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Працівникам, ветеранам та активістам
Товариства сприяння обороні України

Дорогі друзі!

Щиро вітаю вас із 20-ю річницею Товариства сприяння обороні України.
Вам випала відповідальна й почесна місія продовжувати славні
традиції ДТСААФ України.
Упродовж 20 років, виявляючи високий патріотизм і згуртованість, ви досягли значних успіхів
у вихованні підростаючого покоління, підготовці його до служби у
Збройних Силах України.
Вагомим є і ваш внесок у розвиток фізичної культури та військовоприкладних видів спорту. Приємно,
що на честь перемоги ваших вихованців на чемпіонатах світу та Єв-

ропи з різних видів спорту неодноразово лунав гімн України.
Товариство сприяння обороні України – це школа мужності та
професіоналізму, яка загартовує
десятки тисяч молодих громадян
України, сприяючи їх подальшому
становленню. Вами підготовлено
близько 5 мільйонів фахівців із технічних спеціальностей, які сьогодні
ефективно працюють у багатьох галузях національної економіки.
Бажаю усім працівникам, ветеранам, активістам Товариства міцного здоровя, щастя, добра й злагоди та нових здобутків в імя Української держави.
В. ЯНУКОВИЧ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Працівники, ветерани та активісти Товариства сприяння обороні України з глибокою вдячністю сприйняли Ваше поздоровлення з нагоди 20-річчя нашого Товариства. Ми пишаємося тією високою оцінкою,
яку Ви даєте нашому внеску у розвиток фізичної культури і спорту, виховання підростаючого покоління та підготовку його
до служби у Збройних Силах і ефективної
праці на благо економіки України.
На всіх етапах свого становлення і діяльності ми отримували від Вас особисто

постійну підтримку і знаходили порозуміння у вирішенні всіх наших проблем.
Осередки Товариства об'єднують більше двох мільйонів однодумців, в ньому
працюють майже девять тисяч штатних
працівників, більшість з яких мають вищу
освіту, багаторічний досвід роботи з молоддю, отримали вишкіл під час військової
служби. Це справжні патріоти незалежної
України, віддані своїй справі люди, які присвятили своє життя служінню Вітчизні.
Ми запевняємо Вас – Главу Держави і
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, що готові віддати всі

свої знання, досвід і уміння для успішного виконання поставлених перед нами
завдань.
Ми завжди були, є і будемо надійною
опорою Української держави, всього українського суспільства!
З великою повагою і пошаною
Голова Товариства
сприяння обороні України
Віктор Тімченко

З ЮВІЛЕЄМ, КОЛЕГИ!
26 вересня 2011 року виповнюється 20
років Товариству Сприяння Обороні України. З історичної точки виміру це не так уже
й багато. Але, мабуть, не помилюсь, коли
скажу, що ми зробили значний внесок у
розбудову незалежної України.
За 20 років української незалежності нашими навчальними закладами підготовлено півмільйона спеціалістів для Збройних
Сил України, 4 мільйони 750 тисяч робітників з різних спеціальностей для економіки країни. Щорічно в їх стінах навчаються
близько 220 тисяч фахівців за 42 ліцензованими робітничими професіями. Майже 40
відсотків водіїв в Україні готуються саме в
навчальних закладах Товариства Сприяння
Обороні України. А це значить, що ми беремо активну участь в розбудові держави,

всіляко сприяючи зростанню її економічних показників. На сьогодні в системі Товариства функціонують 9 вищих навчальних закладів, 550 професійно-технічних навчальних закладів (автомобільні, об’єднані
технічні, морські, радіотехнічні школи,
спортивно-технічні клуби).
Багато уваги у нас приділяється спорту.
В Товаристві сьогодні активно культивуються понад 20 видів технічно-прикладних
видів спорту: автомото, стрілецький, багатоборство, моделізм, службове собаківництво. В авіаційних організаціях Товариства
розвиваються літаковий, вертолітний, парашутний, планерний, авіамодельний та
інші види спорту.
Щиро вітаю усіх вас, шановні колеги, з
20-річчям Товариства Сприяння Обороні

України! Зичу вам міцного здоров’я, всіляких людських гараздів, успіхів у повсякденній діяльності на благо України, нашого
Оборонного Товариства.
Сподіваюсь на вашу підтримку у реалізації наших планів.
З повагою,
Віктор Тімченко

До 20-річчя ТСОУ

Двадцять років тому на з’їзді ДТСААФ Української РСР було проголошено
створення Товариства Сприяння Обороні України

бліці не залишає нам часу для затягування
реєстрації Оборонного Товариства України в міністерстві юстиції. Це звільнило би
всі обласні і районні організації від необхідності реєстрування в місцевих органах
влади зі своїми статутами.
Центральний комітет ДТСААФ України,
всебічно обсудивши на Пленумі 10 липня
1991 року ці питання, прийняв постанову рекомендувати VII з’їзду перетворити
Українську республіканську організацію
ДТСААФ СРСР в самостійну обороннопатріотичну організацію під назвою «Товариство Сприяння обороні України» і
вважати його правонаступником ДТСА– Країна знаходиться у важкій еконо- АФ УРСР.
мічній і політичній кризі, – говорить він. –
На думку Бориса Гнатовича, це відпоЦентральна влада фактично паралізована, відатиме духу часу, тим реаліям, що склане контролює процесів, що відбуваються. лися в республіці і, що саме головне, не
24 серпня Верховна рада України при- суперечитиме чинному законодавству
йняла Акт проголошення незалежності і України. А також дозволить Товариству
створення самостійної держави. Відте- отримати юридично-правовий статус, відпер на її теренах діють Конституція і за- криє нові можливості для конструктивної
кони України.
творчої роботи комітетів і організацій ТоБудучи складовою частиною Всесо- вариства щодо реалізації його завдань в
юзного ДТСААФ, не маючи самостійного нових умовах.
юридично-правового статусу, в умовах ісПропозиції генерала Харчука підтримануючого різнобою в законодавчих актах ли як делегати, так і всі присутні. Зокрема,
СРСР і Української РСР, ДТСААФ України Міністр оборони України Костянтин Морознаходиться у невизначеному становищі. В зов зазначив, що для створення ТСО Украуряді проблематично вирішувати пробле- їни є всі підстави.
ми, бо ми перебуваємо у підпорядкуванні
Солідарність з міністром оборони виЦентру. А він з багатьох проблем виявився словив і Василь Дурдинець – голова Комісії
недієздатним. Закон СРСР «Про громадські Верховної Ради України з питань оборони
об’єднання» і відсутність такого в респу- і державної безпеки.
Київ. 26 вересня 1991 року. 10 година ранку. В актовій залі Центрального будинку Добровільного Товариства Сприяння , Армії, Авіації і Флоту
Української РСР його Голова, народний депутат СРСР, генерал-майор Борис Харчук оголошує про початок
роботи VII (позачергового) з’їзду Товариства.
Місця в залі займають 233 делегати, що прибули зі всіх регіонів
України, представляючи понад 18
мільйонну організацію, члени ЦК,
ревізійної комісії, запрошені. Борис
Гнатович починає свій виступ.
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За дорученням парламенту Василь Васильович привітав делегатів VII з’їзду, висловивши тверде переконання, що новостворене ТСО України плідно працюватиме
на благо України і її народу.
Виступаючі делегати підтримали пропозицію Бориса Харчука, інших колег
щодо створення Товариства Сприяння
Обороні України.
«Керуючись Конституцією України, Декларацією про державний суверенітет і
Актом проголошення незалежності України, позачерговий VII з’їзд ДТСААФ України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перетворити республіканську організацію ДТСААФ в самостійну обороннопатріотичну організацію – ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
(ТСО УКРАЇНИ).
2. ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ
УКРАЇНИ є правонаступником ДТСААФ УРСР, єдиною громадською організацією на всій її території і в своїй практичній діяльності неухильно керується
Конституцією України, діючим законодавством і своїм Статутом.
3. З’їзд доручає Бюро президії Центрального комітету ТСО України в місячний
термін надати Кабінету міністрів України пропозиції з питань фінансування
підготовки спеціалістів для Збройних
Сил України, матеріально-технічного
забезпечення ТСО і податкової політики, виступити ініціатором реєстрації ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ
УКРАЇНИ в порядку і термінах,що витікають зі Статуту ТСО України.
VII позачерговий з’їзд звертається до
організацій і членів Товариства, всіх прогресивних патріотичних рухів із закликом
об’єднати свої зусилля в ім’я миру, зміцнення економічного і оборонного потенціалу суверенної України».
26 вересня 1991 року. Цей день назавжди увійшов до історії Оборонного
Товариства. Адже саме цього дня було
прийнято доленосне рішення про створення Товариства Сприяння Обороні
України – громадської організації, яка
ось уже 20 років працює на благо України, вносячи свій вклад у її розбудову.

До 20-річчя ТСОУ

відбулося з нагоди 20-річчя Товариства Сприяння Обороні України
Витоки Товариства, яке є наймасовішою
громадською організацією нашої країни,
сягають 1923 року. За час свого існування
його осередки зробили величезний внесок
у зміцнення обороноздатності країни.
На Бюро ЦК ТСОУ, яке відбулося напередодні відзначення цієї дати, зазначалося,
що і сьогодні, незважаючи на масу проблем і негараздів, організація не просто існує, а й активно працює над розв’язанням
проблем, всіляко розвивається. Учасники
заходу обговорили нагальні питання Оборонного Товариства, а також накреслили
плани на майбутнє.
...Спортивний комплекс ТСО України
«Чайка». На ньому зібралися сотні людей – представників Оборонного Товариства, міністерств і відомств, громадськості, багато молоді. Зібралися, щоб відсвяткувати «день народження» Оборонного
Товариства.
– Я хочу привітати весь наш багатотисячний колектив з цією подією, – говорить
голова ТСОУ Віктор Тімченко. – З історичної точки зору це не так вже й багато, але і
за цей проміжок часу ми довели, що є надійним партнером держави і всього українського суспільства у вирішенні багатьох
проблем сьогодення. Зокрема, щодо підготовки майбутніх воїнів, виховання спортсменів, які успішно захищають спортивну честь
України на чемпіонатах світу і Європи.
Він зачитав привітання Президента
України Віктора Януковича, у якому Глава Держави, зокрема, наголосив, що Товариство сприяння обороні України – це
школа мужності і професіоналізму, та побажав працівникам, ветеранам і активістам усіляких гараздів.
Ювіляри почули вітальні слова також
і від Міністра оборони України Михайла
Єжеля, Голови Державної служби молоді

і спорту України Равіля Сафіулліна, Голови Державної авіаційної служби України
Анатолія Колісника, Президента Федерації мотоциклетного спорту України Анатолія Копилова.
З нагоди свята та за активну громадську
діяльність, вагомий особистий внесок у
розвиток вітчизняного спорту і підготовку висококваліфікованих фахівців почесні
нагороди від Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту отримали кращі керівники, ветерани та провідні фахівці Оборонного Товариства.
Наказом голови Товариства заохочено кращих штатних працівників обласних
та міських організацій, навчальних закладів, організацій центрального підпорядкування
Відразу після офіційної частини розпочалося спортивне шоу, учасниками якого
стали наші відомі спортсмени. Початок поклали дресирувальники з Київського клубу
службового собаківництва, чиї вихованці
продемонстрували дивовижний вишкіл
своїх чотирилапих друзів.
Зачарували присутніх виступи всесвітньовідомого фрістайліста Юрія Михальчика, ім’я якого занесене до Книги рекордів
України, і його сина Іллі.
Геннадій Черкунов – пройшов Афганістан, нагороджений орденом Червоної
зірки, тривалий час займався класичною
боротьбою, був чемпіоном України. Та захопився пілотуванням кордових авіамоделей, за два роки став майстром спорту,
двічі здобував Кубок України.
Високу майстерність показали юні авіамоделісти, організувавши справжній повітряний бій на кордових моделях.
Юрій Сокол – майстер спорту СРСР міжнародного класу із судно – модельного
спорту, неодноразово захищав спортив№ 3 (3) 2011
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ну честь країни на багатьох міжнародних
спортивних турнірах.
Легендою стрілецького спорту по праву
вважається Федір Андрійович Пузир, учасник Великої Вітчизняної війни, заслужений
майстер спорту, у складі збірної СРСР приймав участь в Олімпійських іграх в Гельсінкі 1952 року.
Сашко Онипченко у 9 років став чемпіоном України з мотокросу. А ось Владислав
Шейнич – початківець у цьому виді спорту,
навчається у дитячо-юнацькій спортивнотехнічній школі і мріє про той день, коли
й сам завоює почесний титул. Хлопці завітали на свято щоб, як мовиться, і людей
побачити, і себе показати.
Нікого не залишила байдужим майстерність авіаторів – представників українських
аероклубів: низько над землею пролітає літак, який тягне за собою величезний прапор України. Шість планерів з одним буксирувальником теж не можуть не привернути
уваги глядачів. Ось вони відчіпляються від
літака і під чарівні звуки вальсу кружляють
у небі. Майстри вищого пілотажу виконують в небі фігури, якими на сьогодні володіють лише спортсмени нашого Товариства.
Всіх підкорив начальник авіації ТСОУ Володимир ГРИБАНОВ, який на транспортному
двомоторному літаку АН-28 виконав такі
елементи пілотажу, які під силу тільки добре підготовленим пілотам спортивних літаків. А завершив чудову повітряну феєрію
десант парашутистів з прапорами України
і Товариства.
Це свято яскраво продемонструвало не
тільки майстерність наших спортсменів,
але й дало гостям можливість на власні
очі впевнитись, що Товариство сприяння
обороні України не лише існує, а й спроможне виконати будь-які завдання на користь держави і суспільства.

Привітання від Міністра оборони
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Голова ТСО Віктор Тімченко з ветераном
судномодельного спорту Юрієм Соколом
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Дотримуючись Статуту

В попередньому випуску «Вісника ТСО України» ми розповіли про роботу ІІ Пленуму ЦК ТСОУ, який розглянув нагальні питання підвищення ефективності роботи комітетів, навчальних закладів Товариства з
удосконалення навчально-виробничого процесу у відповідності до
сучасних вимог. Що зроблено за цей час задля виконання прийнятих
рішень та пропозицій учасників цього поважного зібрання?
З цим питанням ми звернулися до заступника Голови Товариства –
начальника управління освітньої діяльності ЦК ТСО України Анатолія
Дєдова.
Візитівка
Дєдов Анатолій Михайлович народився 7 лютого 1951 року в Курганській
області. Закінчивши в 1972 році Челябінське Вище військове командне
автомобільне училище, до 1981 року
проходив службу на різних посадах
в Ташкентській школі молодших спеціалістів автослужби. Після навчання
в Ленінградській академії тилу і транспорту направлений до навчальної
автомобільної бригади, в якій невдовзі
очолив штаб. На протязі 3-х років був
викладачем КВІРТУ ППО. В 1993 році
призначений начальником управління – заступником начальника Головного технічного управління Центрального апарату Міністерства оборони
України. З вересня 2001 року працює у
Центральному апараті ТСО України.
– Пленум чітко визначив завдання
щодо обговореного питання, тому в обласних та рівних їм організаціях одразу
приступили до конкретної роботи. Всебічно проаналізувавши стан підготовки
кадрів за робітничими професіями та фахівців з неповною вищою освітою, винесли ці питання на свої чергові Пленуми.
Було розроблено і затверджено нагальні заходи щодо збільшення об’ємів підготовки кадрів та розвитку і удосконалення
навчально-матеріальної бази. Причому ці
питання розглядали в залежності від регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, конкурентоспроможних в умовах
ринкових відносин. Значно збільшили
об’єми підготовки навчальні заклади Київської, Полтавської, Тернопільської, ІваноФранківської, Вінницької, Луганської об-

ласних організацій. Активізувалась робота
по розширенню спектру робітничих професій в Одеській і Донецькій організаціях.
Навчально-методичні центри всіх рівнів
наполегливо працюють над створенням
комплексно-методичного забезпечення
предметів і професій, розробкою та виданням навчальних, методичних посібників,
рекомендацій, наочних засобів навчання
на основі сучасних досягнень науки і передового досвіду. Заслуговує уваги підхід
до цієї справи НМЦ Волинської обласної
організації і особисто голови Володимира Запорожченко. Пожвавленню цієї роботи значною мірою сприяли проведені
огляди-конкурси. Матеріали передані в
ЦК ТСО України, де в 4-му кварталі планується визначити переможців і призерів серед кращих професійно-технічних
навчальних закладів. Керівникам заборонено здавати в оренду об’єкти навчальноматеріальної бази.
Прикро, що припинилась робота з підготовки призовників, адже наші навчальні
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заклади мають для цього і відповідну матеріальну базу, і методики, і викладачів.
Тому, заручившись підтримкою громадської ради Міністерства оборони України,
ми звернулись до керівництва Міністерства, Генерального штабу з конкретними
пропозиціями. Наразі, з урахуванням недостатнього фінансування з боку держави, склали калькуляцію підготовки водіїв
таким чином, що вона передбачає оплату
лише вартості палива та праці педагогічних працівників. Решту навчальні заклади
готові взяти на свій рахунок. Крім навчання водіїв пропонуємо також послуги щодо
підготовки спеціалістів за іншими професіями. Слово за силовиками...
– Чому саме, шановний Анатолію Михайловичу, підготовці кадрів за робітничими професіями приділяється така увага керівництвом нашого Товариства?
– Підготовка призовників з військовотехнічних спеціальностей та кадрів масових технічних професій для економіки
України – одне із пріоритетних статутних
завдань Товариства. Освітня діяльність
навчальних закладів не тільки забезпечує реалізацію права громадян України
на отримання професійно-технічної освіти, а й створює фінансові можливості для
виконання інших статутних завдань Товариства. Доходи від платної підготовки кадрів за робітничими професіями, фахівців
з неповною вищою освітою та підготовки
призовників становлять близько 80% від
загальних доходів. За останні роки значно
збільшились доходи у Вінницькій (Осипчук
В.В.), Донецькій (Горбачов Ю.М.), Сумській
(Лобушко М.Г.), Тернопільській (Новгородський А.Д.), Хмельницькій (Шубін П.М.) обласних організаціях ТСО України.
За 20 років навчальними закладами
ТСО України підготовлено півмільйона
спеціалістів для Збройних Сил України та
4 мільйони 750 тисяч кадрів робітничих
професій для економіки України. Щорічно готуються біля 220 тисяч фахівців за
42 проліцензованими робітничими професіями. 37 відсотків водіїв в Україні готуються в навчальних закладах ТСО України.
На сьогодні ми маємо 9 вищих навчаль-

