне – цікаво! Його життя було 
вщент наповнене творчістю: співак, журналіст і письменник.  
І, звичайно ж, планерист...
      Історію  життя цієї багатогранно талановитої людини, митця 
і спортсмена розповіла наша колега, відома у світі планеристка 
Валентина Миколаївна Топорова

МРІЯ, ЩО ЗДІЙСНИЛАСЯ!
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Спорт 

В створенні "Лідера" мені допома-
гали багато небайдужих до цього 
виду спорту людей, – розповідає 
керівник клубу Матвій Баранник. 

– Відверто кажучи, дехто скептично по-
ставився до моїх планів організувати СТК, 
зібравши  під його дахом підлітків. Мовляв, 
картинг це не футбол чи бокс, якими ма-
рять більшість хлопчаків. Але я вважав і 
вважаю, що людина  живе не одним лише 
футболом: будь-який вид спорту має право 
на життя…

Харків'яни здебільшого дізналися про 
нас після того, як ми виступили під час 
Всеукраїнських  змагань, що відбулися на  
головній площі міста в День визволення 
Харкова від німецьких окупантів.  Наши-
ми конкурентами були сильні команди з 
різних регіонів України, але мої вихованці 
виступили достойно, викликаючи шквал 
аплодисментів. А побачили б ви очі юних 
картингістів, навіть у тих, хто не надто вда-
ло виступив – вони горіли жагою продо-
вжити заняття і йти до перемог! Відтоді ми-
нуло чимало часу, і тепер «Лідер» пред-
ставляє Слобожанщину та її столицю на 
чемпіонатах і Кубках України, міжнародних 
першостях і вже 20 років входить в трійку 

найбільш сильних команд України. Ну а  ті, 
хто мало вірив в наш успіх, стали нашими 
завзятими уболівальниками…

 Вже  в перший рік діяльності  ми засну-
вали школу картингу та дитячу академію, 
в яку беремо дітлахів з  чотирьох років. 
Школа вже виховала вісім майстрів спорту 
України, 23 кандидати в майстри спорту та 
57 першорозрядників.

Основний акцент тренери роблять на 
практичні заняття, адже на «голій» тео-
рії далеко не заїдеш. При цьому залуча-
ємо знаних у цій сфері фахівців «зі сто-
рони». Наприклад,  методику з фізичної 
підготовки  спортсменів розробляли ра-
зом з кафедрою 
неолімпійських 
видів спорту Ін-
ституту фізичної 
культури. Разом з 
цим лабораторія 
швидкісних авто-
мобілів ХАДІ до-
помагає готувати 
інженерів-механі-
ків. Під час прак-
тичних занять під-
літки вивчають 
роботу двигуна, 
ходової частини,  
правила прове-
дення змагань – як входити в повороти, 
тактику проведення гонки тощо.

Школа картингу «Лідер» має власну 
трасу для тренувань на картодромі «Ме-
таліст», парк картів різних класів та віко-
вих груп. Під час навчання враховуються  

індивідуальні якості учня.  
Гонщики «Лідера»  Фурні-
ка Микита, Телюк Олексій 
представляють Україну на 
міжнародних змаганнях в 
Італії, Польщі, Австрії, Чехії. 

–  Завдячуючи саме 
картингу я зміг побачити 
Європу, – говорить Олек-
сій. – Мені важко переда-
ти словами ті почуття, які 
тебе охоплюють, коли ти  

стартуєш: складається враження, що весь 
світ у твоїх ніг.

 – З тренером нам неабияк поталани-
ло, – приєднується до розмови його то-
вариш по команді Микита. – Адже Матвій 
Семенович є одним із найбільш сильних, 
досвідчених картингістів України. Як, до 
речі, і його син Ігор Матвійович. Але ми 
поважаємо їх не лише як професіоналів з 
великої літери, а й як людей, котрі уміють 
знайти підхід як і до вже маститих гонщи-
ків,  так і новачків-підлітків. А це, погодь-
теся, не кожному дано…

Не про кожного тренера так щиро, те-
пло і з повагою відгукуються  підопічні: 

таке ставлення з їхнього боку потрібно 
заслужити. Зважаючи на ці відгуки, не по-
милюся, коли скажу, що Баранники крім 
того, що самі відмінні спортсмени, не менш 
талановиті і як педагоги.

 Автоспорт – це командний вид спор-
ту, – продовжує Матвій Семенович. –  Тут 
все взаємопов'язане. Гонщики «Лідера» є 
п'ятикратними чемпіонами України. Дале-
ко не всі команди можуть цього домогти-
ся, навіть ті, у яких є свої картодроми, або 
знаходяться поруч і у них немає проблем 
з проведенням тренувань. Вже п’ятий рік 
поспіль «Лідер» стає чемпіоном України. 
Боротьба на такому високому рівні дозво-
лила команді отримати досвід і вміння пе-
ревершувати самих сильних суперників. 
Зокрема,  високих результатів досягають 

«ЛІДЕР» ЗАВЖДИ
СЕРЕД ЛІДЕРІВ…

У травні 1999 року під дахом Харківської обласної організації ТСО України 
народився спортивно-технічний клуб  «Лідер» – чемпіон України 2013-2014, 
2016 років, бронзовий призер 2015-го в заліку професійних команд України і в 
Кубку України з картингового спорту. Його вихованці здобувають перемоги 
на багатьох престижних змаганнях. Як в Україні, так і за її межами 

Матвій Баранник
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молоді пілоти, вихованці Дитячої академії 
картингу та школи картингу «Лідер». Юні 
пілоти отримують безцінний досвід від до-
свідчених тренерів команди і від старших 
пілотів, які пройшли своєрідне хрещення. 
Це дозволяє їм прогресувати і показувати 
ще кращі результати в подальшому.

–  Звісно, що найбільш складно виступа-
ти на змаганнях міжнародних, – говорить 
віце-президент «Лідера» син Матвія Се-
меновича Ігор Баранник. – Адже 
туди приїздять відмінно підго-
товлені спортсмени, більшість 
з яких має солідний багаж ви-
ступів на подібних першостях. 
Від помилок, поразок жоден 
спортсмен не застрахований. 
Але хто цілеспрямовано йде до 
перемог, не схиляючи голови пе-
ред поразками і невдачами, той 
завжди свого досягне. Приклад 
наших хлопців переконливо це 
доводить.

Команда багато років представляє Хар-
ківський регіон на  чемпіонатах країни і на 
міжнародних змаганнях.  Матвій Семено-
вич неабияк пишається своїми вихован-
цями, з гордістю називаючи їхні імена. 
Це, зокрема, Котляр Александр – чемпіон 
України, який захищав її спортивну честь 
на чемпіонаті Європи і виборов там зван-
ня чемпіона в класі машин Інтерконтинен-
таль; Андрій Іващенко – чотирикратний 
чемпіон України, майстер спорту; двократ-
ні чемпіони України, майстри спорту  Ва-
дим Кобизєв та Олександр Дерюга. А також 
чемпіони України, майстри спорту Михай-
ло Ігнатенко, Євген Карамушка, Анатолій 
Сичківський.

