
ХОРОБРІ СЕРЦЯ 
 

Анотація: У статті розповідається про випускників школи, які закінчили 

вищі військові навчальні заклади та несуть службу в лавах Збройних Сил 

України, захищаючи честь і гідність нашої держави. 

 

Автор статті: Гарбовська Т.В., учитель української мови та літератури 

Попівського навчально-виховного комплексу №2 «загальноосвітня школа I-II 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Карлівської районної ради 

Полтавської області. 

 

Коли ми говоримо «офіцери», уявляємо мужніх людей відданих 

українському народу, вихованих у дусі патріотизму, громадянської 

свідомості, військового обов’язку. 

Захист Вітчизни – священний обов’язок кожного громадянина України. 

Виконанню цього обов’язку присвячують все своє життя офіцери – люди 

справді героїчної та почесної професії. 

Попівський НВК №2 по праву пишається багатьма випускниками, які 

присвятили своє життя захисту Української Держави. Наші випускники, які 

обрали професію військового,  своїми справами примножують славні 

традиції Збройних Сил України. 

Офіцерська служба змалку манила братів Пусанів, Віктора та Анатолія, 

своїми героїкою та романтикою.  

Пусан Віктор Миколайович  у 1990 році закінчив 9 класів Попівської 

неповної середньої школи, у 1992 році Попівську середню школу №1, з 1992 

по 1994 рік проходив  строкову службу в лавах Збройних сил України.  

Пусан Анатолій Миколайович, випускник 11 класу 1995 року.   

Із 1995 по 2000 рік брати  навчалися в Харківському військовому 

університеті на факультеті «Бойове застосування військ протиповітряної 

оборони сухопутних військ». Навчання військової справи ставило хлопців у 

складні умови, які вимагали від них мужності та рішучих дій (Додаток А).   

Пусани Віктор та Анатолій після закінчення навчання відбули за 

призначенням  на  службу в місто Новоград Волинський Житомирської 

області.  

Пусан Анатолій Миколайович із 2000 по 2002 рік працював на посаді 

заступника командира зенітної ракетно-артилерійської батареї з озброєння  

282 танкового полку 30 танкової дивізії 8 Армійського Корпусу (Додаток Б), 

із 2002 по 2003 рік – командиром зенітної ракетно-артилерійської батареї 

зенітного дивізіону  282 танкового полку 30 танкової дивізії 8 Армійського 

Корпусу, із 2003 по 2004 рік – командиром батареї управління та 



радіолокаційної розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 30 

окремої танкової бригади  8 Армійського Корпусу, у 2004 – 2006 роках – 

помічник начальника служби ракетно-артилерійського озброєння 30 окремої 

механізованої бригади  8АК; 2006 – 2011 роки – начальник служби ракетно-

артилерійського озброєння  30 окремої механізованої бригади 8АК; 2011 – 

2012 роки – офіцер відділу експлуатації та технічної підготовки управління 

організаційно-планового та експлуатації Центрального ракетно-

артилерійського управління Озброєння  Генерального штабу Збройних Сил 

України; 2012 – 2013 роки – старший офіцер організаційного відділу 

управління та експлуатації Центрального ракетно-артилерійського 

управління Озброєння Генерального штабу Збройних Сил України; із серпня 

2013 року по березень 2014 року – старший офіцер групи слухачів 

закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення 

миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил 

України; із березня по травень 2014 року –  старший офіцер відділу 

забезпечення ракетного, зенітно-ракетного озброєння та радіотехнічних 

засобів управління ракетно-артилерійського  озброєння Центрального 

ракетно-артилерійського управління Озброєння Генерального штабу 

Збройних Сил України (Додаток В), із травня 2014 року по березень 2015 

року – слухач інституту оперативного забезпечення та логістики 

Національного університету оборони України. 

У даний час займає посаду заступника начальника служби ракетно-

артилерійського озброєння оперативного командування «Північ» (Додаток 

Д). 

Із березня 2015 року виконує бойові та спеціальні завдання в зоні 

проведення антитерористичної операції: з артилерійсько-технічного та 

ракетно-технічного забезпечення бойових дій 54 окремого розвідувального 

батальйону, військових частин сектору «С», 58 окремої мотопіхотної бригади  

сектору «Б», оперативно-тактичного угрупування «Донецьк» у містах 

Артемівську та Авдіївці (Додаток Е). 

Присвоєно  військове звання – підполковник (Додаток Ж). 

Пусан Віктор Миколайович із 03.08.2014 року бере участь в АТО 

(Додаток З), у забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України. Виконує завдання 

командира батареї в складі 30 механізованої бригади, польова пошта В 2731 

(Додаток К). Має статус учасника бойових дій.  

Присвоєно військове звання – майор. 

Левченко Михайло Олексійович у 1992 році закінчив 9 класів на той 

час Попівської неповної середньої школи, із 1992 по 1995 рік навчався в 

Карлівському СПТУ №50, у 1995 році вступив до Полтавського філіалу 



Київського військового інституту управління та зв’язку на факультет 

«фельд’єгерсько-поштовий зв’язок», після закінчення якого в 1999 році 

направлений для проходження служби у військову частину ВЧ А 0384 міста 

Кривого Рогу. На даний час працює на посаді командира частини. У 2001 

році присвоєно військове звання «старший лейтенант», у 2004 – «капітан». 

Нагороджений медалями за 5, 10 та 15 років служби (Додаток Л). 

Із листопада 2015 року виконує спеціальні завдання військ 

фельд’єгерсько-поштового зв’язку  в зоні проведення антитерористичної 

операції (Додаток М). 

