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ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Сьогодні  Військовий  інститут 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка  відзначає 
75-річницю з дня свого заснування.

Шлях  від  кафедри  до  сучасного 
військового  навчального  підрозділу 
вищого навчального закладу  був довгим 
і  складним.  За роки існування інституту 
викладачі  та  студенти  пройшли  крізь 
буремні  роки Великої Вітчизняної війни, 
важкі  роки  післявоєнної  відбудови. 
Інститут  декілька  разів  зазнавав 
реформувань та реорганізацій. 

Усі  ці  роки  інститут  був  тісно 
пов'язаний  з  університетом, 
професорсько-викладацький склад якого 
й  сьогодні  відіграє  важливу  роль  у 
формуванні  свідомості  та 
професіоналізму  майбутніх  офіцерів. 
Інтегрування  Військового  інституту  в 
Національний  університет  імені  Тараса 
Шевченка  є  яскравим  прикладом 
інтеграції  системи  військової  освіти  в 
загальнодержавну  систему  освіти  в 
Україні.

Зі  словами  вдячності,  згадуємо 
сьогодні  викладачів  та  студентів 
інституту,  які  загинули,  захищаючи 
Батьківщину у  роки Великої Вітчизняної 
війни. Неможливо  не  згадати  також 
ветеранів війни та ветеранів військової

служби,  які  в різний  час  проходили 
військову  службу  та  працювали  в 
інституті,  багато  з  яких  і  зараз 
залишаються в строю.

Досвід  багаторічної  підготовки 
фахівців у Військовому інституті з різних 
гостродефіцитних  спеціальностей  та 
розподіл  їх  не  лише  до  Збройних  Сил 
України,  а  також  до  інших  військових 
формувань та відомств України показує, 
що  Київський  університет  імені  Тараса 
Шевченка  та  Військовий  інститут 
виконують Державне завдання інтеграції 
військової  та  цивільної  освіти  з 
максимальною  ефективністю.   Сьогодні 
Військовий інститут займає чільне місце 
в системі військової освіти.

Військово-спеціальну  підготовку 
на шістнадцяти кафедрах у складі

чотирьох  факультетів  здійснюють 
науково-педагогічні  працівники 
Військового  інституту  серед  яких  20 
докторів  наук  та  професорів,  82 
кандидати  наук  і  доценти.  За  роки 
незалежності  України  у  Військовому 
інституті  підготовлено  2251  офіцер 
тактичного та 460 оперативно-тактичного 
рівня.  З  них  70  нагороджені  золотою 
медаллю,  186  отримали  дипломи  з 
відзнакою.

Звертаюсь  до  всього  особового 
складу  Військового  інституту.  Ваша 
наполеглива  праця,  плідна  науково-
освітня  діяльність,  високі  показники  в 
навчанні  та  дисципліні  зробили 
Військовий  інститут  таким,  яким  він  є 
сьогодні.  Саме  вам  належить  і  надалі 
підтримувати  та  примножувати  славні 
традиції  освітньої діяльності  в інституті, 
адже  умови  сучасності  не  дозволяють 
залишатися на одному місці й вимагають 
постійного,  якісного  вдосконалення, 
виходу на нові рубежі. 

Хочу  висловити  глибоку 
вдячність особовому складу Військового 
інституту за відданість і  наполегливість, 
за  розумну  ініціативу  й  працелюбність. 
Бажаю всім добра й злагоди, творчості й 
натхнення  у  виконанні  службових 
обов’язків в ім’я нашої  Батьківщини! 

Міністр оборони України 
Ю.І. Єхануров

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА 
Щиро  вітаю  ветеранів  Військового 
інституту,  військовослужбовців  та 
працівників  з  нагоди  святкування  75 
річниці  з  дня  заснування  військової 
підготовки у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка.

Військовий  інститут  –  один  із 
провідних навчальних закладів України, 
в  якому  свято  зберігаються  й 
примножуються традиції Збройних Сил, 
здобутки вищої освіти України.

Навчально-виховний  процес 
здійснюють  науково-педагогічні 
працівники,  які  мають  великий  досвід 
наукової, педагогічної роботи та служби 
в Збройних Силах. Їх творча діяльність 
й  ініціатива,  наполеглива  й 
відповідальна праця дає можливість

забезпечити  високий  рівень  підготовки 
офіцерських кадрів, створити в інституті 
сучасну  навчально-матеріальну  базу, 
налагоджену  ефективну  навчальну  та 
науково-дослідну роботу на сучасному 
рівні.

