Бойовий бюлетень
Центру морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил України

Перший етап науково-практичної конференції щодо
«Вірменсько-азербайджанського військового конфлікту»
відновила свій військовий
потенціал та стала бастіоном
на шляху агресора, – наголосив
начальник Генерального штабу
Збройних Сил України генераллейтенант Сергій Корнійчук у
вступному слові до учасників
конференції. – Адже для того,
Начальник Генерального
щоб ефективно протистояти
штабу Збройних Сил України
реально існуючим та
генерал-лейтенант Сергій
потенційним викликам і
Корнійчук взяв участь у І-му
загрозам, нам необхідно ясно
етапі науково-практичної
усвідомлювати світову картину,
конференції на тему:
розуміти місце і роль нашої
«Вірменсько-азербайджанський боротьби у глобальному вимірі.
військовий конфлікт. Хроніка
Російська агресія в Україні і
подій, аналіз та висновки», яка міжнародний тероризм є
розпочалася 17 листопада в
одними із факторів кризи
Генеральному штабі ЗС України глобальної системи
міжнародної безпеки, –
– Уже сьомий рік Україна
підкреслив він.
протистоїть російській агресії.
Окупаційні війська росії
Світ став свідком як війна в
прагнуть реалізувати стратегію Нагірному Карабасі вкотре
зі знищення нашої
показала, що радикальні
незалежності та свободи.
прориви у виробництві
Водночас Україна
принципово нових матеріалів, а
продемонструвала свою
також пов’язаних з цим нові
суб’єктність, за короткий період військово-безпекові технології

приводять до відповідних змін у
формах і методах ведення
сучасних війн.
У ході конференції
учасники обговорили проблемні
питання застосування військ
(сил) сторонами конфлікту,
тенденції подальшого розвитку
форм і способів застосування
військ (сил) та підготують
обґрунтовані пропозиції щодо
врахування передового досвіду
в різних аспектах діяльності
Збройних Сил України.
За результатами
обговорення зазначених вище
питань Воєнно-наукове
управління спільно з Головним
управлінням доктрин та
підготовки (J7) Генерального
штабу узагальнять матеріали
проведеної конференції та
видадуть збірник актуальних
тематичних матеріалів
конференції.
За матеріалами
АрміяInform

Стратегічні комунікації є
одним з важливих елементів
співробітництва з НАТО
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На цьому, 17 листопада,
наголосив заступник Міністра
оборони України Анатолій
Петренко під час робочої
зустрічі з директором Центру
інформації та документації
НАТО в Україні Вінетою Кляйне.
Анатолій Петренко
привітав Вінету Кляйне з
призначенням на посаду
директора Центру та висловив
сподівання щодо продовження
дружньої та плідної співпраці.
Основною темою зустрічі
стало обговорення
співробітництва у сфері
стратегічних комунікації та
публічної інформації, а також

реалізації спільних проєктів з
Центром, спрямованих на
популяризацію цінностей і
принципів
Північноатлантичного
альянсу.
Заступник Міністра
оборони України акцентував
увагу на основних
національних інтересах
України, а саме на набутті
повноправного членства в
НАТО, що прописане в
Конституції та Стратегії
національної безпеки України.
Анатолій Петренко
запевнив керівництво Центру у
готовності розвивати співпрацю

за напрямками, які
наближатимуть нашу державу
до Альянсу.
Серед іншого він
поінформував Вінету Кляйне
про продовження
впровадження оборонної
реформи у Міністерстві
оборони та Збройних Силах
України, а також про пріоритети
та ключові напрямки діяльності
оборонного відомства.
За матеріалами
АрміяInform
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Рівняння на маму,
або дві сміливі жіночі душі в одній сім’ї