Серед тих, кого  можна назвати гордіс-
тю «Лідера», кандидати в майстри спор-
ту Георгій Попов, Михайло Курлов, Іван 
Половинкін, Олександр Закопай, Григо-
рій Гнатенко,  Андрій Макаренко, Дмитро 
Нехода, Олег Бардин, Андрій Макаренко, 
Роман Багрій та багато інших.

 – Можливо, видамся нескромним, але 
мені і моїм товаришам є що сказати й пока-
зати молоді, – посміхається Андрій Мака-
ренко. – Разом з тим, ми не вважаємо, що 
досягли неабияких висот і можемо вже від-
почивати від змагань до змагань: потрібно 

удосконалювати 
майстерність, по-
трібно все життя 
вчитися, чим би 
ти не займався.

Було б неспра-
ведливо хоча б 
коротко не роз-
повісти про Ба-
ранників – бать-

ка і сина. Матвій Семенович  – корінний 
харків’янин, у десятилітньому віці почав 
займатися мотокросом, перейшовши 
згодом у картинг. Він кандидат в майстри 
спорту СРСР, призер багатьох чемпіона-
тів України, президент Федерації картингу 
Харківської області.  Любов до цього виду 
спорту передалася і сину Ігорю, який теж 
є кандидатом в майстри спорту, перемож-
цем багатьох Всеукраїнських першостей. 

Сьогодні, правда, не виступає, а тренує мо-
лодь – майбутнє українського картингу. І 
робить це на досить пристойному рівні: 
перемоги вихованців на багатьох змаган-
нях говорять самі за себе.

 – Я вдячний керівництву Харківської 
обласної організації ТСО України, – гово-
рить Матвій Баранник. –   Навіть сьогодні, 
у непростий час, вони вишукують бодай 
яку можливість щоб нас підтримати.  Зо-
крема, директору Харківської об’єднаної 
технічної школи Олексію Костянтиновичу 
Максютенку. Ми розташовуємося на те-
риторії цього навчального закладу, нам 
надані його приміщення. Тож нам залиша-
ється добре тренуватися 
і ще краще виступати на 
першостях. Найближча – 
Кубок України.

Коментар голови 
Харківської обласної 
організації ТСО Украї-
ни Сергія Філатова:

– Матвія та Ігоря Ба-
ранників знаю як людей 
фанатично, у кращому 
розумінні цього слова, 
закоханих у спорт, за-

взятих, які понад усе хочуть бути корис-
ними не лише самим собі чи своїм сім'ям, а 
й усьому суспільству. Вони тихо, без зайвої 
метушні роблять свою справу – прище-
плюють таку ж любов до спорту і своїм 
вихованцям. Вже понад 20 років. І справа не 
лише в успіхах їхніх підопічних, хоча успіш-
ність виступів у будь-якому виді спорту 
має неабияке значення. Їхні вихованці на-
вряд чи стануть коли-небудь так званими 
дітьми вулиці – потенційними правопо-
рушниками. Адже у них є справа, якій вони 
сповна віддаються. Тому ніяка вулиця їм 
не загрожує.

Ще не так давно Україна могла по-
хвалитись успіхами лише в таких видах 
спорту як футбол і бокс. Але все  тече, 
все змінюється: останнім часом україн-
ські гонщики-картингісти все частіше 
з'являються на престижних міжнародних 

змаганнях. І це при тому, що зо-
всім недавно багато хто з їхніх 
сьогоднішніх колег-спортсменів 
вважав, що українці не здатні 
досягати таких успіхів. І в пев-
ній мірі мали рацію, оскільки у 
нас не було навіть більш менш 
пристойних автодромів, не ка-
жучи вже про сильні команди й 
іменитих  тренерів. Сьогодні 
ж у світі картингу про Україну 
добре знають: на міжнародних 
змаганнях наші картингісти не 

виглядають такими собі статистами, 
а все частіше посідають призові місця. 
Наприклад, гонщики майстер спорту 
України Олександр Дерюга і кандидат в 
майстри спорту Микита Фурника під ке-
рівництвом досвідченого тренера Олек-
сандра Ткаченка брали участь в гонках 
Super Cup international в класі машин «KZ-
2»  на трасі Lonato-South Garda. Фурника 
також представляв Україну на першо-
сті Central European Rotax Max Challenge 
Pachfurth в Австрії. Обидва показали при-
стойні результати.

Матеріал підготував  
Сергій ЗЯТЬЄВ
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Обмін досвідом

Пр и й н я т а  К а б і н е т о м 
міністрів України Постано-
ва передбачає низку ново-
введень щодо підготовки 

та перепідготовки водіїв транспор-
тних засобів і вносить зміни до нині 
діючої Постанови № 229 від 2 берез-
ня 2010 року. Відповідно до цієї По-
станови Типова навчальна програма 
підготовки та перепідготовки водіїв 
транспортних засобів (далі Програма) 
складається з типового навчального 
плану, типової тематичної програ-
ми і визначає мінімальну кількість 
навчальних годин, відведених для 
підготовки та перепідготовки водіїв 
транспортних засобів відповідних 
категорій.

Типовий навчальний план містить пе-
релік навчальних розділів теоретичного 
та практичного модулів із зазначенням 
мінімальної кількості навчальних годин, 
відведених для освоєння навчального 
матеріалу, на кожний модуль.

Теоретичний модуль включає в себе 
п’ять навчальних розділів:

1. Основи законодавства у сфері без-
пеки дорожнього руху;

2. Етика водія транспортного засобу;
3. Будова і ТО транспортного засобу;
4. Основи керування транспортним 

засобом і вимоги до безпеки дорожньо-
го руху;

5. Медичне забезпечення.
Практичний модуль, в свою чергу, має 

два навчальних розділи:
1. Практичне керування транспорт-

ними засобами;
2. Спеціальні положення стосовно ка-

тегорій транспортних засобів.
Послідовність вивчення навчальних 

розділів і тем, навчальних годин визна-
чаються акредитованим закладом. 

Типові навчальні програми 20-годин-
ного курсу навчання з практичного керу-
вання водіїв транспортних засобів відпо-
відних категорій складаються з типового 
навчального плану, типової тематичної 
програми та визначають навчальні го-
дини, відведені для перепідготовки во-
діїв транспортних засобів з урахуванням 
відповідних категорій. На основі Типової 
навчальної програми заклад розробляє 
робочі програми і плани за відповідни-
ми категоріями 
т р а н с п о р т н и х 
засобів, які пого-
джуються тери-
торіальним ор-
ганом з надання 
сервісних послуг 
МВС за місцезна-
ходженням за-
кладу.

При розробці 
робочих програм 
і планів навчаль-
ний заклад, з ура-
хуванням своєї 
специфіки, може 

змінювати до 20 відсотків змісту тем від-
повідних навчальних розділів теоретич-
ного та практичного модулів.