них закладів (4 технікуми і 5 коледжів) і
550 професійно-технічних навчальних
закладів (автомобільні, об’єднані технічні,
морські, радіотехнічні школи, спортивнотехнічні клуби).
– Що Ви можете сказати про людей,
які безпосередньо опікуються цим питанням в Центральному апараті ТСОУ
та на місцях?
– Для керівництва роботою в обласних
організаціях, координації їх дій в апараті
ЦК створено управління освітньої діяльності. До недавнього часу був відділ навчальних закладів. В апаратах обласних
організацій працюють відповідні фахівці.
Всі вони мають вищу освіту, високий рівень професійної підготовки, багатий досвід роботи в цьому напрямку, вирізняються працездатністю і відповідальністю
за свій напрямок роботи. Головний фахівець управління Сухарєв Сергій Миколайович – полковник у запасі, за фахом автомобіліст і юрист, відповідає за підготовку
призовників і співпрацю з державними органами влади відносно питань підготовки
водіїв. До приходу на роботу в апарат ЦК
ТСО України служив у Генеральному штабі ЗС України За короткий проміжок часу
він засвоїв функціональні обов’язки, особливо проявив себе у роботі по зв’язках
з Департаментом ДАІ МВС під час проходження акредитації навчальними закладами з підготовки водіїв.
Фахівець управління освітньої діяльності ветеран Товариства Мішустіна Олена
Володимирівна працює на посаді 24 роки і
відповідає за підготовку кадрів робітничих
професій, виконує великий обсяг роботи
щодо оформлення різноманітної документації. Серед фахівців обласних комітетів,
які відповідають за підготовку кадрів, хотілося б відзначити Постику Ганну Георгіївну
(Миколаївська ОО), Ткача Петра Федоровича (Івано-Франківська ОО), Демківа Петра Богдановича (Тернопільська ОО), Дячука Олександра Васильовича (Житомирська ОО). Багато років поспіль ефективно
працює директор Навчально-методичного
центру ЦК ТСО України Мироненко Микола Миколайович.
– Чи відповідає матеріально-технічна
база навчальних закладів вимогам сучасності?
– Якщо відповісти однозначно – так,
навчально-матеріальна база забезпечує
підготовку спеціалістів в межах ліцензованого обсягу. Проте, згідно з вимогами
нового Держстандарту, для забезпечення
сумарного ліцензійного обсягу необхідно
мати 4160 навчальних кабінетів, а за станом на 01.01.2011 року їх нараховується 2718, що складає 65% від необхідного,

тобто бракує 1442 класів. Лише в Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській обласних організаціях, Севастопольській міській, навчальних закладах
центрального підпорядкування кількість
навчальних кабінетів відповідає вимогам
Державного стандарту. Проте ефективність використання матеріально-технічної
бази не в повній мірі відповідає сучасним
вимогам. У зв’язку зі скороченням обсягів
підготовки призовників була видана директива Голови ТСО України від 17 червня 2002 року за № 4/56 «Про оптимізацію
навчально-матеріальної бази з підготовки
призовників з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО
України». В цій директиві рекомендовано провести роботу у навчальних закладах по суміщенню навчальних кабінетів
і лабораторій, скоротити площі автодромів шляхом об’єднання вправ для водіння автомобілів різних марок. На вивільнених площах рекомендувалось збільшити обсяг підготовки спеціалістів для
економіки України по споріднених професіях, а також використовувати навчальноматеріальну базу для навчання робітничих кадрів за іншими спеціальностями. На
достатньому рівні проведено цю роботу
в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій обласних організаціях та Дарницькій АШ. На жаль, більша
частина навчальних закладів продовжує
зберігати раніше створену навчальноматеріальну базу, яка частково застаріла, а деякі її елементи не потрібні в такій
кількості. Навчальні заклади несуть збитки від утримання приміщень, які пустують,
а також є багато автодромів, які не використовуються у навчальному процесі.
На прикладі Дарницької АШ можна
зробити висновок про правильний вибір
напряму дій. Так, на вивільнених площах
були збудовані: станція технічного обслуговування, міні-готель, сушильна камера, створено стоянку легкових автомобілів. Щорічний дохід школи від діяльності створених об’єктів складає 375 тисяч
гривень.
– З якими проблемами Ви стикаєтесь
в своїй роботі і які шляхи розвязання їх
передбачаєте?
– Основними проблемами в освітній діяльності є такі, що пов’язані з недосконалістю законодавства України та окремих
урядових документів, особливо з питань
підготовки водіїв. Вимоги деяких законів
суперечать вимогам інших законів про
освіту. Одним із шляхів розв’язання цих
проблем є активна співпраця Товариства з
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центральними органами виконавчої влади,
депутатським корпусом. Ми готуємо законопроекти та проекти інших нормативних
документів, які направляємо до вивчення
відповідним міністерствам і відомствам.
– Які стосунки складаються з державними органами влади щодо забезпечення діяльності наших навчальних закладів?
– Ділові стосунки склалися з Департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Через Департамент погоджені
з Міністерством основні нормативні документи ТСО України з питань освітньої
діяльності. Співпрацювали в розробці
Держстандарту ПТО з професії «водій автотранспортних засобів», пропозицій до
проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв
автотранспортних засобів, розробниками яких було МВС України. Представники
Департаменту ПТО надають практичну допомогу навчальним закладам ТСО України
в погодженні власних статутів з МОН, в
роботі щорічних навчально-методичних
зборів з директорами навчальних закладів
ТСОУ та на курсах підвищення кваліфікації.
Я особисто як представник Центрального
комітету співробітничаю в експертній раді
ДАК МОН, представники всіх обласних комітетів працюють в регіональних експертних радах. Порозумілися ми і з Департаментом ДАІ МВС України при проходженні
акредитації навчальними закладами ТСО
України. В період, коли велась підготовка
призовників для Збройних Сил України,
між апаратом ЦК ТСО України і Управліннями ГШ ЗС України була також налагоджена
плідна співпраця.
– Що б Ви, Анатолію Михайловичу, хотіли побажати нашим читачам, співробітникам Товариства, які безпосередньо працюють в начальних закладах
чи забезпечують їх діяльність?
– Перш за все, хочу побажати всім педагогічним працівникам Товариства доброго здоров’я, злагоди, творчої наснаги,
успіхів в просвітницькій діяльності, зростання обсягів підготовки кадрів, покращення як сімейного добробуту, так і добробуту колективів навчальних закладів.
По-друге, бажаю всім працівникам Товариства продовжувати ті добрі традиції, які
були закладені за часів ДТСААФ та збережені в роки незалежності України нашим
Товариством.
З Анатолієм Дєдовим спілкувався
директор ЦБ ТСО України
Володимир Віжунов

Дотримуючись Статуту

Товариство Сприяння Обороні України вносить значний вклад у підготовку
молоді до військової служби
послуг з підготовки водіїв. Представники оборонного відомства своє рішення
мотивують тим, що чисельність Збройних Сил скорочується. Отже, скорочується і кількість фахівців, яких вони потребують. У зв’язку з цим, останнім часом
Державним бюджетом України взагалі не
передбачається фінансування військового відомства за програмою підготовки
призовників військово-технічним спеціальностям. Але не справедливо було б
сказати, що ми зовсім самоусунулися від
підготовки молоді до військової служби.
Такий приклад. Після відповідної підготовТовариство Сприяння Обороні України – ки в навчальних закладах Оборонного ТоВсеукраїнська громадська організація, од- вариства і отримання різних спеціальносним із основних завдань якої є патріотичне тей, у тому числі і професії водія, чимало
виховання своїх членів, пропаганда серед молодих людей призиваються згодом до
населення Конституції України, її Законів, війська. Не всі, але багато хто з них викопідготовка молоді до служби в Збройних ристовує отримані у нас знання і навички
Силах України.
під час служби.
Слід визнати, що, незважаючи на всі
Не слід забувати і про те, що представпроблеми і негаразди сьогодення, Обо- ники Оборонного Товариства входять
ронне Товариство виконує покладені на до складу практично усіх районних і обнього функції: лише протягом 2006-2008 ласних призовних комісій, які діють при
років нами підготовлено понад 12 тисяч військових комісаріатах. Це дає можлифахівців для потреб Українського війська, вість проводити серед призовної молоді
а підготовка кадрів масових технічних про- військово-патріотичну роботу, пропагуфесій для економіки України забезпечує вати військово-прикладні види спорту та
широку реалізацію прав її громадян на пропонувати юнакам навчання в наших
отримання професійно-технічної освіти: навчальних закладах.
у 2010 року підготовлено 216 тисяч 654
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про
спеціаліста, а загалом за останні 5 років – військовий обов’язок і військову службу»
1 мільйон 172 тисячі.
підготовка громадян України до військової
Але, разом з тим, підготовка молодих служби включає і патріотичне виховання,
людей до служби в Збройних Силах Украї- допризовну підготовку, підготовку прини та інших військових формуваннях нашої зовників з військово-технічних спеціальдержави залишається одним із головних ностей, підвищення рівня освітньої підгозавдань діяльності ТСО України. Протягом товки. Відповідальність за організацію та
тривалого часу відповідно до Положення проведення підготовки громадян України
про підготовку призовників з військово- до служби у війську в межах повноважень
технічних спеціальностей, затвердженого покладається також і на Товариство СприПостановою Кабінету Міністрів України від яння Обороні України.
30 листопада 2000 року № 1770 та щорічЗгідно з пунктом 9 Положення про підних урядових постанов, які встановлюва- готовку призовників з військово-технічних
ли кількісний склад та перелік професій спеціальностей (Постанова Кабінету Мініпризовників.
стрів України від 30 листопада 2000 року
На жаль, останнім часом Міністерство №1770) на Оборонне Товариство покладаоборони України відмовилось від наших ється організація підготовки призовників,
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впровадження заходів щодо проведення
військово-шефської роботи і військовопатріотичного виховання в навчальних закладах, делегування представників ТСО
України для роботи у відповідних комісіях з питань приписки і призовних комісіях з попереднім узгодженням з головами
цих комісій.
Відповідно до пункту 17 вищезгаданого Положення про допризовну підготовку
для забезпечення керівництва навчальнометодичною роботою з допризовної підготовки при військових комісаріатах створюються позаштатні методичні ради. Склад
методичної ради, плани її роботи затверджує військовий комісар.
Відповідно до Положення про підготовку і проведення призову громадян України
на строкову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом
(Постанова КМУ від 21 березня 2002 року
№352) на військові комісаріати спільно з
місцевими органами виконавчої влади та
територіальними підрозділами Товариства
покладаються завдання з активної роботи
щодо підготовки громадян допризовного
та призовного віку до виконання ними свого конституційного обов’язку, роз’яснення
вимог Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу».
При безумовному і повному виконанні
та використанні вимог і можливостей вищезазначених нормативних актів, приймаючи
активну участь у роботі відповідних комісіях з питань приписки і в призовних комісіях,
а також у методичних радах при військкоматах ми повинні більш активно проводити
військово-патріотичну роботу серед молоді. А ще – пропагувати військово-прикладні
види спорту, пропонувати молодим людям
підготовку з військо-технічних спеціальностей у наших навчальних закладах. Цим самим виконуватимемо одне з головних статутних завдань Товариства Сприяння Обороні Україні.
Сергій Сухарєв,
головний фахівець управління
освітньої діяльності ЦК ТСО України

Досвід роботи

Заслуговує уваги підхід до цієї справи у навчально-методичному центрі
Волинської обласної органіaзації ТСО України
по-друге, треба зберігати кращі
традиції Оборонного Товариства
(ДТСААФ), які були
пронизані духом
змагань на звання кращого педагога, інструктора,
аудиторії, автомобіля, навчальноматеріальної бази,
навчального закладу. Це ініціює творчість, змушує рухатися, не зупинятися на досягнутому. Центр
розробив Положення конкурсів на кращого педагогічного працівника, навчальний
заклад, СТК. Перший такий конкурс відбувся в 2005 році і підтвердив позитивність
подібних змагань;
по-третє, методичне забезпечення не
повинно відставати від нагальних потреб,
які виникають при зміні стандартів, програм, дисциплін, появі новітніх технологій
навчання, тобто, від життя. Це особливо
виразно проявилося під час впровадження нових стандартів професійно-технічної
освіти за спеціальністю «водій автотранспортних засобів ДСПТО 160008 – 2006». В
типових навчальних планах з’явилися нові
предмети, зросли вимоги до навчальноматеріальної бази, мінялися принципи
планування навчально-виробничого процесу. Все це вимагало нового методичного
підкріплення, інтенсифікації роботи мозкового центру, яким був ВОНМЦ ТСОУ. Терміново були розроблені десятки нових підручників і навчальних посібників, плакатів,
а також безліч методичних розробок за
усіма темами кожного навчального предмету. Це знімало напругу з викладача, не
треба було гаяти часу на пошук матеріалу,
якого не було в сконцентрованому вигляді ніде. В розробках Центру всі навчальні
питання програм були висвітлені повністю, з доступною ясністю, завдяки чому навчальні заклади Оборонного Товариства
Волині менше ніж за півроку перейшли на
навчання водіїв всіх категорій за новими
стандартами.

Директор ВОНМЦ Володимир Михайлович Луцюк

Волинський обласний навчальнометодичний центр ТСО України (ВОНМЦ
ТСОУ) створено 8 лютого 1999 року з метою покращення методичного забезпечення навчальних закладів, СТК, міських та
районних організацій Оборонного Товариства Волині на базі Луцької Зразкової
автомобільної школи.
Структурно центр складається з керівництва та методичної групи, в яку входять
кращі педагоги автошколи та методистикореспонденти з інших навчальних закладів і СТК ТСОУ області. Весь склад центру
працює на громадських засадах.
Працівники Центру сформували єдине
уявлення щодо пріоритетних напрямків
своєї роботи:
по-перше, головна фігура навчального
процесу – це педагог. Від його професійної
майстерності залежить якість підготовки
водія, а разом з тим і авторитет навчального закладу. Та який би досвід роботи не мав
викладач, все одно йому треба постійно
вчитись, слідкувати за новітніми технологіями в сфері навчання, втілювати їх в життя.
Тому ВОНМЦ ТСОУ розробив двотижневу
програму курсів підвищення кваліфікації
педагогічного складу автомобільних шкіл,
яка раз в 5 років реалізується через Волинський навчально-методичний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів.
З цією ж метою Центр періодично, згідно
свого річного плану, проводить семінарські і показові заняття, організовує тематичні конференції із запрошенням науковців вищих навчальних закладів Волині;
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Тут необхідно відмітити тих, чий вклад
був найбільш вагомим в колективній
праці Центру. Це директора автошкіл
В.Квятковський та М.Жидков, заступник
директора Луцької автошколи Т.Фаткулін,
викладачі теоретичного циклу предметів
В.Гах, В.Оксенюк, І.Савош та багато інших.
Керівництво Центром в цей напружений час здійснював В.Луцюк, а ритм роботи
задавав голова ВОО ТСОУ В.Запорожченко,
який сам став автором підручника «Особливості будови і експлуатації причепів та
напівпричепів».
Останнім часом ВОНМЦ ТСОУ працює
над пакетом документації для майстрів та
інструкторів індивідуального навчання
водінню, який планується розширити до
ґрунтовного навчального посібника, що
вкрай необхідний для цієї важливої категорії педагогів автомобільних навчальних
закладів. Для них же Центр розробив умови, якими повинні керуватися атестаційні
комісії в своїй оцінці відповідності спеціалістів того чи іншого рівня кваліфікації з
прив’язкою їх до тарифікаційної мережі.
ВОНМЦ ТСОУ приділяє належну увагу
застосуванню різноманітних технічних засобів в навчальному процесі, має на електронних носіях понад 20 навчальних фільмів і учбових програм. В планах творчого
колективу – перехід до навчання з використанням інноваційних технологій на
мультимедійній основі. Вже в цьому році
керівництво Луцької автошколи планує
придбати перший мультимедійний екран
з проектором і програмним забезпеченням для впровадження його в навчальний процес.
І, нарешті – нам дуже хочеться, щоб
встановилися партнерські зв’язки між
навчально-методичними центрами нашого Товариства. Якщо такі Центри є, то чому
б нам не спілкуватися наживо. Вважайте цю
статтю запрошенням до співпраці. Волинь
чекає на вас!
Методист Луцької АШ ТСОУ
Валерій Іовлєв.
Адреса: 43021 Луцьк,
вул. Привокзальна. 15/51,
Телефони: 050 378 25 16, (0332) 23 00 14

Досвід роботи

Київ, Бориспільська, 26...
За цією адресою знаходиться Навчально-методичний центр Центрального Комітету Товариства Сприяння Обороні України, який відчинив
свої двері майже 20 років тому – наприкінці 1991-го