Вітаю  ветеранів,  особовий  склад 
Військового  інституту  зі  святом  і 
висловлюю  глибоку  переконаність,  що 
ви й надалі будете своєю натхненною 
працею продовжувати славетні традиції 
військової  школи  навчання  та 
виховання,  сприятимете  зміцненню 
оборонного потенціалу України!

Бажаю вам і вашим сім’ям добра й 
злагоди, творчої наснаги, оптимізму та 
нових досягнень у справі підготовки

 

висококваліфікованих  офіцерських 
кадрів!

Ректор Л.В. Губерський
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  ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВІДСВЯТКУВАВ ЮВІЛЕЙ — 75-ТУ РІЧНИЦЮ СВОГО ЗАСНУВАННЯ 
         16 жовтня 2008 року Військовий 

інститут  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
відсвяткував  ювілей  –  75  річницю  з  дня 
свого заснування.

           Серед святкових заходів були:
 – урочистий мітинг особового складу;
– покладання квітів до меморіальної дошки 
першому начальнику Військового інституту 
генерал-лейтенанту  Жукову  Сергію 
Анатолійовичу;
– демонстрація відеофільму про Військовий 
інститут;
– урочисте засідання особового складу, в 

якому прийняли участь такі поважні гості, як 
заступник  Міністра  оборони  України 
Володимир  Діброва,  проректор  Київського 
національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка Євген Томін, голова Голосіївської 
районної  у  м.  Києві  ради  та  Державної 
адміністрації Сергій Садовой, голова 

відділу Української православної церкви по 
взаємодії зі Збройними Силами та іншими 
військовими  формуваннями  України 
Архієпископ  Львівський  і  Галицький 
Августин та інші. 
           «Інститут пройшов складний шлях 
становлення.  На  всіх  етапах  свого 
розвитку   він  бездоганно  справлявся  зі 
своєю  основною  задачею  –  підготовкою 
висококваліфікованих  військових  кадрів, 
справжніх захисників Вітчизни», – зазначив 
Володимир Діброва, зачитуючи привітання 
Міністра оборони України.
           Окремі факти з історії Військового 
інституту  розповів  у  своєму  виступі 
запрошений на урочистості полковник

 у відставці Павло Папушин, який 17 
років  очолював  військову  кафедру 
Київського  національного 
університету   імені  Тараса 
Шевченка, яка завжди вважалася 

75-та річниця заснування Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

          
однією  з  кращих  у Радянському 
Союзі.
            Про сьогодення ВІКНУ, його 
здобутки  та  перспективи  розповів  у 
своєму  виступі  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор Балабін.
           Завершилися урочисті заходи 
святковим концертом.

Відділ з виховної роботи

ПОКАЗОВЕ ЗАНЯТТЯ 
На базі кафедри військо-гуманітарних дисциплін Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) 26  листопада 2008 року було проведене 
показове заняття

Під  час  занять  студенти  мали 
змогу поставити найбільш гострі питання, 
пов’язані  із  забезпеченням  воєнної 
безпеки  України  в  сучасних  умовах,  й 
отримати  кваліфіковані  відповіді 
експертів.

На заняття були також запрошені 
випускники інституту попередніх років, від 
імені  яких  виступив  лейтенант 
Домбровський  Олег  Віталійович,  який 
розповів  про  роль  та  місце  офіцера-
політолога  у  вирішенні  проблем, 
пов’язаних  із  забезпеченням  бойової 
готовності військ про ті труднощі, з якими 
стикаються молоді офіцери у військах.   

Заняття викликало жвавий інтерес 
як  у  студентів,  так  і  у  викладачів 
Військового  інституту,  що  довело 
продуктивність  і  доцільність  його 
проведення за такою формою, особливо 
на випускних курсах.  

Вид проведення  заняття,  яке 
підготував  доцент  кафедри,  учасник 
бойових  дій  в  Афганістані,  полковник 
запасу  Ільчук  Леонід  Іванович  з  групою 
студентів  ІІІ  курсу,  спеціальності 
«політологія»,  –  «лекція-прес-
конференція». 