Внесено зміни і до тривалості занять. 
Передбачається, що навантаження на од-
ну особу під час підготовки та перепід-
готовки не повинно перевищувати п’яти 
годин на день та 25 годин на тиждень. 
Тривалість навчання з теоретичної під-
готовки та перепідготовки становить 
одну академічну годину – 45 хвилин, а 
тривалість навчання з практичного керу-
вання транспортним засобом одну годи-
ну – 60 хвилин. При цьому враховується 
час, необхідний для підведення підсум-
ків навчання, заповнення навчальної до-
кументації та підготовки до наступного 
заняття.

У зв’язку з тим, що тривалість навчан-
ня з практичного керування становить 
60 хвилин, а не 45 хвилин, як було рані-

21 жовтня на базі Фастівського автомобільно-дорожнього технікуму ТСО України 
відбулися навчально-методичні збори директорів та педагогічних працівників 
навчальних закладів Київської обласної організації ТСО України. Учасники 

зборів обмінялися досвідом використання сучасних технологій, 
в  тому числі навчального модуля сайту «Автошколи ТСОУ» як 
засобу комунікації з клієнтами, розглянули нормативно-правові 
акти, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. З методичною 
доповіддю про практичні заходи щодо виконання постанови 
КМУ № 229 від 02.03.2010 «Про затвердження типової навчальної 
програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних 
засобів з урахуванням постанови КМУ від 06 жовтня 2021 року 
№ 1045» виступив директор Білоцерківського технічного   коледжу 
ТСО України Кучерук О.Ф. Надаємо основні тези його виступу 

ЧАС ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЩЕ Є…
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ше, необхідно внести корективи щодо 
кількості транспортних засобів та май-
стрів виробничого навчання водінню з 
метою недопущення збільшення термінів 
навчання та повторного проходження 
навчальним закладом акредитації. На-
приклад, якщо для виконання плану 
практичного водіння транспортними 
засобами категорії «В» навчальній групі 
з 30 осіб раніше необхідно було три на-
вчальних автомобіля, то після набран-
ня чинності Постанови №1045, тобто з 6 
березня 2022 року, необхідно буде мати 
чотири навчальних автомобіля. І так по 
всім категоріям.

Змінена і кількість годин практично-
го керування транспортними засобами 
а саме:

*транспортні засоби категорії А, А1, 
В1  –  було 20 годин, стало 40;

*транспортні  засоби к атегорі ї 
ВЕ,С1Е,СЕ – було 15 годин, стало 13.                

Внесено зміни і щодо допуску до на-
вчання з практичного керування тран-
спортним засобом. Якщо раніше особа 
допускалася після проходження десяти 

тем з предмету 
«Правила дорож-
нього руху», то на 
сьогодні це мож-
ливо лише після 
успішного скла-
дання теоретич-
ного іспиту. А це 
означає, що впро-
довж двох-трьох 
тижнів слухачі 
повинні засвоїти 
весь теоретичний 
модуль і скласти 
іспит. Після чого 
вони будуть допу-
щені до навчання 

з практичного керування ТЗ.
  Внесені також зміни щодо порядку 

визначення рівня набутих особами, які 
навчаються, знань, умінь і навичок піс-
ля завершення підготовки та перепід-
готовки в закладі. А саме – тривалість 
практичного іспиту буде становити не 
менше 30-ти хвилин.  Складатиметься він  
із виконання вправ на майданчику для 
навчання з початкового керування впро-
довж 10 хвилин та 20 хвилин на контр-
ольному маршруті в безпечних умовах 
дорожнього руху.

  Новим положенням є і те, що осо-
ба може призупинити підготовку та пе-
репідготовку в закладі та продовжити її 
впродовж шести місяців індивідуально 
або в будь-якій наступній групі цього за-
кладу без повторної реєстрації.

Постановою визначено, що в резуль-
таті теоретичного освоєння Програми 
слухачі повинні знати:

– запобіжні заходи під час висадки па-
сажирів з транспортного засобу;

– механічні аспекти, важливі для без-
пеки дорожнього руху;

– вимоги щодо використання тран-
спортного засобу з урахуванням впливу 
на довкілля;

– вимоги щодо годин керування і пе-
ріодів відпочинку;

– вимоги щодо видів відповідних пе-
ревезень вантажів або пасажирів;

– фактори безпеки, пов’язані із заван-
таженням транспортних засобів;

– заходи щодо надання допомоги 
постраждалим під час дорожньо-тран-
спортної пригоди.

За підсумками практичного освоєння 
Програми особи, що навчаються, повинні 
вміти:

– розпізнавати небезпечні дорожні 
ситуації та оцінювати ступінь небезпеки;

– контролювати транспортний засіб 
на належному рівні з метою запобіган-
ня створенню небезпечної ситуації і на-
лежного реагування у разі її виникнення;

– виконувати вимоги Правил дорож-
нього руху, зокрема такі, що стосують-
ся запобігання дорожньо-транспортним 
пригодам і підтримання режиму руху 
транспортного потоку;

– виявляти будь-які основні технічні 
несправності у транспортних засобах. 
Зокрема такі, що створюють ризики на 
дорогах, і вживати необхідних заходів 
для їхнього усунення;

– ураховувати всі чинники, що впли-
вають на поведінку водія під час керу-
вання транспортним засобом, напри-
клад, втома, слабкий зір, щоб повною 
мірою використовувати навички, необ-
хідні для безпечного керування;

– сприяти забезпеченню безпеки всіх 
учасників дорожнього руху, зокрема 
найслабших і найуразливіших – дітей, 
пішоходів, велосипедистів, осіб з інва-
лідністю, осіб похилого віку – виявляючи 
належну повагу до інших учасників до-
рожнього руху.

Отже для погодження робочих програм 
та планів за відповідними категоріями з те-
риторіальним органом з надання сервісних 
послуг МВС та приведення навчально-ма-
теріальної бази у відповідність до їхніх ви-
мог є час до 6 березня 2022 року.

На зборах був присутній заступник Голови Товариства Сергій Сухарєв, 
який прокоментував доповідь Олександра Кучерука:

– Олександр Федорович достатньо професійно, з глибоким знанням обговорю-
ваної теми зробив аналіз типової навчальної програми підготовки та перепідго-
товки водіїв транспортних засобів з урахуванням постанови Кабміну від 6 жовтня 
2021 року. Вважаю, що «Вісник ТСО України»» робить корисну справу, розміщуючи 
наданий матеріал для ознайомлення з ним широкого загалу 
керівників та педагогічних працівників автошкіл і СТК Това-
риства. Звичайно, цей документ вимагає більш детального 
і глибокого вивчення, але директор Білоцерківського коле-
джу достатньо чітко розставив акценти на основних поло-
женнях нових вимог Уряду. Управління апарату Правління 
з координації діяльності навчальних закладів Товариства 
планує найближчим часом організувати серію вебінарів з 
керівниками навчальних закладів, під час яких обговорити 
конкретні заходи щодо втілення вимог нових нормативних 
документів в практичну діяльність.
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Цей навчальний заклад є од-
ним з кращих у Полтавській 
обласній організації ТСО 
України,  його вихованців 

можна зустріти на автошляхах не 
лише усієї України, а й за кордоном: 
економічна ситуація в країні спонукає 
багатьох наших співвітчизників у по-
шуках заробітку полишати рідну зем-
лю.  Починалася його історія у далеко-
му 1971 році. Як згадують ветерани, 
що стояли біля витоків цього РСТК, 
тодішнє керівництво відразу взяло 
курс на якість навчального процесу.