Відтоді багато води спливло у Дніпрі, а
в Оборонному Товаристві відбулося чимало знакових подій. Зважаючи на це, нещодавно я відвідав Центр, щоб на власні очі
побачити, як тут організовано навчальний
процес, поспілкуватися з людьми, що працюють у цьому закладі.
– У нас підвищують кваліфікацію директори професійно-технічних навчальних закладів Оборонного Товариства, автомобільних шкіл, спортивно-технічних
клубів, – розповідає директор Центру
Микола Мироненко. – Адже, згідно із Законом України «Про професійно-технічну
освіту», нормативно-правовими актами,
кожен керівник навчального закладу повинен удосконалювати свій професійний
рівень не рідше одного разу на 5 років. Заняття зі слухачами тривають протягом 72
академічних годин відповідно до затверджених Головою ТСО України навчальних,
тематичних планів та програм з тих чи інших предметів. Лекції читають ведучі спеціалісти ТСО України. Зокрема, Анатолій
Дєдов, Сергій Сухарєв, Наталя Заточна, Володимир Кравчук, які знайомлять слухачів
з розвитком системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в Україні, за-

конами та нормативно-правовими актами, що визначають організацію навчальновиробничого процесу в навчальних
закладах Товариства, основами фінансового планування, порядком придбання,
обліку і списання автомобільної техніки.
Ці питання не випадково вивчаються у нас,
оскільки з ними керівники навчальних закладів стикаються щоденно. Тож отримані
знання часто стають їм в нагоді.
До навчального процесу, за словами
Миколи Миколайовича, залучаються і фахівці «зі сторони». Наприклад, досить цікавими є виступи відповідального секретаря
секції професійно-технічних навчальних
закладів Київської міської експертної ради
(ПТНЗ КМЕР) з ліцензування та атестації навчальних закладів Ольги Малевської, викладача Національного транспортного університету Григорія Ковальчука.
Ольга Юзефівна, зокрема, проводить
експертизу документів, які повинні надаватись міськими навчальними закладами
Києва для отримання ліцензій, що дають
право займатись підготовкою водіїв.
Тісна співпраця намітилася також і з
членом Державної атестаційної комісії при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Антоном Згурським, який читає слухачам лекції з атестаційної роботи, яку проводять керівники навчальних закладів
На заняттях розглядаються актуальні
суспільно-гуманітарні проблеми сьогодення, психолого-педагогічні аспекти підготовки робітників до професійної діяльності. А ще – основи трудового законодавства
і охорони праці, фінансово-економічна робота та бухгалтерський облік в сучасних
умовах, матеріальне і автотехнічне забезпечення навчально-виробничого процесу. Заняття сплановані таким чином, що
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питання, які вивчаються на них, охоплюють всі можливі проблеми, які можуть виникнути в роботі керівника навчального
закладу.
– Якщо ми говоримо про навчання директорів автомобільних шкіл, спортивнотехнічних клубів, то я поділив би їх на дві
категорії, – продовжує Микола Миколайович. – Перша –це керівники, які працюють
5 і більше років, отже, знають всі нюанси
навчально-виробничого процесу, краще
орієнтуються в «лабіринтах» матеріальнотехнічного забезпечення. Але, разом з тим,
і у них вистачає проблем. Наприклад, недостатньо впевнено орієнтуються в проблемах, пов’язаних з роботою в ринкових
умовах, коли, як мовиться, правила гри
міняються ледь не щодня. І щоб не потрапити в халепу, потрібно бути обізнаним зі
всіма новинками господарювання.
До другої групи я відніс би тих керівників, які обійняли посади нещодавно, молодші за своїх колег і в економічних питаннях орієнтуються значно краще, але
вони, на відміну від своїх старших товаришів, не дуже обізнані в проблемах нашого Товариства.
Під час навчання слухачі обмінюються
досвідом роботи, розповідаючи про існуючі проблеми і шляхи їх розв’язання. Ми намагаємось озброїти підопічних і тими знаннями, які потрібні їм у їхній повсякденній
діяльності. Зокрема, ознайомлюємо людей
із Законами України, відповідними Указами Президента держави та урядовими постановами, нормативно-правовими актами
щодо здійснення контролюючими органами своїх функцій. Насамперед, пожежною,
екологічною службами, службою енергонагляду, санепідемстанцією, державною автоінспекцією. Є чимало випадків, коли саме

через незнання своїх прав, а також прав,
якими наділені ці контролюючі органи, деякі керівники навчальних закладів потрапляли у вкрай скрутне становище. Скажу
більше: окремі представники цих органів,
зважаючи на юридичну безграмотність директорів автошкіл та СТК і зловживаючи
службовим становищем, намагалися на них
нажитись.
Протягом останніх 5 років навчання тут
пройшли 356 директорів навчальних закладів. За результатами навчання всі вони
складають заліки. Кращі знання показують,
як правило, представники Дніпропетровської, Чернівецької, Луганської, Донецької,
Житомирської, Закарпатської обласних організацій.
Останнім часом адміністрація науковометодичного центру більше уваги приділяє правовому та методичному забезпеченню навчальних закладів. Для полегшення роботи їх колективів видано
збірник Законів України, які стосуються
діяльності ТСО України, навчальних закладів Товариства щодо підготовки робітників з тих чи інших професій. Він записаний на компакт-диски і вручається
керівникам обласних комітетів.
Навчально-методичний центр,
про який наша розповідь, має чудову
матеріально-технічну, навчальну базу.
Наприклад, аудиторії оснащені сучасною
комп’ютерною технікою, новими меблями, чисті і просторі, один лише вигляд
яких викликає бажання «навчатись посправжньому». Керівники автомобільних шкіл на власні очі переконуються,
як мають бути обладнані навчальні класи, аби майбутній водій розумівся на матеріальній частині автомобіля: тут є аудиторія, де представлені двигуни різних

моделей автомобілів. Як легкових, так і
вантажівок. До послуг слухачів і класи з
вивчення правил дорожнього руху, обладнані світлофорами. Є тут і перехрестя, наявність яких дозволяє моделювати
різні ситуації, які виникають під час дорожнього руху і стають, трапляється, причиною дорожньо-транспортних пригод.
Для практичного водіння є автодром розміром 3 гектари, обладнаний усіма елементами згідно з Державним стандартом
професійно-технічної освіти.
– Для того, щоб поліпшити якість навчального процесу, повинен існувати
зв'язок «навчально-методичний центр –
автошкола, спортивно-технічний клуб», –
переконаний Микола Мироненко. – Ми
повинні знати, які питання є найбільш актуальними для них, їхні думки щодо поліпшення навчання. На жаль, останнім
часом майже перестали надходити методичні розробки з обласних навчальнометодичних центрів на рецензію, що дозволило б у подальшому рекомендувати

їх для використання в навчальних закладах ТСО України. Нам потрібно налагодити електронну пошту, що сприятиме
розв’язанню багатьох проблемних питань,
посилити співпрацю із заступниками голів
обласних осередків та відповідальними
спеціалістами з освітньої діяльності щодо
застосування нових нормативних документів у сфері підготовки кадрів за робітничими професіями. Слід зазначити, що в
цьому напрямку досить активно працюють Луганська, Дніпропетровська, Сумська,
Черкаська, Івано-Франківська та Львівська
обласні організації.
Керівництво Центру подбало про належні умови проживання слухачів. До їхніх
послуг готель, де досить комфортні умови:
люди розміщуються в кімнатах на 3 ліжкомісця, які мають санітарний вузол, телевізор і холодильник. Ціни за проживання
досить помірні.
Навчально-методичний центр Товариства Сприяння Обороні України працює, образно кажучи, як пристойний
швейцарський годинник. Тут кожен
фахівець знає своє призначення, розуміє свою роль у навчальному процесі,
на кожного з них керівник може розраховувати. Наприклад, полковник у
відставці Анатолій Щербина вже тривалий час обіймає посаду заступника
директора. У нього багатий професійний та життєвий досвід, оскільки перед
звільненням з армії обіймав посаду начальника автомобільного управління
Київського військового округу.
– Наш колектив і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб з честю виконувати
покладені на нас завдання, – говорить
Микола Миколайович. – Зважаючи на
відгуки людей, які приїздять для підвищення свого професійного рівня, ми
на правильному шляху.
Сергій Зятьєв

Автодром Дарницької автошколи
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Віхи історії

(частина 3. Початок у № 1, 2)

Ще гриміла на заході артилерійська канонада, ще не склав ворог зброї, як звільнена від гітлерівців Україна приступила
до ліквідації наслідків тієї страшної війни.
З поміж багатьох важливих завдань, що
постали перед українцями, чи не найголовнішим було очистити територію республіки від вибухонебезпечних предметів:
мін, артилерійських снарядів, авіаційних
бомб, гранат, що з якихось причин не вибухнули і залишились в землі.
Тож іще в роки війни розпочалося створення підрозділів з очищення землі від
смертоносних скарбів. Оборонне Товариство не залишилось осторонь цієї справи:
під його егідою було створено 1 360 спеціальних команд з розмінування, чисельність яких становила понад 40 тисяч чоловік. Люди, що входили до їх складу, займалися ліквідацією вибухонебезпечних
предметів, залишених війною в землі.
Лише протягом кількох років було перевірено понад 3 тисячі найбільш небезРозмінування

печних ділянок, при цьому
спільно з військовими підрозділами представниками
Оборонного Товариства було
знищено близько 30 мільйонів цих «скарбів».
«Сапер, як відомо, помиляється лише раз у своєму житті.
Ми прекрасно усвідомлювали всю небезпеку виконуваної роботи, але жоден з моїх
товаришів – принаймні я таких не знаю – не відмовився
виконувати покладені на нас
функції. Не було і дня, щоб ми не знаходили міни та снаряди. Траплялося, що їх
рахунок йшов на десятки, а інколи і сотні.
І це протягом одного лише дня!
Найбільше їх знаходили в тих районах, де під час війни точилися найбільш
жорстокі бої, де знаходилися радянські
та німецькі склади з боєприпасами. Серед
нас були досвідчені сапери, але, разом з
тим, вистачало і молодих, необстріляних,
як мовиться. Тож вчитись доводилося на
ходу, спостерігаючи за діями старших товаришів.
Чимало з нас отримали поранення, багато хто загинув, дбаючи про безпеку інших. Але комусь потрібно було робити і
цю роботу...».
Так згадує своє перебування в одній з
таких команд з розмінування Тимофій Гуцуляк – житель міста Черкаси.
Сьогодні, через 66 років по закінченні
війни, сапери інженерних військ ЗС України щороку знешкоджують десятки тисяч
вибухонебезпечних предметів. Зважаючи
на це, не важко уявити, яке навантаження
тоді випадало на людей з цих команд, що
очищали українську землю.
Під час війни німці зруйнували тисячі
українських міст і сіл, сотні тисяч шкіл, будинків культури, лікарень, інших об’єктів.
Тож потрібно було все відбудовувати.
«Після того, як гітлерівців вигнали з Києва, місто нагадувало суцільну руїну. Зокрема, Хрещатик було не впізнати. У некращому стані знаходились і інші вулиці
столиці, насамперед у центрі. Після того,
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як сапери ретельно обстежили руїни, багато з яких були заміновані фашистами, ми
взялися до роботи з відбудови колишнього міста-красеня: розбирали завали, вигрібали сміття, що накопичилось під час встановленого «нового порядку» тощо.
Не так давно в одному з українських
видань прочитав, що «столицю України
відбудували полонені німецькі солдати».
Мені соромно за автора цих рядків. Так,
колишні вояки німецького вермахту брали участь у відбудові міста, але не вони
його відбудували. Це зробили насамперед
ми, пересічні українці, в тому числі і члени
оборонного Товариства, організації якого
почали відновлюватись після визволення
міста, України.

Заняття в класі радіотехнічної
школи при Сумському обласному
комітеті ДТСААФ
Працювали не лише ми, а й члени наших сімей, в тому числі і діти. Всім хотілося внести посильний внесок у відбудову
рідного міста».
Це – витяг зі спогадів члена Київської
організації Тсоавіахіму Микити Таланчука.
В 1948 році Тсоавіахім був реорганізований у 3 різних і самостійних товариства: Добровільне товариство сприяння
армії, Добровільне товариство сприяння
авіації, Добровільне товариство сприяння
Військово-Морському Флоту. Та проіснували вони не довго, оскільки життя показало, що така реорганізація призводить до
розпорошення коштів, вносить плутанину
в їхню роботу. Восени 1951 року – згідно з
рішенням уряду – всі вони були об’єднані
у Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ). Згодом був
затверджений і статут ДТСААФ, в якому

сформулювали нові завдання цієї організації, зважаючи на ті реалії, що виникли
після війни.
У своїх спогадах сучасники відзначають,
що робота тоді неабияк пожвавилася. У
певній мірі це було обумовлено покращенням агітаційно-пропагандистської роботи,
від якої у значній мірі залежало зростання
чисельності «особового складу» оборонного Товариства. У 1952 році активістами
ДТСААФ було проведено майже 140 тисяч лекцій, бесід на оборонно-патріотичні
теми, які охопили близько 7 мільйонів осіб.
З кожним роком його лави поповнювалися новими людьми.
Окрім того, організації Товариства провели близько 8 тисяч воєнізованих походів
та різних змагань, учасниками яких стали
сотні тисяч людей. В 1958-1961 роках члени Оборонного Товариства України взяли
участь в 60 змаганнях і турнірах на рівні Радянського Союзу, посівши на них 20
перших місць і завоювавши 98 золотих, 42
срібні і 23 бронзові медалі, встановивши
17 світових, 67 всесоюзних і 152 республіканських рекорди.
У післявоєнний час відбувалося стрімке переозброєння Радянської Армії і
Військово-Морського Флоту, що вимагало від особового складу частин і підрозділів уміння швидко опановувати техніку
і озброєння. У цьому неабияку допомогу

Парашутисти Ворошиловградського аероклубу на аеродромі під час занять

надавало саме Оборонне Товариство. В
50-ті роки первинні організації Товариства
все більше охоплювалися навчанням з військових, військово-технічних, авіаційних і
військово-морських спеціальностей.
Практично всі солдати-водії, які призивалися до Збройних Сил, початкову підготовку пройшли саме під дахами автомобільних шкіл Оборонного Товариства.
А радіотелеграфісти? Початкові навички
свого ремесла вони теж отримали в його
навчальних закладах – радіоклубах. Молоді люди, яких готували до армійської служби, отримували спеціальності, що після
звільнення з армії давали їм змогу чесно
заробляти на шматок хліба: вони влаштовувалися водіями, радистами
на цивільних судах. Кажучи іншими словами, Оборонне Товариство
дбало і про обороноздатність країни,
і про те, щоб її громадяни мали спеціальності для подальшого працевлаштування.
Учасники зоряної обласної естафети ДТСААФ,
До нашого миприсвяченої 37-й річниці Великого Жовтня,
нулого
відноситись
на площі Сталіна в Ужгороді
можна по різному.
№ 3 (3) 2011
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Але факт залишається фактом: тоді значно більше уваги приділялося вшануванню пам’яті полеглих в роки Великої
Вітчизняної війни. І одну з перших скрипок, як мовиться, у цій благородній справі
грало саме оборонне Товариство, ініціюючи багато різних акцій, походів по місцях бойової і трудової слави. Наприклад,
лише у 1967 році юні слідопити спільно з
членами Товариства з’ясували імена понад 25 тисяч невідомих солдатів, що загинули на полях битв війни. А ще – створили
більше 10 тисяч музеїв, кімнат і куточків
Бойової слави у школах, інших навчальних закладах.
Члени первинних організацій, які діяли тоді практично в усіх трудових колективах, проводили величезну військовопатріотичну роботу серед людей, насамперед молоді. Вона сприяла тому, що в
ті часи практично не було ухильників від
проходження армійської служби. Навпаки, хлопці з радістю йшли до війська, боячись насмішок з боку ровесників, дівчат.
Так, тоді за ухилення від виконання конституційного обов’язку суворо карали,
але в переважній більшості не страх потрапити туди, де Макар телят не пас, рухала вчинками молодих людей, а свідомість, прагнення бути корисним країні і
суспільству. А свідомість цю формувала
держава, опираючись і на членів Оборонного Товариства.