Тема  заняття:  «Воєнна  безпека  в 
системі  національної  безпеки:  світовий 
досвід та Україна». 

Особливість  даного  заняття 
полягала в тому, що студенти заздалегідь 
отримали  матеріали  для  обговорення 
проблем, пов’язаних із його темою (прес-
реліз). 

професор    Смолянюк    Володимир 
Федорович, старший експерт  РНБОУ 
Порахнявий  Юрій  Борисович, 
професор  кафедри  військо-
гуманітарних  дисциплін  ВІКНУ 
кандидат  філософських  наук, 
професор  Слонімський  Володимир 
Гнатович.

На  заняття  були  запрошені  як 
експерти  в  даній  сфері  представники 
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державних установ та науковці:  професор 
кафедри КНЕУ доктор політичних наук, Група зв’язків із громадськістю  

ДО ДНЯ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА

На  сучасному  етапі  розвитку 
Збройних  Сил  України  важливого 
значення  набуває  якісна  підготовка 
офіцерських  кадрів.  Особливу  увагу 
керівництво  Міністерства  оборони  та 
Генерального штабу України звертає на 
підготовку  військових  фінансистів,  від 
яких  залежить  стабільність  та  розвиток 
нашої армії. 

Саме  тому  керівництвом  нашої 
держави 29 жовтня  встановлене як День 
військового  фінансиста,  який  з 
святкувало  близько  трьохсот  осіб  у 
Військовому  інституті  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.  У  заході  взяли  участь 
курсанти,  студенти,  викладачі, 
працівники,  керівництво  Військового 
інституту  та  Департаменту  фінансів 
Збройних Сил України. 

У  своєму  виступі  начальник 
Військового  інституту  підкреслив 
значення  військових  фінансистів  для 
розвитку  ЗСУ  в  цілому,  заступник 
начальника  Департаменту  фінансів 
розповів про перспективи нашої професії 
та  подарував  військовому  фінансово-
економічному  факультету  десять 
сучасних  комп’ютерів.  Викладачі 
поділилися досвідом із молодшим 

поколінням, яке у свою чергу подякувало 
їм  за  терпіння  та  наполегливість,   які 
вони щоденно проявляють.
           Під  час  святкування  на 
військовому  фінансово-економічному 
факультетові  була  проведена 
фотовиставка  курсантів,  студентів  та 
викладачів нашого інституту. Найбільше 
глядачам припали до  душі   фотографії 
викладачів в юнацькі роки, які викликали 
бурхливі  позитивні  емоції  серед 
курсантів та студентів нашого закладу. 

Взагалі  під  час  заходів  панувала 
дружня,  невимушена  атмосфера,  яку 
можна  вважати  результатом  спільної 
щоденної праці керівництва факультету, 
наших  викладачів  та   курсантів, 
студентів ВФЕФ.

           Опановуючи професію ще в 
навчальному закладі, важко уявити, якою 
буде  подальша  робоча  практика.  Адже 
насправді  ефективно  застосувати  всі 
здобуті  навички  в  процесі  роботи  теж 
нелегко.  І  з  цим стикаються працівники 
різних професій. Тож було дуже приємно 
чути від наших викладачів та керівництва 
факультету  різноманітні  приклади  та 
історії  з  життя,  якими  вони  охоче 
ділилися. 
           Слухаючи їх, ми відчували себе,

як відчуває себе син, чуючи напуття від 
батька в життя, і  зі  спрагою вбирали в 
себе кожне дорогоцінне слово… Відчуття 
честі  та  гордості  від  значущості 
майбутнього  вкладу  кожного  з  нас 
розпирало юні груди..  

Бачачи  цих  людей,  що  сьогодні 
досягли  таких  висот,  дійсно  хочеться 
наслідувати  їх  приклад й продовжувати 
справу фінансиста. Бо як не крути, та без 
військового фінансиста жодна військова 
частина не матиме права на життя.