вони захищають україну
Коли доля та майбутнє країни в
небезпеці, то вибір справжніх і
небайдужих – бути корисним там, де
можеш, робити все, що в твоїх силах,
допомогати тим, хто цього потребує.
За покликом душі, за велінням совісті.
Саме тому після Революції Гідності та
з початком російсько-української війни
тернополянка Наталя Кандибал
приєдналася до Центру волонтерської
допомоги бійцям АТО, завданням
якого було стати надійним тилом для
нашої армії. З командою ідейних та
небайдужих людей віддавала цій
благородній потрібній справі сили, час
та частину душі. А коли там
познайомилась з працівницею
обласного військкомату майором
Оленою Величанською і від неї
дізналася про можливість військової
служби, то вирішила підписати в 2015
році контракт із військовою частиною
в Тернополі і стати на військовий
захист України.
Сміливе рішення української жінки,
матері трьох дітей! Але це було для
неї дуже важливим. Рідні не одразу
сприйняли такий вибір Наталі. Вона
заспокоювала родичів, що служба
буде в Тернополі, як звичайна робота,
лише у військовій формі. Та через
декілька місяців жінка уже збирала
рюкзак на схід, щоб виконувати там
завдання за призначенням. Домашні
справи, піклування про доньку та двох
синів лягли на плечі чоловіка. «Хата
на тата» - жартує Наталя, як в
телевізійному реаліті шоу, де на

чоловіка звалюються всі хатні
клопоти, але в даному випадку вона
покидала сім’ю не заради відпочинку,
а вирушала туди, де йде війна.
Вже 5 років Наталя сумлінно несе
службу в підрозділах зв’язку 44
окремої артилерійської бригади.
Починала службу солдатом, а зараз,
після того, як зміни до чинного
законодавства уможливили виконання
жінками військового обов’язку на
рівних засадах із чоловіками, вже у
званні сержанта. Енергійна, надійна,
організована, дисциплінована – так
про неї говорять товариші по службі.
За сумлінне виконання своїх
обов’язків та службу Україні
неодноразово нагороджувалась
керівництвом частини, органами
місцевої влади. Звісно, це викликало
почуття гордості за близьку людину в
її рідних, і не дивно, що з мами взяла
приклад донька Настя. Вона
допомагала волонтерити, мала
активну громадянську позицію ще у
шкільному віці, брала участь в
різноманітних патріотичних заходах
Молодіжного Націоналістичного
Конгресу, Правої Молоді Тернополя і
після закінчення школи вирішила
теж пов’язати своє життя із захистом
країни. Зараз дівчина – курсантка
Військового інституту Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка. Вивчає військову
психологію. Відмінно вчиться - і тепер
вже мама гордиться донечкоюмайбутньою захисницею.

- Було дуже приємно отримати з
університету листа-подяку за
виховання доньки, - зізнається
Наталя. – Радію за неї, приймаю її
вибір, бажаю реалізувати себе як
професіонала та принести користь
іншим. Сини мої також наближаються
до старту в доросле життя, і я дуже
хочу, щоб мої діти жили в успішній
мирній країні. Для цього я роблю все
можливе на своєму місці. Найбільше
моє прагнення, щоб рідні були
здоровими і якнайшвидше боротьба
українців завершилася повною
Перемогою на всіх фронтах.
Віримо – Перемога буде завдяки
кожній сміливій та небайдужій
українській душі, що любить та
бореться за свою країну.
Із веб-сайту
TeNews

Дівчина, яка прагне змінити армію
Два роки тому молодший
лейтенант Марина Мельник закінчила
виш та здобула фах соціолога. Однак
із сотень життєвих шляхів, які
відкрились для молодого спеціаліста
в той час, Марина обрала військовий
однострій. Це було справжньою
несподіванкою і для її друзів, і для
батьків. Та для себе дівчина
вирішила, що повинна присвятити
життя служінню Батьківщині.
Ділянка роботи, яка дісталась
цьому молодому офіцерові,−
непроста – вона заступник командира
з МПЗ одного з підрозділів
Навчального центру при Національній
академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного.
Марина щиро прагне кардинально
змінити ставлення армійців до
офіцерів із МПЗ як до рудимента
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навчального підрозділу постійно
змінюється: люди приходять,
здобувають нові знання і
повертаються до своїх частин. Проте
дівчина кожен виклик армійської долі
сприймає як можливість набуття
нового для себе досвіду та вмінь.
Роботу офіцера гідно оцінюють у
підрозділі, і нині молодого спеціаліста
Марину Мельник подали на
присвоєння чергового військового
звання – лейтенант. І хтозна,
радянських військ –замполітів. Для
можливо, саме от такі молоді завзяті
цього у своїй службі вона застосовує
офіцери продовжать реформу нашого
чимало прогресивних ідей та нових
війська, і незабаром, завдяки їхній
знань, які здобула під час навчання.
службі, провідні країни світу
Ділянка роботи у Марини нелегка, рівнятимуться вже на українські
бо постійно доводиться мати справу зі національні військові стандарти.
значно старшими за віком людьми,
За матеріалами
більшість з яких уже мають реальний
АрміяІнформ
бойовий досвід. Та й особовий склад
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Статус сержанта — у чому суть
високої мотивації?
У процесі реформування
війська й радикальних нововведень
чимало уваги приділено
сержантському корпусу. За цей
великий фронт роботи в такому
багатотисячному колективі, як
Харківський національний
університет Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба відповідає головний
старшина університету старший
прапорщик Олександр Лебедєв. Він
розповів про особливості та
специфіку служби молодших
командирів у видовому виші .