В обласних організаціях ТСОУ

В цьому впевнений голова Черкаської обласної організації
ТСО України Микола Самойленко
Розповідає Микола Самойленко:
– Історія організації розпочинається
з 15 січня 1954 року, коли рішенням виконавчого комітету Черкаської обласної
ради депутатів трудящих було створено
Черкаський обласний організаційний комітет ДТСААФ. 57 років минуло з того часу,
але ми постійно пам’ятаємо свою історію,
людей, які її створювали. Черкаська обласна організація ТСО України сьогодні –
це 5 міських, 1 міжрайонна та 17 районних організацій, до складу яких входять
692 первинних, що об’єднують майже 78
тисяч чоловік. В області працюють технічний коледж, 4 автомобільні школи, 17
спортивно – технічних клубів, авіаційноспортивний та службового собаківництва,
а також 860 спортивно-технічних секцій.
Черкащани охоче займаються військовоприкладним багатоборством, службовим
собаківництвом, автомобільним, авіаційним, картинговим, мотоциклетним, стрілецьким, радіо, водними та іншими ви- осередків з найвищим прибутком. Ми піддами спорту.
готували більше 41 тисячі фахівців за 11
Успіх будь-якої важливої справи зале- спеціальностями. Стабільне збільшення
жить безпосередньо від організації ви- об’ємів підготовки за останні роки відбуконання завдань. Тому організаційному валося в Канівському РСТК – директор
забезпеченню діяльності обласного ко- Бузницький Олександр Іванович, Золомітету, навчальних закладів з питань ста- тоніському РСТК – Новіков Микола Ілліч,
тутної діяльності в області приділяєть- Христинівському РСТК – Вусатий Микола
ся постійна увага. Ми дбаємо про під- Петрович, Смілянській АШ – Артеменко
вищення рівня професійної підготовки Микола Григорович, Чорнобаївській АШ –
керівників навчальних закладів, викла- Лук’ященко Іван Іванович.
дачів, майстрів. З педагогічними працівНезважаючи на жорстку конкуренцію,
никами проводимо збори, заняття, де що склалася на ринку надання послуг з
вивчаємо вимоги щодо реформування підготовки водіїв транспортних засобів,
професійно-технічної освіти на сучасно- Черкаська обласна організація працює стаму етапі, її стандарти, керівні документи, більно. Помітивши деяке зменшення попирозповсюджуємо та узагальнюємо пере- ту на підготовку водіїв, основний акцент
довий досвід навчальних закладів, мето- ми зробили на підвищенні ефективності
дичні рекомендації з удосконалення на- навчального процесу. І люди зрозуміли,
вчального процесу, оснащення сучасним що при працевлаштуванні саме знання віустаткуванням навчально-матеріальної діграють вирішальну роль.
бази. Всі ці заходи дають позитивний реВелику роботу у 2010 році усі навчальзультат. Протягом останніх 5 років наша ні заклади області провели з підготовки і
організація входить до десятки обласних проходження державної акредитації у Де№ 3 (3) 2011
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партаменті ДАІ МВС України та на продовження ліцензії МОН України щодо надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти. Станом на цей
час всі вони отримали необхідні ліцензії
та сертифікати на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів.
ІІ Пленум ТСО України визначив основним завданням освітньої діяльності вважати підвищення об’ємів підготовки, розширення спектру спеціальностей, оптимізацію навчально-матеріальної бази. Тому
керівництво обласної організації постійно
звертає увагу на підвищення персональної відповідальності керівників навчальних закладів за стан роботи з комплекснометодичного забезпечення предметів і
професій, розробку та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій у відповідності до сучасних досягнень
науки і передового досвіду професійнотехнічної освіти. Головним критерієм оцінки за цими напрямками я вважаю профе-

Візитівка
Микола Олексійович Самойленко очолює Черкаську обласну організацію Товариства Сприяння Обороні України з
1997 року. Організаторський стиль діяльності сформувався під час військової служби на командних посадах. Йому
притаманні єдність слова і діла, пунктуальність у виконанні прийнятих рішень,
повага і чуйність до людей, гостре почуття відповідальності. Голова постійно дбає про підвищення професійної
та методичної майстерності керівників
підпорядкованих організацій. Обласна
організація під його керівництвом вирізняється стабільною роботою у виконанні статутних завдань Товариства, має
вагомі економічні показники, команди
спортсменів показують високі результати на змаганнях державного та міжнародного рівня. Лише за останні п’ять
років підготовлено близько 42 тисяч фахівців для економіки України, щорічно
проходять навчання та перепідготовку
не менше 6 тисяч осіб. Звісно, що успіхи
даються напруженою працею всіх членів Товариства Черкащини. Але, разом
з тим, не можна не брати до уваги і особистий внесок керівника, який очолює
обласну організацію майже 14 років.
сійність, компетентність і спроможність
працювати у сучасних умовах.
В навчальних закладах області підвищується роль педагогічних рад, педагогічних працівників. Вивчається та розповсюджується досвід навчально-виробничого
процесу, організаційної роботи особливо
там, де є паростки нових, перспективних
форм діяльності. До таких організацій відносяться Канівський, Христинівський, Драбівський, Маньківський РСТК, Смілянська
та Чорнобаївська автомобільні школи. Наприклад, в Христинівському районному
спортивно-технічному клубі, де директором Вусатий Микола Петрович, вдосконалюється порядок і система контролю
за навчальним процесом і збереженням
навчально-матеріальної бази. З цією метою в кабінетах, лабораторіях, на території парку встановлені відеокамери, які
дають можливість контролювати хід навчання в кабінетах і спостерігати за приміщеннями.
Обласний комітет, керівництво навчальних закладів постійно приділяють увагу розвитку та удосконаленню
навчально-матеріальної бази. Аналіз її
стану свідчить про те, що вона в основному відповідає ліцензійним вимогам
Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України, інших нормативних документів. Керівництво, педагогічний колектив навчальних закладів постійно працюють над розширенням спектру ліцензійних професій. Краще справляються з
цим завданням Канівський, Золотоніський, Христинівський, Маньківський РСТК
та Смілянська, Уманська, Чорнобаївська
автомобільні школи, які мають ліцензії на
11 спеціальностей.
Практично в усіх навчальних закладах
області є автодроми або майданчики для
початкового навчання водінню, автомобільні парки, обладнані необхідним устаткуванням і приладами, класи мають естетично оформлені плакати і планшети,
укомплектовані необхідними підручниками, агрегатами і інструментами. В навчальних корпусах проводиться ремонт
з використанням сучасних матеріалів і
технологій, в класах нові меблі, сучасні
комп’ютери. Одним із основних показників є закупівля нових навчальних автомобілів – за останні 3 роки придбано
35 легкових автівок. Керівникам навчальних закладів області рекомендовано постійно нарощувати темпи роботи щодо
оновлення навчальної техніки, звільнення від застарілої, приведення навчальноматеріальної бази до державних стандартів. Всі навчальні кабінети, класи, лабораторії обладнані згідно вимог керівних
документів, які регламентують порядок
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, естетично оформлені і мають сучасний вигляд. Такий стан
навчально-матеріальної бази відповідно сприяє якісній підготовці кадрів масових технічних професій для економіки України.
На сьогодні кращою серед шкіл ми вважаємо навчально-матеріальну базу Уманської автомобільної школи (директор Шершун Валерій Іванович), серед районних
спортивно-технічних клубів – Золотоніського РСТК (директор Новіков Микола Ілліч).
Підготовка водіїв автотранспортних засобів в навчальних закладах області є пріоритетним напрямком, тому і навчальноматеріальна база, спрямована на цю професію, забезпечує підготовку спеціалістів
в межах ліцензійного обсягу. Ми маємо кабінети з правил дорожнього руху та основ
безпеки руху, з вивчення будови і експлуатації автомобіля, лабораторії для проведення практичних робіт з будови і технічного обслуговування, автодроми, майданчики навчальної їзди.
Але ефективність використання
матеріально-технічної бази не в повній
мірі відповідає сучасним вимогам. Після скорочення обсягів підготовки спеці№ 3 (3) 2011
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алістів для Збройних Сил України, звільнились значні площі навчальних кабінетів,
автодромів. Та не всі використовують їх
з максимальною ефективністю. На прикладі Шполянського технічного коледжу
можна зробити висновок про правильний
вибір напрямку дій. Тут на вивільнених
площах були збудовані станція технічного
обслуговування, майданчик для стоянки
великовантажних автомобілів та їх обслуговування тощо. Прибуток від діяльності
створених об’єктів складає більше 70 тисяч гривень.
Крім навчально-виробничого процесу,
займаємося й іншою статутною діяльністю.
Особливе місце в роботі обласної організації посідає військово-патріотична і спортивна робота. Ми проводимо різноманітні
заходи, присвячені визначним датам в історії України. Насамперед, це місячники
оборонно-масової роботи, що пов’язані
з Перемогою у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, визволенням Черкащини і України від гітлерівців. Напередодні
Дня Збройних Сил України в області проводяться заходи, присвячені нашому війську, зокрема – спортивні змагання, вікторини, бесіди, зустрічі з ветеранами, військовослужбовцями.
Обласна організація Товариства заслужено пишається своїми спортивними досягненнями. Тільки в 2010 році спортсмени Товариства області взяли участь більш,
ніж у 30 змаганнях різного рівня. Це чемпіонати світу, Європи, України, Товариства
Сприяння Обороні України, спортивні змагання на Кубок України, ТСОУ, змагання на
першість Черкаської області. 17 спортсменів обласної організації входять до збірної команди України з таких видів спорту як морське багатоборство та водномоторний спорт. З 9-ти видів спорту, що
культивуються в обласній організації Товариства, всі чемпіонати України проходили
на Черкащині. На нашій базі було проведено тільки за останні 2 роки біля 15 Всеукраїнських змагань і 10 змагань обласного рівня, на які витрачено більше 100
тисяч гривень.
Але причин для самозаспокоєння я
не бачу. Як людина військова, як керівник обласної організації постійно вимагаю від себе, директорів навчальних закладів винятково зразкового виконання службових обов’язків, дотримання
високої виконавчої дисципліни на всіх
ділянках роботи, почуття відповідальності за доручену справу. Саме такий
стиль роботи сформувався не лише у
працівників обласного комітету, а й
у всієї обласної організації. Тому і діє
вона, як добре налагоджена система!

В обласних організаціях ТСОУ

...аероклуб, хоча у нього і вельми поважний вік, залишається молодим і знову буде набирати висоту, тому що молодь – основа на всіх етапах його життя.
Небо кличе відважних!
Олександр Скринніков

Олександр Скринніков і Сергій Філатов
Олександр Васильович має всі підстави давати оцінку Харківському аероклубу,
адже очолював він його на протязі 15 років – до 2005-го, коли був обраний головою Харківської обласної організації ТСО
України. 33 роки провів він у небі, розпочавши свою льотну роботу в 1972 році
льотчиком-інструктором на вертольотах
Мі-1 у Вовчанському авіаційному училищі льотчиків ДТСААФ СРСР і завершивши
начальником Харківського аероклубу. Годинами може розповідати не лише про
сучасні проблеми закладу, а й слугувати
справжнім літописцем первістка української авіаційної школи. За його безпосередньої участі побачили світ унікальні в
своєму роді видання: «Полёты начинались с рассветом» та «Аэроклуб продолжает полет».
Складним був шлях становлення і розвитку сучасного аероклубу імені Валентини Гризодубової. Можна дещо подискутувати щодо визначення точної дати виникнення його в місті Харкові, але одне
безперечне – саме він передував станов-

ленню подібних закладів не лише в Україні,
а і на всій території колишньої Російської
імперії, згодом і СРСР. Перший аероклуб
було засновано в тоді ще губернському
Харкові до Першої світової війни – як відділення Всеросійського аероклубу. Члени
клубу популяризували досягнення авіаторів, організовували показові виступи перших російських льотчиків – Уточкіна, Заікіна. Знов заговорили про аероклуб, тепер
вже у пролетарському Харкові, наприкінці 1923 року. Але тільки через два роки
харківські газети сповістили, що «1 січня
1925 року відбулося відкриття в м. Харкові першого на Україні аероклубу імені Ілліча». Виділили йому чудове приміщення, на
даху встановили літак «Ньюпор-ХІV», подарований авіабазою ВПС. Аероклуб, який з
часом отримав назву «Аерохімклуб», веде
агітаційну роботу, конструює і виготовляє
планери, саме в його лабораторії отримує початок авіамодельна справа в Україні. Проте навчальні підрозділи в ньому
виникли значно пізніше. Тому й зрозуміло, чому в Харкові в 1928 році знадоби№ 3 (3) 2011
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лося відкривати льотну школу цивільного флоту, в першому випуску якого були
три дівчини. Одна з них, Валентина Гризодубова – перша жінка Герой Радянського Союзу.
1931 року льотну школу перевели до
Полтави, а два роки потому, 4 листопада
1933 року, відбулося офіційне відкриття
Всеукраїнського аероклубу. Тодішні газети в один голос заявили, що він перший
в Україні. Урочисте відкриття «першого
аероклубу» 1 січня 1925 року могло і забутися, адже за цей час не було зроблено жодного випуску пілотів та інших авіаційних спеціалістів. Безпосередньо перед
Всеукраїнським аероклубом ставились
такі завдання: готувати пілотів, авіатехніків, мотористів, фахівців різних авіаслужб,
планеристів, парашутистів, розвивати автомобільну справу і проводити науковопошукову роботу. Діапазон вельми широкий!
І закипіла робота: 40 робітників починають опановувати льотну справу на 15
новеньких літаках, 75 чоловік прийшли до
школи мотористів, відкрита школа радіотелеграфістів, кожні два місяці випускаються в самостійний політ 80 планеристів,
в гуртки авіамоделістів прийшло більше
5 тисяч дітей харківських пролетарів. На
ділянці поблизу ХТЗ розпочинається будівництво власного аеродромного комплексу на 200 навчальних машин. Незабаром, у зв’язку з переїздом уряду до Києва,
Харківський аероклуб перестає бути Всеукраїнським, але, як і раніше, займає ведучі
позиції в Україні. Будівля уряду була передана дітям Харкова, і там відкрили дитячий
аероклуб, в якому розмістили авіамодельні
і планерні секції. Біля 600 дітей вивчають
історію авіації, матчастину літака, двигуна,
елементарні основи аеродинаміки. Починає діяти найвища в Союзі парашутна вежа
висотою в 64 метри. З великим ентузіазмом
відзначають харків’яни День авіації, про
що із захопленням розповідає 19.8.1935

року газета «Правда». Величний розмах розформовано, на його базі створили обпланів і задумок перериває проза жит- ласний авіаспортклуб 1-го розряду. Вертотя. Розуміючи загрозу війни з фашизмом, літний загін ліквідували, літаковий скорокерівництво країни вирішило докорінно тили до ланки. Збереглися також авіаланки
реорганізувати аероклуби. 3 червня 1941 парашутної і планерної підготовки. Льотроку надходить наказ Голови Центральної ного складу залишилось лише 11 чоловік
Ради Тсоавіахіму: «Харьковский аэроклуб разом з начальником АСК. Таким чином,
из списков аэроклубов исключить и счи- з 1964 року авіаспортклуб став готувати
тать переданным в ведение ГУУЗ ВВС Крас- тільки спортсменів всіх спеціальностей і
ной Армии по балансу на 15 мая 1941 г.». парашутистів для ПДВ. В січні 1969 року
Одних лише літаків У-2 було передано 44 розформовано і планерну ланку. В жоводиниці, більше ніж в авіаційному полку.
тні 1973 року знову «перестройка» – літаОтже, аероклубу немає, замість нього – кову ланку реорганізували в вертолітну,
10 школа ВПС. Вона не встигає зробити до надавши їй 10 машин Мі-1. Вже за рік було
війни жодного випуску, а вихованці аеро- підготовлено 18 пілотів першого року наклубу вже з перших днів війни вступили в вчання та 21 спортсмен-вертолітник, парабій. 17 його випускників за видатні подви- лельно завершили навчання 164 майбутги відзначені найвищою нагородою Вітчиз- ні бійці «крилатої піхоти» і 41 спортсменни – Золотою Зіркою Героя. Серед них двічі парашутист.
Герой Радянського Союзу Петро Покришев,
Всупереч усім негараздам та постійлауреат Ленінської премії Олексій Пере- ним реорганізаціям Харківський аероклуб
льот, заслужений льотчик-випробувач Іван ДТСААФ не тільки успішно працює, а й виДзюба та інші.
ховує героїв мирного часу, видатних люВідродження аероклубу сталося в бе- дей, якими пишається наша країна. 14-річрезні 1947 року. На керівну і льотну роботу ним підлітком прийшов в парашутну секприходять бойові льотчики полковник Ми- цію майбутній космонавт-59 Володимир
кола Рибальченко, Герої Радянського Со- Васютін, невдовзі засвоїв льотну справу,
юзу Григорій Філіппов, Микола Павлушкін з аероклубу прямим шляхом – до училиі Михайло Ігнатов. Вже за перший навчаль- ща ім. Грицевця, а вже звідти – до загону
ний рік аероклуб підготував 74 пілоти на космонавтів. За успішне виконання довлітаках По-2 і 214 бійців-парашутистів. З готривалого космічного польоту удостоє1950 року почалося освоєння летовища в ний звання Героя Радянського Союзу. КанКоротичі, яке і по сьогодні є основним для дидатом в космонавти «першого призову»
аероклубу. До 10-річчя із дня відновлен- був ще один вихованець Харківського аеня роботи авіаційний колектив ДТСААФ роклубу Валентин Бондаренко. Але тразвітує підготовкою 1000 пілотів легкомо- гічний випадок під час тренувань обірвав
торної авіації, 6 тисяч парашутистів, пла- його життя. Останнім став 890-й стрибок
неристів і спортсменів всіх напрямків, не для інструктора парашутного спорту Вавраховуючи авіамоделістів. В 1959-60 на- силя Мельника, але навічно обезсмертив
вчальному році один загін обласного ае- його ім’я. Сотні стрибків виконують тепер
роклубу було переведено на вертольоти молоді парашутисти на меморіалах імеМі-1, і вже цього року отримав путівку в ні Героя України, який ціною свого життя
небо 41 пілот гвинтокрилої машини. На врятував парашутиста-початківця. В жовтой же час діяли 12 планерних гуртків – тні 2000 року список героїв – вихованців
100 чоловік, 24 парашутних – 840 спортс- аероклубу – поповнився ще одним ім’ям.
менів, в 120 авіамодельних гуртках займа- Член збірної команди парашутистів Україлися 2350 молодих людей, а взагалі 156 ни, майстер спорту СРСР Анатолій Мялиця
гуртків об’єднували 3290 аматорів.
не воював на фронтах Великої Вітчизняної,
Чергова реорганізація в лютому 1964 але те, що він здійснив, так би мовити, на
року болюче вдарила по навчальному за- фронті відродження виробництва літаків і
кладу – Харківський обласний аероклуб засвоєння випуску складної ракетної техні-
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З цією машиною пов’язане все льотне
життя Олександра Васильовича
ки в найважчий для країни час, сповна порівняно з високим бойовим подвигом.
В 1996 році Харківському АСК повернено історичну назву «аероклуб» і присвоєно ім’я видатної льотчиці Валентини
Гризодубової.
Прозорим сонячним ранком приїжджаємо ми з головою обласного Товариства
Олександром Скринніковим до Коротичу.
Безкрайнє зелене льотне поле, на якому
двома рівними шеренгами вишикувались
святково пофарбовані спортивні літаки і
гвинтокрили, на вічній стоянці музею просто неба завмерли бойові крилаті машини радянського часу. Одразу привертає
увагу скромний трудяга вертоліт Мі-1, що
дав путівку в небо багатьом поколінням
льотчиків. П’янке повітря наповнює груди, а ковток води із знаменитої нашої «березанської» криниці миттєво повертає до
далекої юності.
Начальник аероклубу Сергій Філатов, колишній військовий льотчик, який
прийняв «штурвал» льотного закладу в
2007 році, розповідає про сьогодення
гризодубівців:
– Головними напрямками роботи вважаємо, по-перше, підготовку спортсменівльотчиків на Як-52. Набрали цього року 10
бажаючих – незважаючи на кризу, людей
манить небо, вони хочуть літати.
По-друге, підготовку парашутистів. На
цей рік ми запланували 2225 стрибків і
впевнені, що впораємося. Адже молоді
притаманний дещо авантюрний дух. То
нехай краще несуть гроші в скарбничку
аероклубу, аніж програють в казино. Пропонуємо їм стрибки з десантним парашутом, причому наземну підготовку можуть
за бажанням пройти як заздалегідь у місті
в приміщенні аероклубу, так і безпосередньо на аеродромі в день стрибка. Маємо
можливість прискореної підготовки вільному падінню за програмою AFF. Вивчили