Тож, шановні товариші - військові 
фінансисти,  від  імені  всього  особового 
складу   та  керівництва  ВФЕФ  нашого 
інституту  вітаємо  усіх  трударів  цієї 
професії  і  зичимо  вам  і  вашим  сім’ям 
миру та злагоди у ваших оселях, наснаги 
в роботі  та зірок на погони! Ми у свою 
чергу беремо на себе відповідальність за 
опановування свого фаху і в близькому 
майбутньому  поповненню  ваших  лав. 
Слава Україні!!!

Щеглюк Богдан та Осадча Юля 
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ВІЙСЬКОВІЙ ІНСТИТУТ ─ ОДИН ІЗ ПЕРШИХ НА БРЕЙН-РИНЗІ
Військовому  інституту  КНУ  імені 

Тараса Шевченка випала чергова нагода 
поборотися за першість між військовими 
інститутами міста Києва  ─ 8 жовтня на 
базі Національної Академії СБУ відбувся 
брейн-ринг, приурочений до Дня юриста. 
Наш інститут шанс свій не змарнував  ─ 
збірна команда ВІ КНУ виборола 2 місце 
(чесно кажучи, прикра поразка у фіналі).

           Чудовий результат цих змагань є 
закономірним.  Військовий  інститут  як 
ніколи  серйозно  й  відповідально 
поставився до цього заходу. До команди 
відбирали кращих із  кращих.  Отже,  усе 
було в руках збірної,  точніше залежало 
від  розумових  здібностей  і  кмітливості 
членів команди (хоча й руки відіграли не 
останню роль - натисканням кнопки). 

Нашими героями стали: 
Колабін Володимир Олександрович;
Чорний Олександр Олександрович;
Хомишен Олексій Петрович;
Щеглюк Богдан Петрович;
Лукіянчук Ілля Якович;
Софієнко Анастасія Петрівна.

(Продовження на наступній сторінці)
      

(Початок на сторінці 5)
Учасники  розуміли,  що  на  них 

покладені всі надії, а це додавало сил в 
боротьбі  і  не  дозволяло  здаватися  в 
найтяжчі хвилини.

А невдачі були! Першу свою гру ми 
програли,  але  вже  далі  справи  пішли 
краще.  Кожну  наступну  доводили  до 
перемоги,  що  втілювало  впевненість. 
Для  виходу  у  фінал  довелося  зробити 
майже  неможливе.  Ми,  як  зразкові 
військові,  не  втрачали віри  й  боролися 
ще й в той момент, як наш суперник вже 
тріумфував  (та  зарано).  У  півфіналі 
наша команда спочатку зрівняла розрив 
у дві відповіді (їх всього п'ять), а потім і 
на  перше  додаткове  питання  відповіла 
правильно.

Та заручниками злого жарту стали 
команди  у  фіналі.  Історія  півфіналу 
повторилась, ось тільки роль ми зіграли 
іншу.  Програли  команді  офіцерів  з 
Інституту  підвищення  кваліфікації  з 
рахунком 2:3.

Що ж, перемагають кращі! Та в нас 
ще  все  попереду!  Ми  отримали 
безцінний досвід,  котрий допоможе й в 
наступних змаганнях.

Насамкінець від  імені  всієї  збірної 
команди  хочу  висловити  вдячність 
нашим  вірним  вболівальникам.  Вони 
заслуговують  на  повагу  -  не  покидали 
нас  ні  на  мить.  Можливо,  без  них 
змагання закінчилися б зовсім не так! До 
речі, наш капітан після гри зізнався, що 
відповідь  на  одне  з  важливих  питань 
прийшла йому на думку лише після того, 
як  зустрів  він  поглядом в  залі  ласкаву 
посмішку  нашої  вболівальниці.  Щиро 
Вам дякуємо! Ми не підведемо!!!

Софієнко Анастасія 

МИ — ПЕРЕМОЖЦІ ЧЕМПІОНАТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ПРИКЛАДНОЇ СТРІЛЬБИ 
           З 20  по 22 листопада 2008  року  на  базі  Військового 
інституту  Київського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка  проходив  чемпіонат  Збройних  Сил  України  з 
прикладної стрільби серед команд вищих військових навчальних 
закладів та видів Збройних Сил України 

інституту імені П.С. Нахімова.
           У командному заліку серед видів 
Збройних  Сил  України  перше  місце 
виборола  команда  13  армійського 
корпусу. Друге місце завоювала команда 
Повітряного  командування  «Центр». 
Третє  командне  місце  –  за  командою 
Повітряного командування «Захід».
           В особистому заліку у виконанні 
вправи стрільби з ПМ – 3 та ПМ  перші 