 За час, що минув, багато чого у на-
вчальному закладі змінилося. Окрім од-
ного. Теперішні керівники, фахівці, які тут 
працюють, незмінно дотримуються  го-
ловного пріоритету, визначеного ще пів-
століття тому – якості навчального проце-
су. За роки існування клубу в його стінах 
підготовлено  десятки тисяч водіїв як для  
Радянської армії і народного господар-
ства колишнього СРСР, так і Українського 
війська та економіки нашої країни. По-
чаток 90-х років був не те що складним, 
а болісним для всього колективу. Дехто 
навіть не вірив, що навчальний заклад 
втримається «на ногах» під ударами  «ди-
кого ринку».  А Глушак вірив, що встоїть...

 – Ми просто приречені були вистоя-
ти, зберігши матеріальну базу, – каже він 
сьогодні. – Принаймні я поставив перед 
собою завдання зберегти  наш спортив-
но-технічний клуб: коли б він наказав 
довго жити, то куди пішли б мої колеги? 
У нашому 20-тисячному місті знайти ро-

боту дуже й дуже непросто, а у багатьох 
були на утриманні неповнолітні діти, ста-
ренькі батьки. І, попри всі труднощі та 
складнощі того періоду, ми їх подолали. 
А сьогодні маємо всі умови для органі-
зації навчального процесу  на високому 
рівні. Зокрема, до послуг слухачів чотири 
комп'ютеризованих навчальних класи з 
мультимедійним обладнанням, що неа-
бияк підвищує ефективність навчально-
го процесу.  Тут слухачі вивчають теорію. 
А для того, щоб стати справжнім водієм, 
потрібна практика. Маю на увазі прак-
тичні навички водіння. Для цього у нас є 
п'ять легковиків, два мотоцикли, причіп 
до легкового авто ПА-004. Орендуємо та-
кож  вантажні автомобілі КАМАЗ-5320 та 
ЗІЛ-ММЗ-554, причіп до вантажного авто-
мобіля. Вся техніка зберігається в закри-
тих приміщеннях. Навчально-матеріальна 
база, як би дбайливо до неї не відносився, 
час від часу потребує ремонту, оновлен-
ня. Тож торік  відремонтували навчальні 
аудиторії, адміністративні приміщення. А 
ще зробили вельми важливу і корисну в 
усіх відношеннях справу – успішно про-
йшли державну переакредитацію. Не при-
зупиняючи навчального процесу.

Головним нашим надбанням є не 
комп’ютери й автомобілі, а люди – ви-
кладачі Правил дорожнього руху і май-
стри виробничого навчання, які безпо-
середньо навчають водіїв. Це від них 

залежить ситуація на автошляхах. Осо-
блива гордість – наші ветерани. Майже 
півстоліття пропрацювали у нас майстра-
ми Олександр Іванович Лісовий, Мико-
ла Іванович Самойленко, викладач ПДР  
Кузьменко Руслан Володимирович, який 
неодноразово проводив показові уроки 
на обласних навчально-методичних збо-
рах, ділився своїм багатющим досвідом 
з колегами з інших навчальних закладів 
Полтавщини. Поруч з ветеранами пра-
цюють їхні молоді колеги Олександр Ко-
брак, Роман Фель, Олександр Лисенко, 
переймаючи досвід у старших товаришів. 
Головним бухгалтером ось вже четвертий 
рік трудиться  Тетяна Приступа. Термін не 
такий вже й великий, але в колективі всі 
знають: Тетяна Олександрівна є відмін-
ним фахівцем і  тому СТК не потрапляє 
в поле зору фіскальних органів. Старан-
нями Олександра Васильовича та його 
колег лише минулого року підготовлено 
555 водіїв, в тому числі 254  у першому 
півріччі цього року.

А як   слухачі оцінюють старання ви-
кладачів ПДР, майстрів виробничого на-
вчання? 

–  Навчання тут організовано на вищо-
му рівні, знання дають ґрунтовні: лише ле-
дачий може завалити іспит у сервісному 
центрі. Я, наприклад, взагалі не уявляю як 
можна після кількох місяців  навчання не 
отримати водійського посвідчення.

Під таким гаслом працює Гадяцький районний спортивно-технічний клуб, 
що на Полтавщині. Більше 30 років керує ним  Олександр  Глушак

Наші передовики 

ГОЛОВНЕ – НЕ КІЛЬКІСТЬ ПІДГОТОВЛЕНИХ
ВОДІЇВ, А ЇХНІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ…

Директор клубу
Олександр Глушак

У навчальній аудиторії майбутні водії
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–  На  власні очі побачив, що кожен 
працівник є професіоналом. Особисто у 
мене склалося враження, що працюють 
тут люди, які дійсно вболівають за кінце-
вий результат своєї роботи і що їм не бай-
дуже з яким багажем теоретичних знань, 
практичних навичок вони випустять своїх 
підопічних.

Окрім цього навчального закладу Олек-
сандр Васильович очолює і Гадяцьку ра-
йонну організацію ТСО України. Її «особо-
вий склад» не такий вже й багаточисель-
ний, але люди, які входять до неї, займають 
активну життєву позицію, вирізняються 
високою національною свідомістю. Вне-
ски, які сплачуються, використовуються 
виключно на потреби, пов’язані з військо-
во-патріотичною і спортивною роботою.  

– У нас склалися плідні стосунки з  міс-
цевими органами влади, – говорить Олек-
сандр Васильович. – Завдання, що стоять 
перед нами, і проблеми, які доводиться 
вирішувати, різняться. Але це не значить, 
що в таких випадках не може бути справ, 
які потребують обопільних зусиль для 
їхнього якнайкращого вирішення. Ми є 
постійними учасниками різних спортив-
но-масових заходів, що відбуваються як 
у самому Гадячі, так і в районі. Під егідою 
Гадяцької  районної організації ТСО Укра-
їни працюють вісім гуртків. Зокрема, при 
самому Гадяцькому РСТК який рік поспіль 
діє гурток фігурного водіння автомобі-
ля, при Вебрицькому аграрному ліцеї – 
гурток з військово-прикладного багато-
борства.  Представники Гадяцької РО ТСО 

України входять до складу збірної 
команди району, яка виступає на 
обласних змаганнях. І це завдяки 
їм вона завжди посідає там при-
зові місця. Ми також проводимо 
уроки «Безпеки руху», які відвід-
ують  учні молодших класів і навіть 
вихованці дитячих садків старшого 
віку. На них наші викладачі у зро-
зумілій дітям манері розповідають 
як не стати жертвами дорожньо-
транспортних пригод. 