з цією метою двох майстрів-інструкторів, в
розстрочку придбали систему «парашуткрило». До речі, своє 70-річчя Герой України Анатолій Мялиця відзначив самостійним стрибком з цим парашутом. Великих
заробітків з парашутизму не маємо, але
імідж... З цією ж метою формуємо пілотажну групу із штатних працівників на реактивних літаках. Маємо свої два літаки, за
сприяння ЦК ТСО України беремо в оренду ще пару. Таке формування – унікальне
для нашого Оборонного Товариства, свого роду агітбригада. Вже маємо два замовлення прикрасити ювілейні свята: 80-річчя
Конотопського вертольотно-ремонтного
заводу та 85-й рік заснування Харківського авіазаводу.
Справжнім популяризатором авіаційного спорту вважаємо ми авіамоделізм,
керує яким чудовий інженер Васильченко.
Доходу від цього спорту не маємо, скоріше навпаки, але те «золото», та спортивна
слава, що привозять звідусіль наші спортсмени, дорожче за всякі гроші. Нещодавно
відкрили на аеродромі спеціальний майданчик для радіокерованих реактивних
моделей малої авіації.
І, нарешті, так званий «народногосподарський» напрямок роботи. Ми ще
пам’ятаємо ті часи, коли доля аероклубу
в здобутках обласної організації складала 38%. Так, криза внесла свої корективи,
але й цього року потрібні послуги малої
авіації в сільському господарстві, лісоохоронній діяльності.
Слухаю Сергія Миколайовича і пригадую героя популярної кінокомедії: «Шеф,
усе пропало!..». Реалії сьогодення такі, що
з усіх боків тільки це і чуєш. Велику купу
проблем має і наш аероклуб. Але, дивним
чином, в устах обох керманичів льотного
закладу, колишнього і нинішнього, розповідь про труднощі виглядає не скаргою на
життя, а стимулом для напруженої роботи.
У будь-якій проблемі закохані в небо чоловіки бачать «світло в кінці тунелю». Гостре питання – застаріла техніка. Люди хочуть вчитися літати на сучасних машинах,
та й в експлуатації вони значно економніші. Наприклад, за одну годину польоту
«зліт-маршрут-посадка» Як-52 спалює 80
літрів пального, а з виконанням фігур ви-

щого пілотажу – більше 100. Вихід знайшовся: домовились з давнім і вірним партнером – харківським авіазаводом – про
передачу у випробувальну експлуатацію
2-3 нових літаків з дивовижною нормою
витрати пального всього 16-18 літрів! Маємо проблему і з «транспортом» для парашутистів: гарна машина Ан-2, надійна, але
майже 50 хвилин «шкрябається» на висоту 3000 метрів з десятком парашутистів. А
сучасніший Ан-28 більше 20 спортсменів
закине на 4000 і вже за 15-20 хвилин готовий здійснити черговий підйом. Звісно,
що люди їдуть в сусіднє Майське, бо там і
дешевше, і спортсмен з «крилом» за день
може виконати 5-7 стрибків, а в нас – максимум два. То ж і поклялися один одному –
розіб’ємося в дошку, а нову машину придбаємо: Ан-28, Л-410 чи якусь іншу – в кредит, в оренду, в лізинг... Все зробимо, а на
щось новеньке грошенят наберемо!
Проблема із спонсорами – вони наче
і знаходяться, але так і цілять зробити на
копійку, а урвати на гривню. Пішли іншим
шляхом – стали запрошувати для базування спортсменів і приватних пілотів зі своїми літаками. Ці вже самі зацікавлені вкласти свої кошти в розвиток аеродромної інфраструктури – відремонтували разом СКП,
побудували спільний ангар, запропонували толокою зробити баню.
Дуже шкодують за тим, що армія відмовилась від підготовки курсантів-пілотів. Та
й тут не стоять на місці – домоглися скликання поважної наради на базі ХУПС. Присутній на ній заступник командувача ПС
України генерал Нікіфоров однозначно заявив: «Нам ця підготовка потрібна». Отже,
наразі відпрацьовуються робочі питання,
а наші хлопці впевнені – будемо-таки знову давати дорогу в небо майбутнім захисникам Вітчизни!
Впевнені, що повернуть аероклубу і такі
традиційні державні замовлення, як участь
в системі «Пошук» від МНС, лісоохоронна
справа та контроль нафтогазопроводів.
При всьому оптимізмі відверто зізнаються, що нинішній рік дуже важкий. Тому
й завдання перед собою ставлять «приземлені» – вижити і не розгубити людей, унікальних спеціалістів, як пілотів, так і наземний персонал. Особливої ваги набирає це
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питання для вирішення величної, на мій
погляд, ідеї, яку вони вже перетворюють
в життя – створити на базі аероклубу навчальний авіаційний центр з підготовки
пілотів-аматорів легкомоторної авіації, а
згодом і технічних спеціалістів, нестача
яких вже зараз відчутна в усіх авіаційних
організаціях. За допомогою фахівців авіаційного відділу ЦК ТСОУ розробили і подали всі необхідні документи до Державіаслужби України, наразі чекають атестаційну
комісію. В разі успіху, а в ньому ніхто не
сумнівається, харківський аероклуб матиме не тільки сертифікати на експлуатацію
і технічне обслуговування літальних апаратів як єдине в ТСОУ авіапідприємство,
а й отримає право готувати пілотів. Все
для цього є – навчальна база, техніка, аеродром. А головне – є люди, які можуть і
навчати, і забезпечувати навчальний процес. Майже 20 років працює заступником з
МТЗ колишній офіцер-вертольотник Василь
Шулежко. «Нянею» для всього персоналу
аеродрому вважає його Сергій Філатов.
Все свідоме життя пов’язане з Коротичем
у Віктора Гончаренко, який починав літати
спортсменом, дав путівку в небо на гвинтокрилих машинах не одному поколінню
курсантів. Літакова ланка в надійних руках справжніх асів Андрія Шевченко і Сергія Комина. Лише два роки вистачило колишньому начальнику ПДС ХУПСа Андрію
Василенко, щоб зробити дійсно зразковою
парашутну ланку. Тим паче, що в ній працюють неперевершені знавці парашутної
справи «від А до Я» Олександри Івановичі Бутузов і Медведєв. Надійним своїм помічником, справжнім майстром вважає начальник аероклубу керівника інженерноавіаційної служби Віктора Кулаченко, під
невсипним оком якого творять справжні
дива авіатехніки. Лише дякуючи старанням
і тонкому знанню своєї справи фахівців АіРЕО Степана Лучко і Віктора Кузьменко навіть ветерани неба, з яких складається більшість авіапарку, подовгу не застоюються
на ремонті. Добрим словом згадують «метеоролога від Бога» Вячеслава Мартьянова і справжнього віртуоза в справах авіаобладнання Володимира Панченка, які вже
на заслуженому відпочинку, але зв’язків з
рідним клубом не втрачають.
Впевнений, поки справами спортивної
авіації Харківщини опікуються такі фахівці, поки очолюють цю роботу такі закохані в свою справу керівники як Олександр
Скринніков і Сергій Філатов, Харківський
аероклуб імені Валентини Гризодубової
продовжуватиме свій величний політ!
Вихованець і патріот аероклубу
Володимир Віжунов

Випробувано на собі

Цього літа, закінчивши університет, я
вирішив відзначити свій вступ у справжнє доросле життя. Окрім грандіозної
гулянки із одногрупниками, куди ж без
неї, душі закортіло чогось для себе, такого, щоб запам’яталось на все життя. Отже,
після деяких вагань, мій вибір зупинився
на стрибках із парашутом. Як на мене, це
один із найдоступніших і простих способів
випробувати себе на міцність.
Можливість стрибнути не довелось шукати довго, дякуючи Інтернету. Перше ж
посилання пошукової системи привело
мене на сайт так званої «дроп зони» аеродрому «Чайка», де на базі ТСО України
спеціалісти дають змогу всім бажаючим
відчути себе десантником всього лише після кількох годин наземної підготовки і за
досить доступну ціну. Отже, дочекавшись
суботнього ранку, я і моя група підтримки
(подруга та дідусь) рушаємо за 15км від Києва. Без зусиль знаходимо злітну смугу, на
самому краєчку якої стоїть охайна будівля –
головний осередок «стрибунів».
Як тільки потрапляєш всередину, одразу відчуваєш особливу енергетику цього місця та людей, що юрмляться навколо. Більшість із них – молоді зірвиголови,
але найбільш шановані – інструктори ще
радянського загартування. Нас зустрічає
Олена Вікторівна, яка буде супроводжува-

ти під час стрибка, знайомить з інструктором, а за сумісністю і пілотом літака, що доставить групу на висоту 800 метрів.
Перед стрибком потрібно заповнити
бланк для оформлення страхування, потім пройти медогляд. Дочекавшись решти
групи – загалом 16 молодих людей, серед
яких 4 дівчини – інструктор розпочав підготовку. Розповів про парашут Д-6, з яким
ми будемо стрибати, ознайомив із «запаскою». Після коротенького теоретичного
курсу групу привели на майданчик наземної підготовки, де кілька годин ми тренувались вистрибувати із літака, відкривати
купол та приземлюватись.
Близько четвертої години курс підготовки було завершено. Хвилювання групи
із кожною хвилиною посилюється, адже
зовсім скоро ми будемо стрибати з майже кілометрової висоти. На жаль, через
сильний вітер новачкам стрибки довго не
дозволяються. У напруженому очікуванні проводимо години у кафе, що поблизу.
Із заздрістю та захопленням спостерігаємо то за спортивними літаками у небі, то
за спортсменами, що на шаленій швидкості пролітають над головами і граціозно
сідають на траву під своїми парашутами
типу «крило».
Нарешті, близько сьомої години вечора вітер стихає. Інструктор дає команду
першої готовності.
Декілька разів перевіривши парашути на кожному
«студентові», нас
запускають у літак.
Відчуваю, як серце
мало не вистрибує
із грудей, намагаюсь пригадати все,
що нам говорили. А
тим часом ветеран
вітчизняної авіації
АН-2, розігнавшись
на ґрунтовій смузі,
вже відривається від землі. КільА за тиждень ми вже стрибали разом з Катериною
ка хвилин – і ми на
на системі «Тандем»
потрібній висоті, в
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ілюмінаторі видно весь Київ. Пілот дає перший сигнал, Олена Вікторівна відчиняє люк,
кидає парашут для пристрілки. Літак робить ще одне коло, і лунає другий сигнал,
який сповіщає, що прийшов час стрибати.
Вся група встає з лавок, першим іде найважчий. Він встає на порозі. Крізь ревіння мотору доноситься команда «Пішов!»...
і хлопець зникає. Я стрибаю третім, у голові жодної зайвої думки, сплеск емоцій
вичистив свідомість до кришталевої чистоти. Легкий дотик до плеча – нога без
вагань робить крок. Мить, і я опиняюсь у
царині, де скажений вітер свистить у вухах,
а у жилах кипить адреналін. Відрахувавши 3 секунди, смикаю за кільце, до якого
спітніла рука немовби прикипіла. Через
секунду над головою відкривається білий
купол, а навкруги панує абсолютна тиша і
неймовірна краса. Швиденько вимкнув запаску і влаштувався зручніше. Трохи нижче видно два куполи. Чутно, як хтось кричить від захоплення. Здається, що минуло
всього півхвилини, але механізм на запасному парашуті спрацював, це означає, що
до землі залишилось 300 метрів. Ще трохи помилувавшись видовищем з висоти
пташиного польоту, починаю готуватися
до приземлення. Хвилина – і зібрані разом ноги торкаються землі. Зібравши парашут, поспішаю подякувати інструкторам
та отримати сертифікат, що підтверджує
самостійний стрибок з небесної височини у 800 метрів.
Відчуття, які людина переживає під
час такого випробування як стрибок із
парашутом, на мій погляд , не зрівняні ні
з чим. Вони дають змогу відчути життя посправжньому. Кожна секунда, яку я провів
у небі під куполом, закарбувалась у пам’яті
значно глибше, ніж цілий тиждень звичайного життя. І тепер, коли мені сумно, або
буденні проблеми псують настрій, я згадую ці секунди, і на обличчі посмішка виникає сама собою.
Випускник Київського державного
університету інформаційнокомунікаційних технологій
Дмитро Буланий

Військово-патріотичне виховання

А Ви знаєте, що у нас на Херсонщині є село, яке дало світові шістьох Героїв?..

(Із розмови з патріотом рідного краю Іваном Сабадашом)

Людина не спроможна знати про все на
світі. А Інтернет знає все, або майже все.
Знає він і про село, яке з 1963 року носить горде ім’я – Геройське. І про людей,
завдяки яким воно отримало цю почесну
назву. От ми й замислились, чому саме ця
земля так багата на героїв – вода тут така,
чи повітря якесь особливе...
Своїми думками щодо цього питання попросили поділитися Римму Олександрівну Лимарчук – директора Голопристанської зразкової автошколи ТСО
України, що носить ім’я двічі Героя Радянського Союзу Петра Покришева.

Ще майже сім років тому, коли мене,
бухгалтера-економіста Голопристанської
автошколи ТСОУ, призначили на посаду її
директора, я вирішила перш за все усвідомити для себе роль і значення цього навчального закладу (не в моєму особистому
житті, ні!) у житті суспільства, в обороноздатності країни, підготовці кваліфікованих кадрів, в яких зараз велика потреба.
Починати слід було з себе, щоб далі передавати свої знання, свої переконання і
світогляд слухачам автошколи, яким у недалекому майбутньому випаде честь захищати Вітчизну. Що, високі слова? Можливо, й так, але високі поняття вимагають
і слів високих.
Не тільки в Конституції України записано про обов'язок її громадян захищати Ві-

тчизну, думала я, така вимога існує чи не
в усіх країнах. І починається все з багаторічної, ретельної підготовки до військової
служби, від чого напряму залежить якість
призивного контингенту, а відтак – боєздатність армії. При цьому не слід відмовлятися від величезного досвіду, набутого за часів радянської влади. Звичайно, з
поправками на умови сьогодення. На початку практичного виконання цієї вимоги
стоїть система автошкіл Товариства Сприяння Обороні України. А на чому повинен
ґрунтуватися сам навчальний заклад? На
загальних освітніх принципах? Чи не замало цього для повноцінного виховання
майбутнього захисника землі рідної? І тут
доречним буде зробити невеличкий екскурс в минуле.
Наше районне містечко Гола Пристань
на Херсонщині, у пониззі Дніпра, на злитті
двох приток могутньої ріки – Конки і Чайки, нещодавно відзначило своє 300-ліття
і має цікаву і повчальну історію. Засноване воно запорізькими козаками, які 1709
року влаштували на зручному, втаємниченому місці притоки Дніпра перевіз і назвали його Голим. До цієї місцини стікалися
втікачі від панського гніту, тут осідали поранені в боях козаки, які лікувалися у воді
та грязі цілющого озера Соляне. Разом із
ними «оселялося» волелюбство. Первісний
контингент населення складався з людей
рішучих, бойових, ініціативних, спроможних і на завзяту працю, і на вміння постояти за себе і свої сім'ї. Ці риси збереглися
в їхніх нащадках і до наших днів.
Населення Голопристанщини відстояло ще один свій привілей: воно ніколи не
було панським, не знало кріпацтва, якщо
не зважати на кріпацтво державне, не було
тут значних багатіїв, але не було й жебрацтва. І за три століття не знало воєн на своїй території, зате самі голопристанці встигли взяти участь ледь не в усіх війнах, що
трапилися у світі за ці століття. Загарбники
побували тут лише в роки Великої Вітчизняної. Недовго це було, зате шкоди наробили чимало, за що волелюбне населення
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відплатило фашистам сповна. Щоб переконатися в цьому, варто пройти в центр
міста, до Алеї Героїв, яка відкривається Вічним вогнем.
Голопристанщина – єдиний район на
всьому пострадянському просторі, який
має 35 Героїв війни і праці. Їхні портрети і короткі описи подвигів тут – на Алеї.
Для військових – одна стела з 15-ма портретами: 13 Героїв Радянського Союзу і
два повних кавалери орденів Слави, що
прирівнюється до звання Героя. Серед
них П.О.Покришев – льотчик-винищувач,
двічі Герой Радянського Союзу та розвідник П.Х.Дубинда – повний кавалер орденів Слави і нагороджений Золотою Зіркою Героя. Для трудових звитяг поруч
інша стела з 20-ма портретами: 18 Героїв
Соціалістичної Праці і два повних кавалери орденів трудової Слави. Серед «мирних» героїв комбайнер М.А.Брага та шахтар І.І.Стрельченко – теж двічі Герої Соціалістичної Праці.
Але навіть на Голопристанщині, землі
героїв, є село, яке виділяється серед усіх
населених пунктів країни. Якщо спуститися