— Один з командирських
принципів будується на особистому
прикладі. Як ви професійно
зростали та вчилися лідерства?
— За понад 20 років служби в
армії обіймав різні командирські
посади та здобув певний досвід,
зокрема на російсько-українській
війні. Закінчивши курси лідерства
підвищеного та вищого рівня на базі
Національного університету
оборони України імені Івана
Черняховського у 2019-му, навчався
в Академії сержантів 7-ї армії ЗС
США у місті Графенвер (ФРН).
Пізніше був орієнтаційний курс
повітряних сил ЗС США для
старшого сержантського складу на
військовій авіабазі «Максвел».
Здобуті знання й навички
допомагають у роботі з курсантами
й сержантами університету. Я й сам
перебуваю в режимі постійного
навчання.
— Розкажіть, чого навчилися за
кордоном?
— За кордоном вивчав тему
лідерства в сучасному війську,
опановував новітні програми
підготовки сержантського складу
повітряних сил США. З іноземними
колегами ми схожі в тому, що
однаково любимо свої країни й
уміємо направляти енергію
ненависті до ворогів у
вдосконалення майстерності. Та й в
Україні є чимало позитивного та
ефективного, про що за океаном

постійно запитували сержанти.
Особливо там цікавилися досвідом
боротьби з російським окупантом.
Адже саме тоді наша армія
переродилася.
Зокрема у штаті Алабама на
авіабазі «Максвел» я опанував
програми підготовки сержантського
складу повітряних сил
американської армії, кадровий
менеджмент та етику поведінки
військового. Сержант там
просувається службою поетапно,
тільки після спеціальних курсів має
право на підвищення посади. На
самі ж курси відправляють тільки
найкращих кандидатів, що
очолюють рейтинги за показниками
бойової підготовки. Бажання бути
сержантом у заокеанських колег
підживлюється потужними
мотиваційними чинниками: високим
статусом сержанта в підрозділі,
вагомою надбавкою в грошовому
забезпеченні та відповідно дещо
більшою військовою пенсією.
— Які особливості роботи із
сержантами в Харківському
національному університеті
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба?
— Головна особливість служби
у нашому виші: постійний склад і
курсантські підрозділи. Останні
нововведення, що відбулись у
межах концепції розвитку
сержантського корпусу, зокрема
удосконалення структури, зміна
колонки військових звань, значно
збільшили коло сержантських
обов’язків. Усі ці процеси є й у нас,
але з урахуванням спеціальностей,
за якими вчаться сержантикурсанти. Наприклад, командир
групи льотного факультету в
майбутньому стане військовим
льотчиком, мріє про офіцерські
звання й керує такими ж закоханими
в небо, як і сам. Це нам слід
обов’язково враховувати. Водночас
у нашому виші сержант у будьякому навчальному підрозділі
відповідає за результат навчання,
військову дисципліну, підтримання
внутрішнього порядку.
Зауважу: в університеті близько
400 молодших командирів і
переважна більшість їх саме у
курсантських колективах, а не
підрозділах забезпечення. Тому до
сержантів-курсантів прикута моя
головна увага. На кожному
факультеті панує романтика того чи
іншого роду військ, бойові традиції.
Проте загальні принципи побудови
українського війська й роль