           
У  змаганнях  брали  участь 

військовослужбовці  Військово-Морських 
сил, Повітряного командування «Центр», 
Повітряного  командування  «Південь», 
Повітряного  командування  «Захід»,  6 
армійського  корпусу,  8  армійського 
корпусу,  13  армійського  корпусу,  169 
навчального  центру,  Військового 
інституту   телекомунікацій  та 
інформатизації  НТУ  України  «Київський 
політехнічний  інститут»,  Харківського 
університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба,  Житомирського  військового 

військово-морського  Ордена  Червоної 
Зірки  інституту  імені  П.С.  Нахімова, 
факультету  військової  підготовки 
Подільського  державного  аграрно-
технічного  університету,  Гвардійського 
Ордена  Червоної  Зірки  факультету 
військової  підготовки  імені  Верховної 
Ради  України  Національного  технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут» та всіх факультетів ВІ КНУ.

У командному заліку серед ВВНЗ 
перше  місце  виборола  команда 
Військового  інституту  Київського 
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інституту  імені  С.П.  Корольова 
Національного  авіаційного  університету, 
Львівського  Ордена  Червоної  Зірки 
інституту  Сухопутних  Військ  імені 
гетьмана  Петра  Сагайдачного 
Національного  університету  «Львівська 
політехніка», Севастопольського 

національного університету імені Тараса 
Шевченка.  Друге  місце  завоювала 
команда  Житомирського  військового 
інституту  Національного  авіаційного 
університету. Третє командне місце – за 
командою Севастопольського військово-
морського Ордена Червоної Зірки 

місця посіли представники ВІКНУ – майор 
Андрій Балдецький з результатом 272 очки 
та підполковник Віктор Добровольський з 
результатом 292 очки.

Вадим Панченко

ІV-Й ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО КРОСУ
Відбувся ІV-й Відкритий чемпіонат Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з легкоатлетичного кросу, присвячений  пам’яті 
генерал-лейтенанта С.А. Жукова

27 вересня та 2 жовтня 2008 року у 
ВІКНУ відбувся 4-й Відкритий чемпіонат 
Військового інституту з легкоатлетичного 
кросу,  присвячений   пам’яті  генерал-
лейтенанта С.А. Жукова, на заключному 
етапі  якого  проводився  чемпіонат 
Збройних  Сил  України  серед  з‘єднань, 
об‘єднань, видів та ВВНЗ.    

Жуков Сергій Анатолійович (1947  ─ 
2004)  –  перший  начальник  Військового 
інституту,  доктор  технічних  наук, 
Заслужений  працівник  народної  освіти 
Україні, професор, генерал- лейтенант.

Почався захід із урочистого  мітингу, 
на  якому  виступили  організатори  та 
учасники події.

У Відкритому легкоатлетичному кросі 
брали  участь  військовослужбовці 
Військово-Морських  сил,  Повітряного 
командування  «Центр»,  Повітряного 

НТУ  України  «Київський  політехнічний 
інститут»,  Харківського  університету 
Повітряних  сил  імені  Івана  Кожедуба, 
Житомирського  Військового  інституту 
імені  С.П.  Корольова  Національного 
авіаційного  університету,  Львівського 
Ордена  Червоної  Зірки  інституту 
Сухопутних військ імені гетьмана Петра

Сагайдачного  Національного 
університету  «Львівська  політехніка» 
Ордена Червоної Зірки інституту імені 

П.С.  Нахімова,  факультету  військової 
підготовки  Подільського  державного 
аграрно-технічного  університету, 
Севастопольського  військово-морського 
гвардійського  Ордена  Червоної  Зірки 
факультету  військової  підготовки  імені 
Верховної  Ради  України  Національного 
технічного  університету  «Харківський 
політехнічний  інститут»  та  всіх 

заліку стали: 
─ серед  чоловіків  ─ майор  Олександр 
Воронцов (ВІКНУ);
─ серед  жінок  ─ студентка  Альона 
Белінська (ВІКНУ). 