Кілька слів про самого Олек-
сандра Васильовича. Всі, хто його 
знає, відзначають такі риси в цій 
людині як надзвичайна працьо-
витість, енергійність, вміння зна-

ходити спільну мову з оточуючими йо-
го людьми. А ще – нестандартні шляхи 
розв’язання проблем, які так часто «підки-
дає» життя. До речі, Олександр Васильо-
вич два скликання був депутатом Вель-
бівської сільської ради і чотири роки Га-
дяцької  районної ради. 

 – Васильович – грамотний, відпові-
дальний керівник, – кажуть про нього 
колеги. – Уміє працювати з людьми, пе-
реконувати їх.

Олександр народився і виріс на Пол-
тавщині – в селі Вельбівка, що неподалік 
Гадяча. По закінченні  Охтирського сіль-
ськогосподарського технікуму був при-
званий до армії і службу проходив в одно-
му зі з'єднань Московського військового 
округу. Посада – старшина автомобільної 
роти. Тому, хто знає про армію не з кіно-
фільмів чи мас-медіа, відомо, що обійня-
ти таку посаду солдату-строковику дуже 
непросто. Потрібно заслужити. 

–  Нічим особливим не вирізнявся я 
у війську, а просто намагався виконува-
ти сумлінно свої обов’язки і тому, мабуть, 
приглянувся командуванню, – зізнається  
Олександр Васильович. – Хто б і що сьогод-
ні не говорив про армію, а я особисто не 
вважаю ті два роки даремно втраченими…

Знявши солдатський однострій, пра-
цював у Полтавському навчально-кур-
совому комбінаті «Облсільгосптехніка», 
обіймаючи посаду майстра. З 1986 року – 
голова Гадяцької районної оборонної ор-
ганізації, директор Гадяцького РСТК.  На 
початку 90-х років закінчив  Полтавський 
сільськогосподарський інститут, отримав-
ши фах інженера-механіка. З дружиною 
Любов'ю виховали двійко дітей – Наталю 
і Сергія, які подарували їм трьох онуків: 
Дмитра, Богдана і Ярослава. До речі, Сер-
гій працює поруч з батьком – майстром 
виробничого навчання.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Василь Василенко,  
голова Полтавської обласної організації ТСО  України 

– На теренах Полтавщини сьогодні функціонують десятки навчальних  за-
кладів Товариства, де готують водіїв. Гадяцький районний спортивно-техніч-
ний клуб серед них є  одним з кращих. Своїми успіхами він завдячує насамперед 
колективу, який тут трудиться. Всі працівники – у професійному відношенні – є 
відмінно підготовленими фахівцями, щиро вболіваючими за результативність 
своєї роботи. Люди усвідомлюють свою відповідальність за безпеку і своїх під-
опічних – завтрашніх водіїв, і за безпеку інших пересічних українців. Як водіїв – 
учасників руху, так і пішоходів. Буваючи у Гадяцькому спортивно-технічному 
клубі, спілкуючись з його працівниками, завжди приємно вражений тією атмос-
ферою, що тут панує.

Окрема подяка і директору цього РСТК, який зумів згуртувати колектив, нала-
штувати його на якісне виконання статутних завдань. Хто б і що не казав, а від 
людини, який би колектив вона не очолювала, дуже багато залежить.

Анатолій Танчик, 
начальник територіального сервісного центру

– Навчальний заклад, про який ви пишете, дійсно є одним з кращих в Полтавській 
області. Даючи таку оцінку, керуюся не емоціями чи особистими симпатіями до 
Олександра Васильовича, а результатами іспитів, які складають слухачі – випус-
кники спортивно-технічного клубу. Особисто я хотів би, щоб і в інших навчальних 
закладах з підготовки водійських кадрів  приділяли стільки ж уваги  вивченню слуха-
чами Правил дорожнього руху і набуттю ними практичних навичок водіння, як це 
робиться у Гадячі.

Олександр Глушак з онуками
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Витоки клубу сягають 60-х років. Тут 
пройшли навчання тисячі львів’ян.  
За часів колишнього СРСР 
у  цьому навчальному 

закладі  здебільшого готу-
вали водійські кадри для 
Радянської армії. 

– Для реалізації сво-
го статутного завдання 
маємо  ліцензію, а також 
сертифікат про акредита-
цію, – розповідає директор За-
лізничного РСТК Сергій Ковальчук. 
– Навчальний процес проходить відповідно 
до програм, затверджених Міністерством осві-
ти і науки України та Міністерством внутрішніх 
справ. Лише минулого року у нас пройшли на-
вчання понад 300 осіб. Відверто кажучи, це не 
так вже й багато. Принаймні у порівнянні з по-
передніми роками. Можливо, ми десь і не до-
працювали. Останнім часом, правда, ситуація з 
набором слухачів дещо поліпшилася. Будемо 
сподіватися, що вона збережеться і ми надолу-
жимо прогаяне.

Водійські посвідчення, які наші підопічні 
отримують після складання іспитів у сервісно-
му центрі, дозволяють кермувати як легкови-
ками, так і вантажівками. Слухачі, як правило, 
бажають здебільшого  опанувати «Опеля», «Ла-
носа». А коли так, то, мабуть, не такі вже й кеп-
ські справи з добробутом наших громадян. Для 
успішного навчання маємо непогану навчаль-
но-матеріальну базу. Наприклад, всі аудиторії  
комп'ютеризовані. Попри  економічно-фінан-
сові негаразди сьогодення зуміли замінити всі 
вікна, двері, завдяки чому приміщення стали 
більш привабливими. До того ж ці нововведен-
ня дозволяють взимку економити тепло, що на 
сьогоднішній день досить актуально. Задля еко-

номії коштів встановили також  індивідуальне 
опалення. Придбали автомобіль «Опель». За-
галом до послуг слухачів п’ять легкових авто-
мобілів і одна  вантажівка. Правда, деякі з них 
доводиться поки що орендувати. Словом, «кру-
тимося» як тільки можемо: такі часи…

Та найбільшим нашим скарбом є мої колеги, 
з якими працюю вже не один рік. Це, зокрема, 
викладачі Правил дорожнього руху Чемерис 
Іван Михайлович, Мазяковський Ігор Іванович. 
Хочеться добрим словом згадати Стеця Ігоря 
Івановича, який трагічно загинув у дорожньо-
транспортній пригоді. Це був чоловік з великої 
літери. І як людина, і як фахівець. До речі, наші 
викладачі працюють також інструкторами. За 

сумісництвом. І непога-
но, скажу вам, 

п р а ц ю -
ю т ь , 

про 
що 

св ід-
чать відгу-
ки слухачів. Як ке-
рівник колективу цікавлюся час від часу їхніми 
думками з цього приводу.