Естафету свого дядька Головні Анатолія Миколайовича, полковника у 

відставці, перейняв у надійні руки Головня Андрій Федорович. У 1998 році 

закінчив 9 класів Попівської середньої школи №2, після її закінчення вступив 

до Красноградського педагогічного коледжу. Із 2002 по 2003 рік проходив  

строкову службу в військовій частині 3039 міста Миколаєва (Додаток Н), із 

2003 по 2004 рік службу за контрактом у цій частині. У 2004 році вступив до 

Харківського інституту внутрішніх військ МВС України, із 2006 року – 

Академія внутрішніх військ МВС України, яку закінчив у 2008 році 

(Додаток П) та був направлений для проходження військової служби в 

військову частину 3054 міста Дніпропетровська.  

Із червня по листопад 2014 року був учасником АТО (Додаток Р). 

Нагороджений нагрудним знаком «За доблесну службу» (Додаток С). 

У даний час продовжує службу в військовій частині 3054 міста 

Дніпропетровська на посаді старшого помічника начальника штабу. У 2014 

році присвоєне чергове військове звання – капітан. 

Зовсім недавно, у 2010 році, закінчив навчальний заклад  Дзюбич 

Олександр Павлович. У 2015 році опанував професію військового за 

спеціальністю «радіоелектронне обладнання літальних апаратів»  на  

інженерно-авіаційному факультеті Харківського університету повітряних сил 

ім. І.М. Кожедуба (Додаток Т). 

По закінченню навчання був направлений  для подальшого 

проходження  служби у військову частину А3384 м. Полтави 18 окремої 

бригади армійської авіації сухопутних військ , де працює на посаді першого 

техніка групи обслуговування РЕО. 

Він мріяв випробувати себе, перевірити свої можливості. Минуло не 

так багато часу, як він написав батькам: «Служба іде добре…». Звичайний 

лист. По-військовому лаконічний. Але за його змістом стоять місяці 

тактичних навчань.  

У 2015 році присвоєне чергове військове звання – старший лейтенант. 

У 2009 році закінчив 9 класів Павловський Станіслав Іванович. 

Відразу після школи вступив до Кременчуцького військового ліцею, у 2011 



році закінчив ліцей та вступив до Львівської академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, у січні 2013 року відбув для подальшого 

навчання в Одеську військову академію сухопутних військ (Додаток У).  27 

лютого 2015 року відбувся достроковий випуск із академії (Додаток Ф).  

Без перебільшення життя офіцера – це повсякденний, непоказний 

героїзм, це прояв справжнього громадянства, патріотизму у дії. Із 28 березня 

2015 року проходить службу командиром розвідувального взводу в зоні 

АТО. У його підпорядкуванні перебуває 16 військових.  

27 лютого 2016 року присвоєно звання «старший лейтенант». 

Нагороджений медаллю України «За відданість військовій розвідці ІІІ 

ступеня». 

Професія офіцера – це подвиг. Справа їхнього життя – найнеобхідніше, 

найважче, найвідповідальніше. Офіцери – це люди, перед якими стоїть 

важливе завдання охороняти і захищати народ своєї країни. Офіцер – це 

більше, ніж просто професія. Офіцер – це покликання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

 

Брати Пусани, зліва на право – Віктор Миколайович, Анатолій Миколайович, 

під час навчання в Харківському військовому університеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

 

Пусан А.М. (зліва), заступник командира зенітної ракетно-артилерійської 

батареї танкової дивізії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

 

Пусан А.М., майор, відділ забезпечення ракетного, зенітно-ракетного 

озброєння та радіотехнічних засобів управління ракетно-артилерійського  

озброєння Центрального ракетно-артилерійського управління Озброєння 

Генерального штабу Збройних Сил України 

 

 

 

 



Додаток Д 

 

Пусан А.М., заступник начальника служби ракетно-артилерійського 

озброєння оперативного командування «Північ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Е 

 

Пусан А.М., артилерійсько-технічне та ракетно-артилерійське забезпечення в 

зоні АТО 

 

 

 



Додаток Ж 

 

Пусан А.М., підполковник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток З 

 

Пусан Віктор Миколайович, військові завдання в зоні проведення АТО 

 

 

 

 

 



Додаток К 

 

Пусан В.М., командир батареї 30 механізованої бригади,  

четвертий зліва в другому ряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Л 

 

Левченко Михайло Олексійович, командир військової частини ВЧ А 0384 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток М 

 

Левченко М.О., четвертий зліва, фельд’єгерсько-поштовий зв’язок   

у зоні проведення АТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Н 

Головня Андрій Федорович, прийняття військової присяги 

 

 

 

 



Додаток П 

Головня А.Ф., зліва другий в другому ряду,  

випуск Харківської військової академії 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Р 

Головня А.Ф., другий зліва,  

під час військових навчань в зоні проведення АТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток С 

 

Головня А. Ф., відзнака Національної гвардії України –  

нагрудний знак «За доблесну службу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Т 

 

Дзюбич Олександр Павлович, старший лейтенант,  

перший технік групи обслуговування РЕО військової частини  

А 3384 м. Полтави 

 

 

 

 

 



Додаток У 

 

Павловський Станіслав Іванович, випуск Львівської академії  

сухопутних військ, 2013 рік 

 

 

 

 

 



Додаток Ж 

Настанови Павловському С.І. від начальника Львівської академії сухопутних 

військ Ткачука П.П. для подальшого навчання в Одеській військовій академії 

 

 