сержанта в ньому є незмінними.
Робота з потенційними
молодшими командирами у нас —
складний і багаторівневий процес в
єдиному полі заохочувальних і
мотиваційних чинників. Ще на етапі
відбору кандидатів на сержантські
посади вивчають їхні, так би мовити,
службові амбіції. На завершальному
ж етапі хлопці й дівчата опановують
лідерські якості, вміло застосовують
методики ефективного управління,
удосконалюють майстерність
керування у кризових ситуаціях.
— Як виховують лідерство у
сержантів і як вони здобувають
авторитет?
— Позитив у тому, що в
університеті лідерських якостей
вчать усіх майбутніх офіцерів. Це
полегшує сержантові-курсанту
керування підлеглими на належному
рівні. Навички, набуті на посаді
командира навчальної групи, значно
пришвидшують час офіцерського
становлення випускників ХНУПС.
— Виховання лідерських
якостей сержантів триває весь
період навчання. Програма
підготовки сержантів націлена й на
розуміння стилів керівництва,
навичок, засобів, що наділяють
командира чіткими повноваженнями
та правами. Тобто ці знання й
уміння допоможуть сержантам після
випуску скоріше стати
авторитетними офіцерамикомандирами. Це розуміють
сержанти-курсанти й тому щиро
прагнуть носити погони молодших
командирів.
Серед курсантів багато
досвідчених військових. Дехто
навіть з поважною вислугою років у
бойових частинах. Бо останніми
роками до нас приходять вчитися
хлопці й дівчата віком від 18 до 30
років. Тож вибирати кандидатів на
сержантські посади є з кого.
Продовження читайте в
наступному випуску.
За матеріалами
Арміяінформ
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Будьмо медіаграмотними
Розуміння того, як працюють
соціальні медіа, нині вкрай важливі й
для військових, бо в сучасній війні,
ким би ви не були – президентом,
солдатом чи терористом, якщо не
розумієте, як ефективно
застосовувати силу нових медіа,
можете виграти випадкову битву, але
програєте війну 21 століття, або,
принаймні, більшу її частину.
Для недопущення отримання
зацікавленими особами додаткової
інформації про вас необхідно
дотримуватись наступних правил:
не публікувати у соціальних
мережах інформацію, що може
поставити під загрозу особисте життя
особи, життя членів її сім 'ї та інших
осіб;
військовослужбовцям та членам
їх сімей не варто публікувати фотота відеоматеріали, за допомогою
яких можна визначити
місцезнаходження, отримати дані про
озброєння та діяльність військової
частини, окремих збройних
військових формувань, що беруть
участь у проведенні операції
Об'єднаних сил на сході України.
Вказані дії можуть загрожувати життю
та здоров'ю людей, а також створює
передумови до вербувальної
діяльності спеціальних служб
іноземних держав, насамперед
Російської Федерації;
обмежити доступ до приватної
інформації в налаштуваннях
конфіденційності соціальної мережі.
Вибрати налаштування, які
найбільше захищають додаткові

відомості про власника акаунта.
Зокрема, не зазначати геолокацію
(місце розташування) та доступність
пошуку акаунта в соціальній мережі
за номером мобільного телефону та
адресою поштової скриньки;
періодично переглядати
список друзів у соціальній мережі.
Якщо серед них є незнайомі або
підозрілі люди (акаунти), необхідно їх
видалити, оскільки статус “другаˮ
відкриває доступ до більшого обсягу
приватної інформації про особу. В
подальшому необхідно бути
уважними під час додавання до
списку “друзівˮ нових користувачів;
не рекомендується
використовувати російські
соціальні мережі “ВКонтактеˮ,
“Одноклассникиˮ та “Linkdelinˮ, а
також месенджер “Qipˮ (у т.ч. із
застосуванням сервісів VPN), а також
використання російських пошукових
систем “Mail.ruˮ та “Yandexˮ,
насамперед із задіянням службових
поштових скриньок в доменній зоні
“@.gov.uaˮ, доступ до яких
заборонено, оскільки останні на
вимогу спецслужб РФ можуть
передавати відомості щодо
персональних даних власників
акаунтів (е-таіі, номер мобільного
телефону, дата та IP-адреса
реєстрації, дата та ІР-адреса
останнього відвідування тощо).
не користуватися
інформаційними каналами про ЗС
України “Colonelcassadˮ, “Джокер
ДНРˮ, “Война на Донбассеˮ, “Bereginiˮ,
“Черговий ООСˮ, “Начштабуˮ в
Telegram, які адмініструються