Заслуговує подяки і наша головна бухгал-
терка Дарія Петрівна Ковалів, яка є напрочуд 
грамотним фахівцем. Завдяки їй ми не маємо 
ніяких проблем з фіскальними органами. Щодо 
бухгалтерсько-фінансової діяльності, то вона і 
серед ночі відповість вам на будь-яке запитання. 
Окрім того, що пані Дарія  є відмінним професі-
оналом своєї справи, вона ще й великий патрі-
от  і колективу, і загалом усього Товариства: їй, 
знаю, кілька разів пропонували роботу в інших 
установах на більш привабливих умовах, але 
вона не погодилася.

У майже мільйонній столиці Галичини на-
вчальних закладів, де можна опанувати фах во-
дія, вистачає. Як правило, всі вони є приватни-
ми. Рекламуючи себе, обіцяють всім бажаючим 

золоті гори та ще й за «помірні ціни». Так, вони 
дійсно «помірніші», аніж у Залізничному та в 
інших закладах Товариства. Але й рівень під-
готовки» там теж «більш помірний». Не скажу за 
всіх, але чимало таких «фірм» намагаються яко-
мога скоріше і більше заробити, а потім зника-
ють з «горизонту». Тож чи варто дивуватись, що 
Україна є лідером за кількістю дорожньо-тран-
спортних пригод не лише в Європі, а й у світі?...

 – Перед тим, як прийти сюди вчитись, я по-
спілкувався з випускниками цього РСТК, – ка-
же Павло Гудзь. –  Отримавши від них схвальні 
відгуки, вирішив і собі тут навчатись. Хіба ж на 
професійній підготовці варто економити?

 – А у мене не виникало питання куди йти 
вчитись, – відверто зізнається Василь Козак. – Як 
тільки-но зявилася копійка для придбання «Ла-
носа», відразу ж пішов до Залізничного  РСТК. 
Дехто каже, жартуючи, що його я обрав саме 
через близькість до нього, оскільки я мешкаю 
всього за кілька сотень метрів. Та це не так: тут 
навчалися мої родичі, які проживають в іншо-
му кінці міста. Вони й порадили мені саме цей 

навчальний заклад…
Сергій Ковальчук  очолює ще й 
Залізничну районну організацію 

ТСО України. Короновірус вніс 
корективи не лише у діяль-
ність РСТК, а й оборонного 
осередку. Через зменшення 

фінансування стало складніше 
проводити заходи, передбачені 

Статутом оборонного Товариства.
 – Ми, звичайно, намагаємося не си-

діти склавши руки, – зізнається Сергій Коваль-
чук. – Особливо в тих випадках, коли йдеться 
про військово-патріотичне виховання молоді. 
Опікуємося і спортивно-масовою роботою. Осо-
бисто я не задоволений її рівнем і вірю, що не за 
горами той час, коли вона значно поліпшиться.

Кілька слів про самого Сергія Ковальчука. 
Народився він на Тернопільщині. Отримавши 
диплом випускника  Чернівецького будівель-
ного технікуму, відслужив в армії і був направ-
лений на роботу у Львівський комбінат буді-
вельних матеріалів. В цей же  час поступив у 
Львівський політехнічний інститут. Починаючи 
з 1996 року, обіймав посаду завідувача авто-
парком у Львівській автошколі ТСО України. Зва-
жаючи на морально-професійні якості,  восени 
2011-го  Ковальчука призначили директором 
Залізничного у місті Львові РСТК ТСО України.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Так відгукуються про Залізничний районний спортивно-технічний клуб,  
що у Львові, всі, хто тут навчався. І в цих словах немає ніякого перебільшення

КУЗНЯ ВОДІЙСЬКИХ КАДРІВ…

Директор клубу Сергій Ковальчук

Іван Чемерис

Ігор Мазяковський

Досвід кращих
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В житті Віктора Володимирови-
ча єдиним великим захоплен-
ням були і є автомобілі. Тато, 
шофер змалку, призвичаїв 

хлопця до машини, і жодного разу 
наш герой не зрадив своєї справи. Ледь 
отримавши водійське посвідчення, 
вісімнадцятирічний хлопець впевне-
но поїхав дорогою життя. Ризик, не-
безпеки, фарт, вірні друзі, перемоги і 
невдачі, кар’єрні висоти – все життя під 
гудіння мотора…. 

Просторий кабінет директора ав-
тошколи ще зберіг наліт радянських 
часів, але із затишною атмосферою. 
Певно, затишку додають різноманітні 
кімнатні квіти, картини, а ще ікона на 
почесному місці. На шафі рівним ряд-
ком вишикувались грамоти і подяки, 
яких за понад 35 років директорства у 
господаря кабінету набралося чимало. 

Не судилося  
стати льотчиком…

– Мій тато пройшов Другу світову вій-
ськовим водієм. Його призвали на військо-
ву службу у 1939, а з початком бойових 
дій відправили на фронт. Після Перемоги 
він змушений був залишатися в Німеччині 
аж до 46-го року, поки їх демобілізували. 
В Нікополь він повернувся з офіцерським 
званням і проблемами зі здоров’ям. Пра-

цював водієм на кранобудівному заводі, 
потім став завідувати гаражем. Тому при-
родно, що з дитинства я марив автомобі-
лями. Коли закінчив вісім класів, вирішив 
іти на роботу в автобусний парк. Тато вже 
на той час хворів, тому мотивував свій 
порив тим, що хотів допомагати родині. 
Але тато не пустив, настояв на тому, щоб 
я закінчив 10 класів і поступив до Хар-
ківського льотного училища. Льотчиком 
стати не судилося – через запалення ле-
генів був «списаний на землю». Доля по-
вернула мене в Нікополь, тут я закінчив 
автомобільну школу. Моїм учителем була 
легендарна серед водіїв особистість – Ха-
ритон Гройсман, який на той час керував 
автомобільною школою. 

Таксомоторна еліта: досвід,
помножений на майстерність

– Трудову діяльність я почав у шостій 
міській автобазі водієм вантажного авто-
мобіля. П’ять років возив бетон на будів-
ництва і мріяв потрапити в автобусний 
парк. А завдання це було не з легких. Та 
наполегливість і водійський стаж, здобу-
тий на ЗІЛу, зробили свою справу – двері 
автобусного парку переді мною відкри-
лися. Досягнувши бажаного, працюючи 
водієм автобуса, в уяві будував вже зовсім 
інші плани. Новим моїм прагненням стали 
таксомотори – тогочасна водійська еліта. 
Спостерігаючи, як водії таксі розсікають на 
новеньких «Волгах», я уявляв себе в їхніх 
рядах. Відкатав два роки на автобусі і ви-
рішив пробиватися в таксисти. Справа ця 
була не проста – на елітні місця бажаючих 
було в рази більше, ніж вакансій.  