Автошкола з гордістю носить ім’я
Петра Покришева

Дніпром в лиман, де він непомітно переходить у Чорне море, побачите невеличке
село Геройське. Колись воно звалося Прогноями і було добре відоме чумакам, які
ходили до нього по сіль. Адже «прогної» –
солоні озера, з яких улітку, після випаровування води, можна було черпати дорогоцінну сіль. Охороняли місцевість від турків
і татар козаки Прогнойської паланки.
Велика Вітчизняна додала селу нової слави: звідси пішли на загарбників і
стали Героями четверо земляків, через
що й придбало село іншу назву – Геройське. Вони були такими різними: піхотинець П.Х.Дубинда, командир малих «морських мисливців» М.Г.Танський, розвідник
К.Г.Висовін, командир дивізіону тральщиків Г.Я Оводовський. Уже в мирний час до
цієї славної когорти Героїв приєдналися
гарпунер китобійної флотилії «Слава» М.М.
Гниляк і капітан-директор морозильного траулера В.В.Михасько. Так, вони були
різними, але єднала їх вірна любов до рідної землі і готовність захищати її потом і
кров'ю.
Через дорогу від Алеї Героїв розташувався міський Палац культури «Сузір'я», в
якому не тільки кінотеатр і картинна галерея, а й музей Петра Опанасовича Покришева, бюст якого встановлено на могилі Героя поруч із Вічним вогнем. Постановою Ради Міністрів УРСР № 105 від 03
травня 1991 року Голопристанській зразковій автомобільній школі присвоєно ім'я
нашого славетного земляка – вихованця
українського Оборонного Товариства. Усе
це – практична реалізація задумів міського
голови А.П.Негри про створення своєрідного меморіалу пам'яті. Задум, як на мене,
цілком вдався: на Алеї не тільки приємно
відпочити, а й подумати. Недоцільним було
б не використати це у підготовці майбутніх
воїнів! Якраз звідси, з Алеї Героїв, урочисто
проводжають голопристанці своїх синів на
службу до Збройних Сил України. Тут юнаки присягаються землякам служити вірно
і сумлінно, повернутися на свою маленьку
батьківщину з усвідомленням чесно виконаного обов'язку.

Молодь голопристанщини вірна заповітам старших поколінь

Не можна обминути увагою характерну
для голопристанців рису – спадкоємність
поколінь. Я уже зазначала вище про те, що
за три століття наші предки брали участь у
визвольних війнах чи не по всьому світові.
На цій же Алеї Слави стоїть на постаменті
БТР – пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам.
До речі, БТР подарований автошколою місту під час реконструкції Алеї Героїв. Коли
дивишся на перелік країн, у розв'язанні
збройних конфліктів на територіях яких
взяли участь наші хлопці, переконуєшся:
козацький дух панує в їхніх серцях і донині!
Великою підмогою у виховному процесі є те, через що Алею Героїв довелося
перейменовувати. Зараз вона називається Алеєю Слави: до двох стел з портретами героїв війни і праці додалася третя, на
яку занесені імена заслужених громадян
міста. Дивуєшся інколи: важко знайти таку
галузь народного господарства, у якій би
голопристанці не проявили себе на надзвичайно високому рівні.
Багата історія, героїзм лихоліть і трудових буднів – все це слугує чудовим підґрунтям для виховання майбутніх воїнів,
для становлення і розвитку цілісної особистості людини-патріота. Такі факти з
місцевого життя не можна обходити у навчальних програмах. Так, патріотизму ніде
не навчають, він формується з дитинства
під впливом цілого комплексу чинників. І
якщо одним із таких «чинників» стала наша

№ 3 (3) 2011

21

автошкола, своєї мети ми досягли. Зараз у
нас навчаються 150 хлопців і дівчат. Щороку автошкола випускає у трудове життя водіїв і трактористів усіх категорій, судноводіїв малотоннажних суден. Тісно співпрацюючи з місцевою районною державною
адміністрацією, його відділом освіти, центром зайнятості, ми дійшли висновку, що
району додатково необхідні професійно
підготовлені слюсарі по ремонту сільськогосподарської техніки та продавці. Незабаром в таких групах розпочнемо навчання. Місцева влада охоче підтримує наше
намагання тримати руку на пульсі життя
району, адже давно переконалася, що ми
даємо слухачам не лише професійні знання, а й уміння бачити своє місце у розбудові району. Щороку разом з райдержадміністрацією та її відділами проводяться
змагання «Зірниця», «Жура» та інші воєнізовані спортивні змагання.
...Нещодавно у нас відбувся "вогник" для
ветеранів війни і праці. Дивилася я на сивочолих ветеранів і думала: ось вона, наша
історія, ось хто повинен слугувати взірцем
для молодого покоління! І хоч останнім часом його називають «втраченим поколінням», я вважаю – у нас прекрасна молодь,
з якою просто треба працювати, підказувати, направляти. І наш край для цього має
все необхідне.
Патріотами не народжуються. Вони
виростають із любові до своєї маленької батьківщини, її історії, з поваги до
пам’яті поколінь воїнів і працелюбів.

В обласних організаціях ТСОУ

Так відгукуються про голову Тернопільської обласної організації ТСО України
Анатолія Новгородського його колеги
Ще навчаючись у Боромлянській десятирічці, що на Сумщині, Анатолій вирішив стати офіцером. В родині військових не було, і своїми намірами хлопець здивував усіх, хто його знав. Одним лише батькам відомо, що рішення це не було якоюсь забаганкою, а визріло під впливом десятків прочитаних книг і переглянутих кінофільмів, головними
героями яких були люди в погонах. Навчаючись у десятому класі, юнак
написав на ім’я військового комісара Тростянецького району рапорт,
в якому просив дозволити реалізувати свою мрію. Але так сталося, що
після школи довелося рік пропрацювати монтером - зв’язківцем у місті Іловайську, про що, до речі, ніколи не шкодував.

Зустріч у музеї О. Покришкіна. Крайній справа – Анатолій Новгородський
– То не був даремно згаяний час, – вважає він. – Працюючи, я отримав трудове і
моральне загартування, навчився житейським премудростям, про які не дізнаєшся із жодної книжки. Робота, колектив мені
подобались, але від мрії стати офіцером
теж не збирався відмовлятися...
В 1963 році стає курсантом Даугавпілського військового авіаційного радіотехнічного училища військ ППО. Непомітно
пролетіли роки навчання і ось він, Анатолій Новгородський, отримує лейтенант-

ські погони. Офіцерську кар’єру розпочав
у одній з частин Московського військового округу, де обійняв посаду техніка з авіаційного обладнання.
Сумлінно виконував свої функціональні
обов’язки, свідченням чого були численні
подяки і заохочення. Та все більше вабила
робота з людьми, що не залишилось непоміченим його командирами. І молодому
офіцеру запропонували перейти на комсомольську роботу. Він з радістю погодився.
З часом зрозумів, що бракує знань і вирі№ 3 (3) 2011
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шив продовжити навчання. У Військовополітичній академії, яку закінчив у 1977
році. З дипломом про вищу військову освіту відбув – для проходження подальшої
служби – до Прикарпатського військового
округу. Тут обіймав керівні посади, в тому
числі і начальника політвідділу. Словом,
впевнено піднімався щаблями службової
драбини. І враз...
У 1981 році запропонували очолити
Тернопільську обласну організацію Добровільного Товариства Сприяння Армії,
Авіації і Флоту (ДТСААФ) – попередника
Товариства Сприяння Обороні України
(ТСОУ). Ця пропозиція застала Анатолія
Дмитровича дещо зненацька. Але в армії,
як відомо, наказів не обговорюють. Відтоді минуло 30 років, проте не було ще випадку, коли б він пожалкував про свій тодішній вибір.
– Справа, за яку я взявся, була для мене
новою і довелося докласти значних зусиль
для того, щоб вивчити діяльність всіх підрозділів обласної організації, – говорить
Анатолій Дмитрович. – На той час до її складу входило 1 804 первинні осередки, які налічували в своїх лавах десятки тисяч людей.
Коли детально ознайомився з їх роботою,
то побачив, що є певні резерви, задіявши
які, можна покращити їх роботу.
Згодом військово-технічні гуртки та
спортивні секції стали справжніми центрами оборонно-масової роботи серед
населення. Насамперед , молоді. Наприклад, проводились походи по місцях бойової і трудової слави, вахти пам’яті, пошукові експедиції «Літопис Великої Вітчизняної», військово-спортивні ігри «Зірниця»,
«Орлятко», які охоплювали все більше підлітків і молоді.
У своїй повсякденній діяльності Анатолій Новгородський багато уваги приділяє зміцненню матеріально-технічної бази.

Тільки-но очоливши обласну організацію,
ініціював будівництво у місті Кременці
майстерні з ремонту і обслуговування автомобільної техніки, а також автопарку
в Тернопільській автомобільній школі. У
стислі терміни було переобладнано автодроми на теренах області, навчальні класи
в багатьох автошколах, побудовано кілька
стрілецьких тирів.
Анатолій Дмитрович і сьогодні залишається таким же енергійним, працелюбним,
як і 30 років тому. Час, що минув відтоді,
переконливо довів: вибір кандидатури на
посаду керівника Тернопільської обласної
організації Оборонного Товариства у тепер
вже далекому 1981-му виявився напрочуд
вдалим. Бо завдяки професіоналізму, надзвичайно високій працелюбності, вимогливості і людяності у ставленні до людей,
нетрадиційному мисленню Анатолій Новгородський зумів об’єднати навколо себе
колектив, який щиро поважає свого голову, виконує його розпорядження не через
страх бути покараним, а свідомо.
Сьогодні Тернопільська обласна організація Товариства Сприяння Обороні
України – це 192 первинні організації, які
налічують у своїх рядах близько 30 тисяч
чоловік, 10 спортивно-технічних клубів, 3
автошколи. В них лише минулого року підготовлено та перепідготовлено за робітничими професіями понад 5 тисяч осіб. Найбільш плідно працювали колективи Підволочиського, Бережанського, Шумського
СТК, Бучацької автошколи. Аналіз динаміки
підготовки фахівців протягом 2009-2010
років показує, що кількість підготовлених
водіїв автотранспортних засобів категорій
А, В, ВС, Д, Е залишається стабільною. І це
при тому, що останнім часом на теренах області з’явилося чимало комерційних структур, які теж готують водіїв. Але у більшості
випадків бажаючі отримати права на керування тим чи іншим транспортним засобом
йдуть саме до автомобільних шкіл обласної
організації ТСО України. Бо знають: рівень
навчання там значно вищий, аніж у конкурентів з числа бізнесменів, для яких головним залишається прибуток, а не теоретична і практична підготовка слухачів.
Втім, я би лукавив, сказавши, що питання грошей Новгородського зовсім не хвилює. Хвилює. Ще й як. Але вся справа у тім,
що колектив, очолюваний ним, заробляє їх
чесно, прозоро, дбаючи про якість тих послуг, які надаються населенню краю. Минулого року, наприклад, план щодо отримання валового доходу виконаний на 109 відсотків. Незважаючи на складні економічні
умови, за яких довелося працювати, прибутки – у порівнянні з 2009 роком – зросли майже на 600 тисяч гривень.

Щороку чимало коштів вкладаються
в розвиток матеріально-технічної інфраструктури. Зокрема, придбання нової техніки. Так, у 2010 році завдяки отриманим
позикам від ЦК ТСО України придбали кілька автомобілів для Шумського, Підволочиського СТК, а також мотоцикл та автопричіп.
Новгородський чудово розуміє, що
головне багатство – це люди, з якими він
працює.
– Первинні організації є фундаментом для проведення оборонно-масової,
військово-патріотичної та спортивної роботи, – каже Анатолій Дмитрович. – Тому,
буваючи в колективах, я завжди намагаюсь викликати людей на відверту розмову, прагну почути від них правду про реальний стан речей, спільно шукати шляхи
розв’язання найболючіших проблем сьогодення. Для цього ми провели «інвентаризацію» всіх первинних організацій ТСО
України, обговоривши всі їх здобутки і проблеми на міських, районних навчальнометодичних семінарах з їхніми головами.
До участі в них залучили представників
державних органів влади, військових комісаріатів, громадських організацій. Зважаючи на реалії сьогодення, особливості регіону, на Тернопільщині не побоялись піти
на значне скорочення кількісного складу
осередків, об’єднавши деякі з них. Багато
уваги приділили їх керівникам, зважаючи на життєвий і професійний досвід цих
людей, їхнє ставлення до виконання своїх
обов’язків. Тож сьогодні первинні організації очолюють здебільшого люди енергійні,
не байдужі до дорученої справи, які намагаються всіляко активізувати оборонномасову, військово-патріотичну та спортивну роботу в колективах.
Підбору кадрів він приділяє особливу увагу, розуміючи, що вони вирішують
«якщо не все, то майже все». Директори Теребовлянського, Бережанського, Збаразького спортивно-технічних клубів В. Сарака,
Л. Боднар, Б. Масляний, керівники Кременецької, Бучацької автошкіл О. Кисіль, Б.
Кобзар віддали Оборонному Товариству
теж по кілька десятків років життя. Разом з
тим, Новгородський намагається, образно
кажучи, влити свіжу кров у обласну організацію ТСО України. Тому останнім часом
в багатьох осередках відбулася ротація їх
керівників. Зокрема, Заліщицький, Чортківський, Козівський спортивно – технічні клуби очолили М. Голоден, В. Мендик,
І. Буковський, які до цього часу керували
колективами сільськогосподарських та інших підприємств, мають чималий досвід
роботи і уміють знаходити нетрадиційні
шляхи розв’язання проблем.
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Анатолій Дмитрович бере участь в проведенні багатьох заходів, які відбуваються
під егідою Оборонного Товариства. Зокрема, таких як «День призовника», «Урочисті
проводи до Українського війська», «День
відкритих дверей», що проходять в навчальних закладах ТСО України, «Уроках
історичної пам’яті», тематичних вечорах.
Як голова обласного осередку Оборонного Товариства тісно співпрацює з представниками різних державних інституцій. Наприклад, обласним військовим комісаріатом, управлінням у справах сімї, молоді і
спорту Тернопільської облдержадміністрації. А також з молодіжними громадськими
організаціями «Пласт», «Сокіл», обласним
об’єднанням Всеукраїнського товариства
«Просвіта», обласним товариством Українського реєстрового козацтва та іншими
громадськими організаціями.
Знаходити спільну мову з їх керівниками не так вже й просто, оскільки деякі з
них політично заангажовані, мають «особливе» бачення розв’язання проблем,
пов’язаних з патріотичним вихованням
молоді, намагання залучити членів Оборонного Товариства під прапори тієї політичної сили, яку вони презентують. Сам
же Анатолій Дмитрович вважає, що Україні потрібні не стільки політики, скільки
патріоти.
– Сьогодні ми чуємо багато нарікань
на те, що в армії кояться різні неподобства, зокрема, процвітає так звана дідівщина, – говорить Анатолій Новгородський. –
На жаль, мусимо визнати існування цього
явища, яке ганьбить все Українське військо. Але чи одні лише офіцери винні у
цьому? Хіба батьки, школа, де навчалися
майбутні «діди», все наше суспільство тут
ні до чого? Ні. В існуванні позастатутних
стосунків, інших ганебних явищ винні всі
ми. У різній мірі.
...За плечима полковника у відставці Анатолія Новгородського тридцять
років роботи в Оборонному Товаристві.
За ці десятиліття всіляке траплялося в
його житті: шлях до успіху у будь-якій
справі завжди тернистий. Але Анатолій
Дмитрович Новгородський ніколи, навіть у найважчих ситуаціях, не опускав
рук. Як ніколи і не переоцінював своїх
сил та можливостей. Натомість завжди
опирався на людей, з якими працює. І
вони не підводять свого керівника. Насамперед за поваги до нього. Яскравим
свідченням цього можуть слугувати результати роботи Тернопільської обласної організації ТСО України, яких вона
досягає з року в рік.
Сергій Зятьєв

ТСОУ в постатях

Три брати Кадирових – Ельдар, Абдурашид і Абдураїм успішно керують
навчальними закладами ТСО України в Автономній Республіці Крим

Незабутні враження залишила у активістів Оборонного Товариства України поїздка до Бресту для участі в заходах, присвячених 70-й річниці початку Великої
Вітчизняної війни. Покладання квітів до
Вічного вогню у Фортеці-герої, величний
концерт-реквієм, зустрічі з ветеранами війни і колегами із Білоруського ДТСААФ,
реконструкція першого бою під стінами
твердині – все це ще раз підкреслило всю
велич подвигу, який здійснили в ті буремні
роки наші батьки. З хвилюванням ступив
на политу кров’ю, священну для нашого
народу землю, член ЦК ТСОУ директор Сімферопольської автошколи Абдураїм Кадиров. Адже саме тут, під стінами Брестської фортеці, прийняв свій перший бій
його батько – 20-річний мінометник Рахім
Назарович Кадиров.
А потім були нескінчені бої, втрати бойових побратимів. Його полк потрапляє в
оточення, з якого живими виходять лише