#мандруй_україною

У Тиврівському районі, в містечку
Гнівань розташований один із
найгарніших неоготичних храмів
України - костьол Святого Юзефа,
який звели місцеві поляки у 1906 році.
Храм дуже нагадує готичні костьоли
Пруссії - ймовірно саме вони були
взяті за основу архітектором Феліксом
Ольшанським, який розробляв проект.
Цікаві історичні факти
Місто Гнівань знаходиться в 18
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співробітниками спецслужб РФ та
замасковані під “об'єктивні” новини з
фронту, стан справ в ЗС України
тощо. Цільова аудиторія цих каналів
особовий склад наших військ (сил), а
мета - зниження моральнопсихологічного стану, деморалізація
та підрив довіри до своїх командирів
(начальників).
військовослужбовцям не
використовувати російських
мобільних додатків “ДМБ Таймерˮ,
“ДМБˮ, “ДМБ Таймер +ˮ, “Дембельˮ та
інших, під час реєстрації в яких
вказуються власні персональні дані
та військовий підрозділ, в якому
проходять військову службу, а також
дані товаришів по службі.
Зазначені додатки отримують
автоматичний доступ до геолокації,
особистих контактів, фотографій,
мультимедіа, файлів й документів,
дозволяють читати, змінювати чи видаляти
вміст на карті SD, переглядати мережеві
зєднання та отримувати повний доступ до
мережі.

Зі сторінки Фейсбук
Бойовий бюлетень

Храм Святого Юзефа

кілометрах від Вінниці. Вперше
згаданий в письмових джерелах
він був в 1629 році. Майже до
кінця 19 століття ця місцевість
являла собою невідоме селище,
на території якого навіть не було
своєї церкви. Незвичайну назву
села історики пов'язують з
гнівливою вдачею місцевого
народу. Успішним поворотом подій
для Гнівані було будівництво
залізниці Київ-Одеса і видобуток
граніту з місцевого кар'єру, який
проводитися і зараз.
У 18 столітті віруючі жителі
Гнівані їздили у Ворошилівку, щоб
помолитися в костелі Святого
Матеуша, зведеному в 1776 році.
Настоятель цього костелу, який
помер в кінці 19 століття, залишив
заповіт на будівництво нової церкви.
Завдяки цьому саме в Гнівані на
березі річки Південний Буг в 1906 році
почали будувати костел за проектом
архітектора Ф. Ольшанського
Вже у вересні 1906 храм був
освячений на честь Святого Юзефа
Обручника. Він може здивувати своїм
мальовничим архітектурним
ансамблем, виконаним в загадковому

стилі неоготики. Фасадна частина
костелу подібна готичним церквам
Пруссії часів середньовіччя.
Гніванський костел Св. Юзефа
біля Вінниці є трьохнефну базиліку,
до якої прибудована вежа-дзвіниця.
На фасадах споруди на яскравочервоній цеглі можна помітити білі
смуги, зображені вертикально. По
периметру храму виділені високі ніші
з білим покриттям. Чудовим
завершенням стін будівлі є
середньовічні бійниці, виконані у
формі величезного зубчастого фриза.
Усередині храм прикрашають біблійні
сцени, вирізані по дереву. Обстановку
умиротворення і затишку створюють
тут свічники-люстри і вітражі.
Місце знаходження: Вінницька
область, місто Гнівань
Як дістатися: до станції Гнівань
можна дістатися з семи залізничних
станцій, розташованих у Вінницькій,
Житомирській та Київській областях.
За матеріалами
відділу культурологічної роботи
у військах (силах) Центру
МПЗ ЗС України
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