У 1971 році почали проводити змаган-
ня, в яких брали участь автомобілісти зі 
всіх куточків Союзу. Змагалися в майстер-
ності водіння. У програмі були різні швид-
кісні маневрування, але з дотриманням 
правил дорожнього руху. Спочатку вони 
проводилися на підприємствах місцевого 
рівня, потім обласні, всеукраїнські і всесо-
юзні. Від автобусного парку я потрапив у 
команду області і зайняв перше місце на 
змаганнях з автомайстерності всеукраїн-
ського рівня серед молодих водіїв до 26 

років, чим забронював собі місце у збір-
ній республіки на всесоюзні змагання, які 
проходили в Москві. Тоді українські водії 
виявилися наймайстернішими і вибороли 
перше загальнокомандне місце. 

Коли навчався в Дніпропетровському 
металургійному інституті і паралельно 
працював, теж брав участь у цих змаган-
нях, удосконалюючи майстерність і здо-
буваючи навички «красивого» водіння. В 
цьому велика заслуга тренера обласної 
команди: він просто не випускав нас із-
за керма, ми всі програмні фігури вже на 
одному колесі з закритими очима вико-
нували. Завдяки своїм перемогам, у 1972 
році я сів за кермо своєї першої «Волги». 
Навіть номер її пам’ятаю: 07-75. 

Це були, мабуть, найцікавіші роки 
моєї трудової діяльності. Я був моло-
дим перспективним працівником, пе-
ред яким відкривалося ціле життя. Піз-
ніше я став бригадиром колони і щороку, 
п’ять років поспіль, за участь у змаган-
нях отримував нову машину. Таксувати 
припинив у 1975-му – пішов на підви-
щення і у 27 років отримав посаду на-
чальника таксомоторної колони. Став 
достатньо популярною особистістю, бо 
тепер сам приймав таксистів на робо-
ту, а черга туди була, як я вже згадував, 
велика. Та розпоряджався сотнею авто-
мобілів, які були затребувані серед міс-
тян. Весь час, працюючи в таксомотор-
ній колоні, відчував себе на своєму місці 
– комфортно і впевнено. От приблизно 
як на цій світлині, за кермом свого рід-
ного таксомотора…. А у 1980-му мене 
призначили заступником директора ав-
тобусного парку. І тоді моє розмірене 
життя закінчилося, тому що ця посада 
з багатьма нюансами, несподіванками і 
подекуди завищеною відповідальністю. 
Почалися цікаві і напружені п’ять років 
на керівній посаді. Чому напружені? Бо 
за всі пасажирські перевезення доводи-
лося відповідати не лише перед дирек-
тором, а й перед міським керівництвом. 
Настали часи, коли не було жодного дня, 
щоб мене не викликали «на килим» чи на 
якусь нову дорожню пригоду за участю 
моїх автобусів. А їх було 300 одиниць! 

До Дня автомобіліста редакція газети "Визит Венал" розповіла 
про одного з найдосвідченіших водіїв Нікополя, директора             
автомобільної школи ТСО України Віктора Демиденка, який       
незабаром святкуватиме 55-річчя своєї трудової діяльності

 Трудовий ювілей

ЖИТТЯ ПІД ГУДІННЯ МОТОРА

Директор Нікопольської  
автошколи Віктор Демиденко
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Автомобільна школа – 
велика любов і розрада

– За час роботи в автобусному парку 
мені декілька разів пропонували вигідні 
посади з гарними умовами в інших містах. 
Та життєва дорога не повернула з рідно-
го Нікополя. Коли у 1985 році запропону-
вали очолити автомобільну школу, довго 
не вагався. Після жорсткої і метушливої 
роботи на посаді заступника директора 
автобусного парку атмосфера автошколи 
Добровільного товариства сприяння ар-
мії, авіації і флоту (ДТСААФ) здалася мені 
тихою гаванню. Хоча неодноразово про-
сили повернутися і очолити автобусний 
парк, я не погодився. Стіни автошколи 
відразу стали рідними, я полюбив її всією 
душею. Тут був сам собі господар і відразу 
почав будувати амбітні плани. Напрямок 
підготовки військових водіїв тоді достат-
ньо добре фінансувався, і ми з новою ко-
мандою заходилися розвивати заклад: по-
будували і обладнали навчальні корпуси, 
бокси, автодром, оновили автомобільний 
парк. До 1990 року кількість автомобілів, 
які брали участь у навчальному процесі, 
збільшилася у декілька разів і налічувала 
70 одиниць. Ми готували для війська 750 
і для народного господарства 1500 водіїв 
на рік. Регулярно проводили з курсанта-
ми стокілометрові автомобільні марші, які 
супроводжувалися постановочними вій-
ськовими діями. Виїжджала колона з 35 
одиниць техніки. В середньому навчаль-
ний курс складався із 540 годин теоретич-
них занять та 60 годин водійської практи-
ки. Сьогодні немає державних програм, за 
якими б готували для Збройних сил водіїв, 
хоча вся армія на колесах. Це неправиль-
но. Я вважаю, що систему, за якою працю-
вало ДТСААФ, треба відновлювати. Зараз 
все навчання відбувається за кошти учнів 
і є достатньо дорогим, бо враховується 
вартість паливно-мастильних матеріалів 
і обслуговування автомобілів. Кількість 

практичних за-
нять звели до до-
зволеного міні-
муму, але ж для 
п о в н о ц і н н о г о 
навчання цього 
не достатньо. 

Попри труд-
нощі, ми випус-
каємо водіїв як 
мотоциклів і лег-
ковиків, так і ван-
тажівок. Не зва-
жаючи на високу 
вартість навчан-
ня, спеціальні ка-

тегорії є затребуваними. Але водії часто 
здобувають права на керування вантажів-
ками, щоб їхати працювати за кордон, бо в 
Україні така діяльність великих прибутків 
не приносить.   

Водійські історії
від нашого героя

– Тато змалечку навчив мене їздити, 
тому за кермом в автомобільній школі 
почував себе вже достатньо впевнено. 
Інструктор Вадим Поклонський навчав 
мене особливостям їзди на автобусі. Од-
ного разу ми їхали у напрямку Олексіївки, 
я все виконував правильно, але в якийсь 
момент поринув у власні думки і відволік-
ся від дороги. Інструктор запитує: «Який 
знак ми проїхали?». А я взагалі навіть і не 
глянув на нього. Тоді він каже: «Зупиняй-
ся і йди подивись». Я вийшов і попряму-
вав до знаку, а він поїхав собі… Повер-
нувшись через пару годин запитав: «Всі 
знаки вивчив?». 
«Так»,  – відпові-
даю. «Ну сідай то-
ді, заняття на сьо-
годні завершено». 
З тих пір я жодно-
го знаку на дорозі 
не пропускаю. 