У  командному  заліку  призові  місця 
розподілились наступним чином:
─ серед  з‘єднань,  об‘єднань  та  видів 
Збройних  Сил  України  перше 
місцепосіла  команда  13-го  АК,  друге  – 
команда ПВК «Центр», третє – команда 
ПВК «Захід»;
─ серед  ВВНЗ  перше  місце  посіла 
команда Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, друге – команда Харківського 
університету Повітряних сил імені  Івана 
Кожедуба,  третє  –  команда 
Житомирського  Військового  інституту 
імені  С.П.  Корольова  Національного 
авіаційного університету.
           Переможці  змагань  були 
нагороджені  дипломами,  медалями, 
кубками та грошовими преміями.
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командування  «Південь»,  Повітряного 
командування  «Захід»,  6  армійського 
корпусу,  8  армійського  корпусу,  13 
армійського  корпусу,  169  навчального 
центру,  Національної  академії  оборони 
України,  Військового  інституту 
телекомунікацій та інформатизації 

факультетів ВІ КНУ.
Були  проведені  наступні  види 

змагань: 
─ крос на 1000 метрів та крос на 3000 
метрів.

Переможцями змагань в особистому 

Вадим Панченко

МІЖНАРОДНЕ ЖИТТЯ
10 жовтня 2008 року до Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка здійснила 
візит делегація Збройних сил Республіки Ангола

КРІШТОВАУ,  капітан  1  рангу  Жоау Педру 
да Кунья ЖУНІОР, полковник Маріу Густаву 
да  СІЛВА,  доктор  Родрігу  Бернарду  де 
СОУЗА та пан Жозеф Делфім Луїш РАТУ.

Андрій Гальчус    

Метою візиту було: ознайомлення з 
навчально-матеріальною  базою, 
навчально-виховним  процесом  у 
Військовому  інституті  та  обговорення 
питань можливості навчання представників 
Збройних  сил  Республіки  Ангола  у 
Військовому інституті. 
           Під час візиту начальник Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор  Балабін 
провів  презентацію  Військового  інституту. 
Делегація оглянула навчальні аудиторії 

факультету  іноземних  мов  та 
військового перекладу.

До  складу  делегації  входили: 
Його  Високість  генерал  Жералду 
Абреу  Уквашітембу 
«КАМОРТЕЙРУ»,  генерал-
лейтенант  Карлуш  Філомену  де 
Соуза  КОУСЕЙРУ,  генерал-
лейтенант Еразму да Сілва РОША, 
генерал-лейтенант  Жоау  ЖОРЖІ, 
доктор Жоау Франсішку 

ВРУЧЕННЯ АТЕСТАТІВ
19 листопада 2008 року аташе з питань оборони Французької Республіки капітан 2 рангу Алексіс 
Вілер вручив курсантам та студентам 3–5 курсів факультету іноземних мов та військового 
перекладу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(ВІКНУ) сертифікати знання французької мови за вимогами стандарту «STANAG - 6001»

           Під час вручення сертифікатів 
капітан 2 рангу Алексіс Вілер зазначив, 
що  Французька  Республіка  приділяє 
велику  увагу  вивченню  французької 
мови  як  офіційної  мови  організацій 
НАТО та ООН в інших країнах світу,  у 
тому числі і в Україні.

Поважний  гість  підкреслив,  що 
рівень знань,  які  отримали курсанти та 
студенти ВІКНУ під час навчання, 

відповідає  вимогам,  які  до  них 
висуваються,  та  висловив  сподівання, 
що  подальша  співпраця  Збройних  сил 
Французької  Республіки  та  ВІКНУ буде 
мати розвиток.

Група зв’язків із громадськістю

ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ



22  листопада  2008  року  особовий  склад Військового  інституту 
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка 
(ВІКНУ)  взяв  участь  у  забезпеченні  загальнодержавних  заходів 
пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років

тематичну  виставку,  присвячену  цій 
сумній  події,  що  відкрилася  в 
Українському домі. 

Олег Алфьоров

Курсанти та офіцери  Військового 
інституту разом з представниками інших 
силових відомств на Михайлівській площі 
та в парку Слави взяли участь у відкритті 
Президентом  України  Віктором 
Ющенком Меморіального комплексу 
пам‘яті  жертв  Голодомору  1932  –  1933 
років в Україні, а також відвідали