Рахім Кадиров (сидить)
з бойовими побратимами

13 чоловік. Ночами пробирались на схід,
до лінії фронту. Троє, серед них і молодий узбецький вояк, перейшли зруйнованим мостом через Десну. Інші не встигли –
з’явився ворог. В січні 1942 року солдат
потрапив у полон, але вже за добу йому
вдалося здійснити втечу. В одному із сіл наштовхнувся на чотирьох конюхів з кіньми,
і всі разом пішли до лісу на пошуки партизанів. І таки поталанило – зустрілися із
партизанським загоном «За Родину», який
налічував у той час близько 60 народних
месників. Нищив ненависного ворога разом з друзями-партизанами до листопада
1943 року, коли, нарешті, возз’єдналися з
регулярними частинами Червоної Армії.
Як бувалому обстріляному вояку довірили Рахіму підрозділ, на чолі якого сержант
визволяв міста і села України. Під Житомиром був важко поранений, і санітарним потягом відвезли його до Улан-Уде.
Одужав лише наприкінці 1944 року. Та на
Рахім Назарович Кадиров
цьому війна для Кадирова не скінчилася –
отримав направлення до однієї з частин,
що дислокувалися на Далекому Сході, і в Рахім Назарович відмовити своїй коханій –
її складі відвоював ще одну війну, на цей в 1969 році родина переїхала на півострів,
раз з японцями.
де знатного механізатора радо зустріли,
Повернувся солдат до сонячного Узбе- дали роботу, допомогли побудувати власкистану 1946 року і одразу поринув у ро- ний будинок. В 2000 році не стало героя
боту. Покохав дівчину Шефику, якій не- війни і праці Рахіма Кадирова, а через піввдовзі запропонував руку і серце. Не лег- року пішла із життя і його дружина. Людико склалася подружня пара – адже була на живе, доки її пам’ятають! А сини солдадівчина з родини кримських татар, яких та не тільки пам’ятають, вони обожнюють
виселили з Криму і оголосили ворогами свого батька. І так сталося, що двох синів
народу. Та, попри нарікання батьків і ро- солдатська доля провела саме по місцях
дичів, наполіг солдат на своєму. Три си- бойової слави тата: старший служив танночки подарувала кохана дружина сво- кістом в Білорусі, а молодший – на китайєму чоловікові. Чудово все складалося і ському кордоні.
на роботі – два ордени Леніна прикрасиАбдураїму довелося служити в Молдали груди знатного екскаваторника, попо- вії. Після армії закінчив інститут… і отривнивши чималий фронтовий «іконостас». мав пропозицію очолити Білогірський СТК.
Депутату обласної Ради народних депу- Через 10 років був переведений на посаду
татів, члену обкому партії вже натякали, директора Сімферопольської автошколи,
що готують подання на присвоєння зван- а СТК передав «у спадщину» молодшому
ня Героя соціалістичної праці. Але боліла братові Ельдару. Керівництво Кримської
душа в Шефики за рідним Кримом, і не зміг організації ТСОУ високо цінувало братів
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Кадирових, тому запропонували і Абшурашиду, старшому з братів, роботу – директором Бахчисарайської автошколи.
При цьому запитали у Абдураїма, чи є в
нього ще брати – всім знайшлась би робота в Товаристві. Бо недаремно кажуть
люди, що яблуко далеко від яблуньки не
падає. В такого батька іншими сини і не
можуть бути!
Мені пощастило особисто спілкуватися
з середнім із синів героя, вислухати його
схвильовану розповідь про батька і всю
родину. А про братів Абдураїма попросив
розповісти заступника голови Кримської
республіканської організації ТСО України
Наталію Леонідівну Шумілову.
Кадиров Ельдар працює в Товаристві з
1997 року - спочатку інструктором, потім
механіком, а з січня 2004-го директором СТК
і головою районної організації ТСОУ Білогірського району. Відверто скажу, що ми не
помилилися з призначенням його керівником. Довгі роки поспіль очолюваний ним СТК
займає лідируючі місця в підготовці робочих кадрів. За високі показники в оборонномасовій роботі в 2008 р. нагороджений Почесним Знаком ТСОУ. Відмітна особливість
в його роботі – це вміння налагодити і підтримувати ділові стосунки з місцевими
органами влади, військкоматом, ветеранськими і громадськими організаціями. Всі
вони активно беруть участь в роботі Пленумів, конференцій, в організації і проведенні місячників військово-патріотичної роботи. Лише один той факт, що мер міста
Альберт Кангієв обраний членом бюро райкому ТСОУ і залюбки в ньому працює, говорить сам за себе. При районному комітеті
успішно працює військово-патріотичний
клуб «Пошукач», зареєстрований в Києві
республіканським Комітетом з охорони
культурної спадщини. За допомогою клубу
створений музей Бойової Слави, який постійно поповнюється експонатами часів
Великої Вітчизняної війни. Ельдар Кадиров
має великий авторитет в районі, нагороджений Почесним Знаком «Почесній співробітник», в 2010 році його обрано депутатом міської Ради м. Білогірська.

Старший із братів Кадиров Абдурашид Рахімович з 2007 року працює директором Бахчисарайської АШ ТСОУ, а в 2008
році обраний головою Бахчисарайської
районної організації Товариства. Наказом Міністерства освіти АРК у 2008 році
призначений головою державної екзаменаційної комісії Кримського інженернопедагогічного Університету. У цьому ж
році створив в автошколі філіал кафедри експлуатації та ремонту автомобілів Університету.

Ось такі вони – сини героя війни і
труда, що поєднали в собі кров узбекського і кримьско-татарського народів.
Недаремно ж кажуть люди, що яблуко
далеко від яблуньки не падає. В такого
батька іншими сини і не можуть бути!
Володимир Віжунов

Під цими стінами батько Абдураїма прийняв свій перший бій

Наша довідка
За час роботи Абдураїма Кадирова директором Сім- і лабораторії з сучасним обладнанням, технічну бібліферопольської автошколи підготовлено 13 907 водіїв отеку, 2 майданчики для навчальної їзди, 32 сучасних
транспортних засобів всіх категорій, в тому числі 623 навчальних автомобілі. Застосована гнучка система
інструктори водіння автомобілів. Маючи завдання організації навчального процесу та його оплати. Діяльпідготувати в 2011 році 1620 водіїв, автошкола за 5 мі- ність автошколи і її керівника високо оцінені місцевою
сяців вже випустила 1066 фахівців, тобто 66% від річ- владою: Кадирова відзначено вищими нагородами
ного плану. 51% сімферопольських водіїв, що отрима- АРК – Почесною Грамотою Верховної Ради і Подякою
ли посвідчення в 2010 році, – вихованці дтсаафівської від Ради Міністрів Криму, навчальний заклад занесеавтошколи. Навчальний заклад має всі необхідні класи ний на Дошку Пошани Центрального району міста.
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Прошу слова

До редакції «Вісника ТСО України» зателефонував голова Сумської обласної організації ТСО України Микола Лобушко і запропонував запровадити рубрику
«Прошу слова», під якою могли б виступати його колеги з найбільш важливих
проблем держави і Оборонного Товариства. При цьому Микола Григорович
надіслав нам і свій виступ, який, за його словами, є криком душі небайдужого
українця. Він здався нам цікавим і ми вирішили надрукувати його на шпальтах «Вісника».
Разом з цим, повідомляємо нашим читачам, що під рубрикою «Прошу слова» друкуватимуться виступи на злободенні теми і в майбутньому. Отже, запрошуємо до розмови!

Є про що поговорити голові Сумської обласної організації ТСОУ Миколі Лобушко
з головою обласної держадміністрації Юрієм Чмирем.
Незабаром обличчя України визначатиме сьогоднішнє молоде покоління українців. Отже, потрібно піклуватись про його
виховання, вчити молодих людей любити
рідну землю, шанувати свою державу. Хочу
і ось про що сказати
Раніше юнаки мріяли захищати Вітчизну, вважаючи за велику честь служити їй
і суспільству. І нічого дивного в цьому немає. Тому що свого часу молодь проходила через школи і клуби ДТСААФ, та й випускники середніх навчальних закладів,
завдяки існуванню військової підготовки, були добре знайомі з азами військової служби. А зараз, на превеликий жаль,
вчорашній школяр, що одягнув солдатський однострій, вже не той солдат, що
«шилом бриється, димом гріється, а з сокири кашу варить».
Якось мені довелося прочитати, що
«повага до минулого – риса, яка відріз-

няє нас від дикості». Ось чому усім нам потрібно замислитись над тим, що всі наші
нинішні біди і проблеми в державі, суспільстві і виникли, можливо, саме через
те, що нас вразили мікроби безпам’ятства.
Ще І. Карамзін казав, що історія держави обривається, якщо в ній не залишається героїв.
Стали забувати, що наші діди й батьки
зі зброєю в руках захищали рідну землю,
дбаючи про своїх нащадків, тобто нас з
вами. Соромимось носити заслужені нагороди і військові однострої, навіть користуватися терміном «військово-патріотичне
виховання».
Люди старшого покоління ще знають
героїв минулої війни. Зокрема, вихованця
Сумського Тсоавіахіму Івана Микитовича
Кожедуба, голову Путивльської районної
організації Оборонного Товариства Героя
Радянського Союзу Семена Васильовича
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Руднєва, інших героїв, що навічно вписали свої імена в історію України. А ось для
сьогоднішніх школярів вони залишаються
невідомими.
На мою думку, потрібно подумати також
як відродити колишню славу Оборонного
Товариства, а не як розвалити, як це зробили із Сумським навчально-авіаційним
центром – одним з кращих у колишньому Союзі, де виховали єдину жінку у світі –
абсолютну чемпіонку світу, яку приймали
в палаті королівської сімї Великобританії.
Ось чому, коли збираються на міжнародних чемпіонатах американці, німці, білоруси, росіяни, то щоразу виникає запитання:
«А де українці?..» При цьому обов’язково
пригадують Любу Приходько – чемпіонку з України.
З призначенням головою Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря обласна рада націлена на підтримку
технічних видів спорту, вирішується питання відкриття обласної дитячо-юнацької
спортивної школи. За підтримки губернатора на Сумщині пройшов етап чемпіонату
України з мотокросу та раллі – рейд «Баха –
1000». На думку Юрія Чмиря, змагання з
технічних видів спорту якнайкраще розвивають в молоді силу волі, спонукають
їх вступати до технічних вишів.
Тому мене дивує, що люди, які працюють в Оборонному Товаристві за мізерну
зарплатню, здебільшого військові, які мають багатий життєвий і професійний досвід щодо навчання і патріотичного виховання допризовної молоді, не були підтримані свого часу депутатами Верховної
Ради України. Маю на увазі неприйняття
Закону про Товариство Сприяння Обороні України. А ми ж не просили у цьому Законі якихось подачок, а прагнули лише закріплення статусу Товариства, законодавчого врегулювання основних напрямків
його діяльності.
Гадаю, що парламенту потрібно виправити допущену помилку і прийняти цей
Закон. Це буде лише на користь державі,
суспільству. Бо люди у нас, які готові і надалі працювати, докладаючи титанічних
зусиль для військово-патріотичного виховання молоді, є.

Передовий досвід

Голова Дніпровської районної організації ТСО України у місті Києві полковник у відставці Альгімантас Вайтуліоніс вважає, що й сьогодні, незважаючи на безліч проблем, багато залежить від керівників осередків Оборонного Товариства

Полковник у відставці Альгімантас
Вайтуліоніс військовій службі віддав 30
років життя, проходячи її і у найвіддаленіших гарнізонах колишнього Союзу. Начальник управління кадрів 17-ої повітряної армії – остання посада, яку він обіймав
перед звільненням. Залишивши військо,
працював у Дніпровській райдержадміністрації міста Києва, головному управлінні
освіти і науки Київської міської державної
адміністрації. До речі, саме тоді команда
столиці під керівництвом Вайтуліоніса на
Спартакіаді серед допризовної молоді з
багатоборства, що проходила в Житомирі,
виборола 1-е місце. Вперше в історії подібних змагань. Випадок звів його з головою
Київської міської організації ТСО України
Борисом Пудовим. Той запропонував Альгімантасу Іозовичу спробувати реалізувати
свій життєвий, професійний досвід в Оборонному Товаристві. Після недовгих роздумів погодився. Не переповідатиму всіх
нюансів його становлення як працівника
Товариства, а скажу лише, що сьогодні Дніпровська районна організація ТСО України
у місті Києві, яку він очолює, є – за показниками роботи – однією з кращих у столиці.
– Коли очолив районну організацію Товариства, то одноосібних рішень не приймав, – розповідає Вайтуліоніс. – З перших

днів роботи намагався опиратись на думку
колективу, до якої завжди прислуховуюсь.
Так, порадившись з колегами, ми визначили пріоритетні напрямки роботи. Вирішили насамперед зміцнити матеріальнотехнічну базу наших навчальних закладів,
зокрема, автомобільної школи. Вона для
нас, за великим рахунком, є тією куркою,
що несе золоті яйця: саме завдяки цьому навчальному закладу наша організація
отримує певні прибутки, які використовуються для розв’язання нагальних проблем
організації.
Кошти, зароблені спортивно-технічним
клубом, інші прибутки голова Дніпровської
районної організації Оборонного Товариства вкладав у розвиток навчальної бази
автошколи.
Дніпровська автошкола має солідну
матеріально-технічну базу, яка використовується для навчання водінню. Це, зокрема, автомобілі «Зіл», «Газ-53», «Ланос»,
«Жигулі». Останнім часом придбали моторолер, мотоцикл. І все ж...
Головним надбанням Альгімантас Вайтуліоніс вважає не автомобільну техніку і
не комп’ютерні системи, які дозволяють
проводити навчальний процес на сучасному рівні, а людей, з яких складається трудовий колектив школи.
Полковник запасу Валерій Гірагосов закінчив Уссурійське військове автомобільне
училище, академію тилу і транспорту, перед звільненням з армії очолював у рідному училищі кафедру автомобільної підготовки. Поруч з ним працюють підполковник запасу В’ячеслав Порошин, лейтенант
запасу Сергій Місько – випускник Київського транспортного університету. Слухачі цілком задоволені тим рівнем знань,
який вони отримують.
Досить вимогливі й інструктори з індивідуального навчання водінню. Наприклад,
Василь Васильченко – ветеран Оборонного Товариства, вважає, що «водій повинен
бути підготовлений не гірше льотчика».
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До речі, разом з Василем Олексійовичем
працює і його син Олександр, який, незважаючи на порівняно молодий вік, зарекомендував себе досвідченим інструктором,
що уміє знайти індивідуальний підхід до
кожного потенційного водія.
Сьогодні до складу Дніпровської районної організації Товариства Сприяння Обороні України, що у місті Києві, входять 57
первинних осередків. Здебільшого вони
працюють на базі навчальних закладів району, зокрема, у загальноосвітніх школах,
коледжах. Очолюють їх, як правило, люди
енергійні, не байдужі до справи.
– Доводиться крутитись, як білці в колесі, – каже Вайтуліоніс. – Тож, незважаючи на всі труднощі і негаразди сьогодення, дещо із запланованого вдається реалізовувати.
Задля більшої продуктивності роботи
співпрацюємо з державними органами влади, громадськими організаціями. Наприклад,
гарні стосунки склалися з Дніпровською районною державною адміністрацією, яку очолює Олександр Шевчук, військовим комісаріатом, де керівником підполковник Олег
Орел. Першими помічниками Альгімантаса Іозовича є його колеги. Наприклад, вже
згадуваний Василь Васильченко, полковник
у відставці Сергій Рибак, який теж працює
інструктором з водіння, заступник Зінаїда
Діденко. А також голови первинних організації Богдан Шийко, Олена Гніденко, Лілія
Донська, інші їхні колеги.
– Ми звикли в усіх бідах і негараздах
звинувачувати державу, вищих керівників, –
каже Альгімантас Іозович. – При цьому забуваємо про особисту відповідальність за
доручену ділянку роботи, про те, що кожен
з нас є громадянином країни і теж у певній
мірі несе відповідальність за все, що відбувається у ній. Коли б усі працювали, як слід,
то ситуація у нас була б дещо інакшою. Це
переконливо видно на прикладі нашого Товариства. Чимало моїх колег не ремствують
на труднощі, а без зайвого шуму працюють.
І повинен сказати, що й результати є.
Що ж, не погодитись з цією думкою
важко.
Сергій Зятьєв

Виховуємо патріотів

Цю істину добре розуміють
у Чернівецькій обласній організації ТСО України
Важливість патріотичного виховання засвоїли ще у сиву давнину. Зокрема,
давньогрецький філософ Сенека вважав, що «інколи на полі бою любов до рідної землі і ненависть до її ворогів важать більше, ніж тисячі вояків». Історія не
раз і не два підтверджувала ці слова протягом віків. Особливо в роки Великої
Вітчизняної війни. Згадаймо хоча б героїв Брестської фортеці!
Втім, не втомлюватимемо читачів загальновідомими фактами і прикладами, а розповімо про людей, які і сьогодні роблять все можливе, щоб ми, українці, насамперед молоді, не почувалися безбатченками у своїй Вітчизні, знали
й розуміли ті події, що відбувалися на теренах України.
Голова Чернівецької обласної організації Товариства Сприяння Обороні
України Володимир Кравченко – один з них.