За час таксу-
вання трапляли-
ся непередбачу-
вані і навіть не-
безпечні ситуації. 
Таксист за кермом 
проводить більшу 
частину доби, і, 
беручись за за-
мовлення, інколи 
потрапляє в ри-
зиковані історії. 
Одного разу, коли 
привіз клієнта у 
Запоріжжя близь-

ко дев’ятої години вечора, збирався по-
вертатися до Нікополя. До мене підійшли 
місцеві таксисти і запропонували відвезти 
пасажира до Сімферополя, бо з них ніхто 
не мав часу. Літній чоловік з невеличкою 
валізою в руках не викликав ніякої підо-
зри, а коли він погодився заплатити за по-
їздку 100 рублів, на той час місячна зарп-
латня заводчанина, я вже не сумнівався. 
Поїхали. Коли чоловік попросив їхати не 
поспіхом, не порушувати правила, щоб не 
привертати уваги, в мене вперше закра-
лася думка, що на задньому сидінні таксі 
сидить не просто приємний дідусь. А коли 
він поклав мені пачку купюр по 10 рублів 
зі словами: «Це для «ментів». Даватимеш 
відразу, щоб тебе не перевіряли», я почав 
лівою рукою намацувати монтировку, яку 
кожен таксист возив під сидінням, на всяк 
випадок. Мій жест не залишився непоміче-
ним, і я відчув, як у мій правий бік вткну-
лося дуло пістолета… Пасажир, тримаючи 
мене «на мушці», наполегливо попросив 
не робити різких рухів і доставити його 
без найменших проблем до місця призна-
чення. Так ми і їхали… Я не міг дочекатися 
Сімферополя, але чоловік попросив від-
везти його ще далі, в Гурзуф. Я погодився, 
бо вибору не мав. Це була моя перша по-
їздка до Криму. Виїжджаючи із Запоріжжя, 
я вже уявляв, як вперше скупаюся у морі 
на мальовничому півострові… Варто ска-
зати, що висадивши свого непередбачу-
ваного пасажира, бажання насолодитися 
пляжами Криму в мене зникло без сліду. 
З такою швидкістю, з якою летів з Криму, 
я, мабуть, в житті більше ніколи не їздив! 

 
Ірина ВОЛОШИНА 

За кермом таксі

Батькові сонечка - Марина і Олена
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За патронатом Кабінету Міністрів 
У к р а ї н и  К и ї в с ь к и й  к л у б 
автомобілістів став організатором 
участі збірної команди в Rallye 

Monte-Carlo. Україна вперше виступає 
на змаганнях такого рівня, причому на 
національних автомобілях «Запорожець». 
Команда налаштована гідно презентувати 
свою країну. Королівський автомобільний 
клуб Монако (ACM) погодив участь збірної 
команди у складі шести екіпажів, у тому 
числі й жіночий екіпаж. 

Зимове «Ралі Монте-Карло» має 111-річ-
ну історію і по праву вважається найпре-
стижнішим ралі у світі. Україна вперше 
отримала запрошення від організатора 
змагань, автомобільного клубу Монако,  
у зв’язку з 60-річчям випуску «Запорожця». 
Екіпажі вже оплатили необхідні стартові 
внески. У складі української команди є ве-
терани автомобільного спорту колишньо-
го СРСР, члени ФАУ і ТСО України з Києва, 
Львова, Чернівців, Запоріжжя, Тернополя, 
Черкас і Донецька.

Змагання відбудуться в кінці січня 2022 
року, траса пролягає гірською місцевістю. 

На екіпажі очікує надскладне випробуван-
ня – нічні зимові гірські перегони. Одно-
значно, це неординарна подія у автоспор-
ті, за якою спостерігає цілий світ. Сподіва-
ємося достойно презентувати Україну під 
девізом: «Українці на українських авто»! В 
програмі, окрім спортивної частини, пе-
редбачається ряд акцій-презентацій, що 
слугуватимуть промоції нашої Держави. 
Шеф-наставником української команди на 
самому ралі є відомий фінський автогон-
щик, член Європарламенту, багаторазо-
вий чемпіон світу з авторалі Арі Ваттанен.

В рамках підготовки команди до учас-
ті в Rallye Monte-Carlo нашою командою 
в червні 2021 року було проведено най-
більший за всі часи Незалежної України 
марафон на ретроавтомобілях. Він «набрав 
обертів» завдяки підтримці наших партне-
рів - міських адміністрацій, ретроспільноти 
та ЗМІ. Практично у кожному місті вийшли 
сюжети на ТБ та в соціальних мережах. VI 
Гранд Марафон «Миру та Дружби 2021», 
Ukraine in Rallye Monte-Carlo – відбувся! Під 
час проведення марафону встановлено 
чотири рекорду України: 21 день змагань, 

протяжність маршруту 4139 кілометрів, 
172 учасника марафону. 32 міста України 
гостинно зустріли Марафон, де було пре-
зентовано проєкт ралі. Також успішно про-
йшли бліцтурніри та змагання!

Ще цього року відбудуться презентації 
екіпажів і авто у Києві, Львові, Тернополі 
та Запоріжжі. У грудні організуємо трену-
вальні заїзди екіпажів-учасників новими 
гірськими автошляхами в Карпатах, побу-
дованими в рамках проекту «Велике будів-
ництво». Але, найголовніше, нам погоди-
ли проведення офіційної церемонії старту 
Rallye Monte-Carlo Classique у місті Києві!

Запрошуємо партнерів до співпраці та 
підтримати українську команду в історич-
ному «Ралі Монте-Карло». Дякуємо парт-
нерам, які вже з нами в команді: AUTO.
RIA, TV5, ECOTV, ЕСПРЕСО ТБ, ТВА, ROSAVA, 
PREMIORRI, EUROL, «ГРАВІТОН» - національ-
ному виробнику комплектуючих для ві-
домих автомобільних брендів Німеччини, 
виробникам якісної фарби ASPEKT та хімії 
ADMIRAL, нашим чеським партнерам PNEU 
VRANIK та виробнику елітного коньяку ТМ 
MONACO з Монако.

Зимове ралі на історичних ав-
то Rallye Monte-Carlo Classique, триденні 
автоперегони на регулярність руху гір-
ськими трасами протяжністю майже 1000 
кілометрів, потребують спеціальної під-
готовки авто та водіїв. Проте, спортивний 
результат в них – не головне. Перемож-
цями вважаються усі екіпажі, що успіш-
но фінішували, адже вони змагаються на 
стандартних авто, яким понад 60 років. 
Щоб вдало фінішувати у досить коротких 
за часом автоперегонах, потрібен довгий 
підготовчий період. Впевнені, спільними 
зусиллями будь-яка мета досяжна!

Наші контакти: 
тел. +38 067 111 62 65, 

+38 050 443 41 70. Life & Drive... 
https://www.facebook.com/

zolotekermo
Національна Автомобільна Ліга  

Золоте Кермо України
Адреса: Україна 01145, Київ,  

проспект Перемоги, 16/10

Чемпіон України з авторалі Роман Щипков є давнім другом 
«Вісника ТСО України», його публікації читачі неодноразово 
бачили на сторінках нашого видання. Цього раз він як віце-
президент Київського клубу автомобілістів по спорту, 
Командор команди ділиться радісною звісткою щодо досить 
неординарної події в житті автомобілістів України

УКРАЇНА ВПЕРШЕ НА RALLYE MONTE-CARLO!



ВІДРОДЖЕННЯ МОТОКРОСУ
НА ПОЛТАВЩИНІ
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