Генерал Іван Кортунов (у центрі) серед молоді
– Останнім часом ми забули, що всіма
вчинками людини рухає її свідомість, – говорить Володимир Іванович. – А свідомість
потрібно виховувати. Особливо це стосується молоді, яка, на жаль, часом сповідує
фальшиві цінності. За великим рахунком,
в багатьох випадках нам, дорослим, доводиться вже перевиховувати її, навчаючи поваги до нашого минулого, до людей
старшого покоління.
Чільне місце у військово-патріотичному
вихованні підростаючого покоління посідає тема Великої Вітчизняної війни – війни,
яка ще довго відгукуватиметься болем в
серцях українців. Щороку – напередодні
Дня Перемоги – проводяться місячники
оборонно-масової роботи, спрямовані на

формування патріотичних переконань, розуміння свого минулого і сьогодення.
Звісно, що не обходиться в таких випадках і без сивочолих солдатів, які діляться спогадами про події, учасниками яких
були. На прохання голови обласної Ради
ветеранів В. Юрійчука керівники районних і міських організацій ТСОУ, активісти
Оборонного Товариства допомагають ветеранам війни у розв’язанні їхніх проблем.
Насамперед тих, що мають соціальне забарвлення.
Вже традиційними стали зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами«афганцями», учасниками бойових дій в інших країнах світу. Надовго запам’ятаються
учням 10-11 класів загальноосвітніх шкіл
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краю зустрічі з кавалерами бойових орденів і медалей В. Самофаловим, А. Галькевичем, Р. Бочановим, М. Адамовичем, Л.
Рибаком – ветеранами, які пройшли фронтовими дорогами через усю війну.
Особливо запам’ятаються учням Чернівецького автомобільно-дорожнього
технікуму ТСО України зустрічі з генералмайором у відставці, учасником війни Іваном Кортуновим. Спілкуючись з молоддю,
Іван Степанович згадував моменти свого
бойового шляху, коли молодим лейтенантом – командиром взводу – вже в перші дні
війни вступив у бій з фашистами, як обороняв Київ, Сталінград, як його батальйон
форсував Одер і захоплював плацдарм для
висадки частин і підрозділів Радянської армії. До речі, за виконання цього надважливого завдання Іван Степанович був нагороджений орденом Леніна. Кортунов стояв
біля витоків автомобільної школи, тривалий час очолював її, вніс величезний внесок у її розбудову.
На честь 66-річчя Перемоги під егідою
обласної організації ТСО України було проведено автомобільний пробіг з гаслом
«Слава переможцям у Великій Вітчизняній війні». Пройшов він по 5 маршрутах,
охопивши всі райони регіону. В ньому взяли участь не лише представники Оборонного Товариства, а й обласної і районних
державних адміністрацій, обласної ради,
громадських організацій, а також ветерани війни і праці.
Щороку в кожній школі, інших навчальних закладах проходять «Уроки мужності», інші заходи, спрямовані на військовопатріотичне виховання молоді. Останнім
часом досить поширеними стали виховні
години на тему «Пам'ять нам спокою не
дає», «Ти – українець», «Пам’ятаєш, земле, 45-й?». В бібліотеках та музеях організовуються виставки книг на військовопатріотичну тематику, тематичні зустрічі та
«Круглі столи», під час яких розглядаються події Другої світової війни, окремі військові операції, проведення яких сприяло

Володимир Кравченко
визволенню України. Особливо жваво ця
робота проводиться у Заставнівській, Кострижівській, Горішньошерівецькій, Доброновецькій загальноосвітніх школах.
Багато уваги керівництво Чернівецької
обласної організації Товариства Сприяння
Обороні України і особисто її голова приділяють спортивно-масовій роботі з населенням області. Наприклад, на мототрасі,
що неподалік села Киселів, відбувся чемпіонат України Західного регіону з мотокросу. Його учасниками стали майже 100
спортсменів із 12 областей. Змагання ці
стали можливими завдяки активній підтримці Кіцманського спортивно-технічного
клубу, яким керує І. Даскалюк. Не залишилась осторонь і місцева влада.
Одним із головних завдань Оборонного
Товариства є підготовка молоді до служби в
Збройних Силах, інших військових формуваннях України. В цьому сенсі велику роль
відіграє моральна готовність юнака одягти
солдатський однострій, його уявлення про
сьогоднішній день армії. А воно у багатьох
молодих людей спотворене, через що маємо так званих відмовників – юнаків, які
всіляко ухиляються від виконання свого
конституційного обов’язку. Для того, щоб
молодь знала всю правду про Збройні Сили
України, умови служби, в Чернівецькій обласній організації ТСО України використовують будь-яку можливість. Наприклад, в
Кіцманському районі стараннями активістів місцевого осередку Оборонного Товариства був проведений зліт солдатських
матерів, у чому допомогли офіцери районного військового комісаріату. На цей захід
запросили і майбутніх солдатів.
Володимир Іванович та його колеги при проведенні заходів військовопатріотичного спрямування завжди намагаються залучати до них і військовос-

лужбовців, розуміючи, що спілкування із
солдатами та офіцерами піднімає – за великим рахунком – бойовий дух потенційних вояків. Так, цієї весни протягом двох
днів на базі 300-го полку проходили навчальні стрільби, у яких взяли участь майже 500 юнаків допризовного віку. Їх результати були жваво обговорені учасниками заходу, словом, відбувся, як кажуть
у таких випадках, розбір польотів. В ході
цього «розбору» офіцери частини наголошували на необхідності готувати себе і морально, і фізично до військової служби.
– Тоді і труднощі служби переноситимуться значно легше, – казали вони.
На військовому полігоні, що неподалік міста Сторожинець, на прохання керівництва обласної організації Товариства
Сприяння Обороні України і за активного
сприяння командування однієї з військових частин теж були проведені змагання
зі стрільби. У влучності змагалися юнаки,
яким незабаром належить одягти солдатські однострої. Після стрільб вони оглянули бойову техніку, що знаходиться на
озброєнні Українського війська, позмагалися у збиранні та розбиранні автомата
Калашникова. А це значить, що, відправляючись до війська, молоді люди матимуть
уявлення про нього не з чуток та розповідей «бувалих дідів», які полюбляють розповідати різні байки про свою службу, а з
реального спілкування з військовиками, в
тому числі й офіцерами.
Зі зрозумілих причин у кожному районі,
кожному селі не залучиш до проведення
тих чи інших заходів підрозділи ЗС України. Але, разом з тим, багато що можна зробити, опираючись на власні ресурси. Наприклад, запросити до школи колишніх
фронтовиків, ветеранів військової служби,

яким є що сказати молодим людям. Або ж
організувати спортивно-масові заходи, що
теж, погодьтеся, під силу кожному директору школи, кожному викладачу предмету
«Захист Вітчизни», яким опікуються голови
первинних організацій ТСО України.
В цьому зайвий раз переконуєшся, знайомлячись з досвідом роботи Чернівецької
обласної організації Товариства Сприяння
Обороні України. Під її егідою на Буковині
який рік поспіль відбуваються різноманітні
спортивні заходи , учасники яких змагаються за право називатись сильнішими у киданні гранати, підтягуванні на перекладині,
стрибках у висоту та довжину, подоланні
смуг перешкод. Переможців нагороджують
почесними грамотами і дипломами, які ще
довго нагадуватимуть сьогоднішнім хлопчакам і дівчатам про шкільні роки і юність.
Особливо хочеться відзначити активність
голів первинних організацій Оборонного
Товариства Юрія Тодорка, Василя Паращука,
Володимира Юзька, Анатолія Главацького,
Альберта Мітасова, які водночас викладають в школах предмет «Захист Вітчизни».
І ще про один аспект у діяльності голови Чернівецької обласної організації
ТСО України не можу не сказати. Це – відкритість перед громадськістю, прагнення донести до неї правду про сьогодення Оборонного Товариства. За ініціативою
Володимира Івановича на базі районних
і міських осередків ТСО України проводяться дні «Відкритих дверей», відвідувачі мають змогу ознайомитись з навчальноматеріальною базою спортивно-технічних
клубів, процесом підготовки водіїв у автомобільних школах, технікою, що знаходиться у них на озброєнні.
Олег Дацюк

Перше знайомство зі зброєю
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ТСОУ в постатях

Євген Вербицький, незважаючи на поважний вік, продовжує виборювати
призові місця на міжнародних турнірах, захищаючи спортивну честь Оборонного Товариства і країни

Люди, які досягли значних успіхів у
спорті, шлях до цього, як правило,
розпочинали у дитинстві. Але трапляються і винятки, коли людина,
захопившись якимось видом спорту вже у зрілі роки, швидко досягає
значних успіхів. Словом, не лише наздоганяє своїх колег, а й випереджає.
Про один з таких випадків ми і хочемо розповісти.
Вступивши до Харківського авіаційного
інституту, Євген Вербицький дізнався, що
при цьому навчальному закладі діє авіамодельний гурток.
«Може, і мені спробувати що воно
таке»? – подумав хлопець з Волинської
глибинки, який до цього і літака зблизька не бачив.
В один з весняних днів він несміливо переступив поріг приміщення, де
проводилися теоретичні заняття з цього виду спорту. Незабаром зрозумів: це
його справа. Незважаючи на складну навчальну програму, за якою студенти опановували майбутню спеціальність, юнак
знаходив час і для відвідування гуртка.
Досить часто студіював навчальні дисципліни і вночі. Але справи, що так припала
до душі, не покидав. Не переповідатимемо усіх нюансів, а скажемо лише, що незабаром старання хлопця, недоспані ночі
окупилися сторицею: у 1958 році харківський студент вперше завоював чемпіонський титул Європи.
На футболці, у якій Євген Тимофійович
полюбляє ходити, написано: «Максимальні
люди». Для людей сторонніх цей напис ні
про що не говорить. Напис як напис: сьогодні можна побачити що завгодно на одежі. Той же, хто добре знайомий з ним, знає:
цей логотип відображає характер господаря футболки. Бо він давно звик жити помаксимуму, щоразу підкорюючи все нові
і нові вершини у спорті. Підтвердженням
сказаного може слугувати і диплом Міжнародної авіаційної федерації, який йому
вручили за значні спортивні досягнення і

Зустріч чемпіона в Бориспільському аеропорту
в якому написано, що Євген Тимофійович
є «Максимальною людиною». Тобто, найсильнішим спортсменом з усіх класів моделей у світі на той момент.
Євгена Вербицького знають не лише в
Україні, а й за тисячі верст од неї. Зокрема,
на Кубі. До цієї країни він був відряджений
ДТСААФом у 80-ті роки минулого століття
і тренував там команду з авіамодельного
спорту. За кілька років він вивів її на міжнародний рівень і незабаром кубинці вибились із аутсайдерів на передові позиції.
Прізвище Євгена Тимофійовича перетворилося у своєрідний бренд: почувши слово
«Вербицький», спортсмени-авіамоделісти
відразу посміхаються і починають жваво
згадувати його спортивні рекорди і людські якості: порядність, готовність допомогти ближньому, поділитись секретами своїх
успіхів, уміння радіти спортивним досягненням своїх колег по команді.
Слід зазначити також, що Євген Тимофійович весь час перебуває у творчому
пошуку, реалізуючи самим винайдені технічні новації, спрямовані на покращення
власних спортивних рекордів. Наприклад,
він зумів удосконалити редуктор, знизивши оберти повітряного гвинта авіамоделі. Над цим ноу-хау бився майже 15 ро№ 3 (3) 2011
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ків, мріючи втілити свої задумки у життя.
І свого досяг!
Не помилимось, коли скажемо, що Євген Вербицький особисто сприяв і досі
сприяє зміцненню авторитету України на
міжнародній арені. У спортивній, звісно,
царині. Адже команда нашої країни за його
участі у більшості випадків виборює призові місця на міжнародних змаганнях.
Наприклад, у минулому році він став
чемпіоном Європи у Туреччині, а через рік
виборов звання чемпіона світу на змаганнях, що проходили в Аргентині. Володарем Кубка світу він був 5 разів. На одному
з фото Євген Тимофійович посміхається,
радіючи завойованим трьом Кубкам. Це
найголовніші Кубки у світі: Кубок Чемпіона світу, Кубок чемпіона Європи і Кубок
володаря Кубка світу. На чемпіонаті в Аргентині, учасниками якого стали понад 30
країн, тричі лунав Державний гімн України.
Один з них особисто на честь Євгена Вербицького, який став чемпіоном світу у класі вільно літаючих моделей з поршневими
двигунами. Команда України зайняла 1-е
загальнокомандне місце у всіх трьох категоріях цього класу.
Ось таке «аргентинське танго» у виконанні нашого вічно молодого ветерана!

Свидетельство о регистрации КВ № 13644-2618 от 22.02.08 г.

Таким для ветеранів військової служби постає Головний військовомедичний клінічний центр Міністерства оборони України, очолюваний
генерал-майором медичної служби, доктором медичних наук, професором Михайлом Бойчаком

Генерал-майор медичної служби
Михайло Бойчак
– Наш центр є головним лікувальним
закладом як для військовослужбовців
Збройних Сил України, так і колишніх захисників країни, членів їхніх родин, – розповідає Михайло Петрович. – Кількість бажаючих отримати у нас медичну допомогу
не зменшується.
Чим же приваблює людей цей медичний заклад? Зі слів багатьох пацієнтів знаю,
що не останню роль у цьому відіграє той
факт, що лікування тут як для сьогоднішніх військовиків, так і колишніх, є безкоштовним. Але є й інші, не менш важливі,
чинники, що спонукають людей звертатись по допомогу саме до його фахівців.
Наприклад, тут який рік поспіль широко
застосовуються передові методики лікування. Зокрема, малоінвазивні – альтернатива традиційним хірургічним операціям, під час яких тканини пацієнта зазнають
механічних ушкоджень, і людина змушена
долати не лише хворобу, а й наслідки цих
травмувань. А ось при застосуванні малоінвазивної хірургії пацієнт практично
не зазнає пошкоджень тканини, оскільки
оперативне втручання виконується через
її точкові проколи або ж природні фізіологічні отвори. Зауважу, що за допомогою
відеокамери і монітора за ходом операції
здійснюється постійний контроль.
Сьогодні ці методи використовуються
практично в усіх клініках центру, значно

поліпшивши результативність операцій.
Так, начальник клініки нейрохірургії та
неврології полковник медичної служби,
доктор медичних наук Олександр Данчин вперше в Україні розробив методику
ендоскопічного видалення внутрішньомозкових крововиливів, зменшивши кількість летальних випадків на 40-60 відсотків.
Спільно з колегами Олександр Георгійович
розробив також і досить оригінальну методику ендоскопічного видалення гриж
міжхребцевих дисків.
Керівництво центру чудово розуміє, що
якість лікування у значній мірі залежить
від діагностування тих чи інших захворювань на початковій стадії. Тому чималі кошти вкладає саме в технічне оснащення
клінік і відділень. Лише останнім часом тут
придбали сучасні магнітно-резонансний
томограф, мамограф, апарати «штучна
нирка» і «штучна печінка», операційні мікроскопи, ендоскопічну апаратуру кращих
світових виробників. Нещодавно відкрито
відділення ангіокардіохірургії, де при допомозі сучасної ангіограми виконуються
рентгенологічні дослідження судин, а хворі на ішемічну хворобу серця проходять
лікування за допомогою стентування коронарних артерій. До здобутків можна віднести також і опанування такого сучасного
діагностичного методу, як ендосонографія,
що поєднує ендоскопію і ультразвукове
дослідження. Його перевага у тому, що він
дозволяє діагностувати виникнення пухлин на досить ранній стадії, коли це неможливо зробити іншим шляхом.
Перелік інших сучасних методів лікування можна продовжувати і продовжувати. Але головне багатство Центру не сучасна техніка, а люди – лікарі і середній
медичний персонал. Переважна більшість
з них є високопрофесійними фахівцями.
Такий факт: сьогодні тут працюють 66 кандидатів і докторів медичних наук, 3 про№ 3 (3) 2011
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фесори, 8 доцентів, 45 працівникам присвоєно звання заслуженого лікаря України.
Щороку 5-8 лікарів стають кандидатами
медичних наук, десятки працюють над
дисертаціями, пишуть монографії. Представники Центру беруть активну участь в
роботі міжнародних наукових конференцій, з’їздів та конгресів, що проходять як
в Україні, так і за кордоном.
Мені доводилось спілкуватись з багатьма ветеранами військової служби, які проходять тут лікування. І від жодного з них
не почув нарікань на його якість.
– Я кілька разів перебував на стаціонарному лікуванні у нашій обласній лікарні, але
бажаних результатів воно не приносило, –
розповідає мешканець одного з районних центрів Вінниччини, майор у відставці
Олександр Мороз. – Зауважу, що перебування там протягом кількох тижнів коштувало мені 2-3 тисяч гривень. А ось у Центрі
я не сплачую жодної копійки, бо практично всі ліки тут безкоштовні. І на харчування не потрібно витрачатись, оскільки воно
є цілком задовільним. Та найголовніше те,
що лікарі, які тут працюють, професіонали
своєї справи, уміють визначати єдино правильний курс лікування.
Подібні відгуки про перебування у Центрі можна почути практично від усіх його
пацієнтів. Як офіцерів Збройних Сил України, так і ветеранів військової служби.
– Головне багатство людини – її
здор ов’я, – каже начальник Головного військово-медичного клінічного центру МО України генерал-майор медичної
служби Михайло Бойчак. – А для ветеранів,
які за роки служби отримали цілі «букети»
хвороб, воно в особливій ціні. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога довше
його зберегти.
Сергій Васильєв,
підполковник запасу
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