
Друкований орган Військового інституту
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

№ 1 (70), червень-липень 2018 року

КУРСАНТИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ДОЛУЧИЛИСЬ ДО ФЛЕШМОБУ 

«MOTTO НЕСКОРЕНИХ»
На підтримку військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України, які зазнали 
поранень під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, курсанти 
Військового інституту долучились до флешмобу «Motto нескорених».
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СТАНЬ КУРСАНТОМ ОДНОГО З НАЙКРАЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Військовий інститут – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчаль-
ного закладу, який здійснює підготовку фахівців для всіх військових формувань за спеці-
альностями: міжнародна інформація, міжнародні відносини, переклад, фінанси, психологія, 
політологія, геоінформаційні системи і технології, зв’язки з громадськістю, військова журна-
лістика, правознавство.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) відпові-
дає за реалізацію нормативної складової змісту освіти та навчання за спеціальностями, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у Військовому інституті. В Університеті налічується 
62 усталені наукові школи світового рівня (у тому числі й профільні для Військового інсти-
туту). Науковий потенціал Університету складає 18 академіків НАН України та галузевих 
академій, 23 член-кореспондентів академій наук, 2664 докторів та кандидатів наук.

Військовий інститут реалізує варіативну складову змісту освіти та навчання, яка кон-
кретизує вимоги до освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особли-
востей, які обумовлені суттю спеціалізації фахівця, військово-обліковими спеціальностями 
відповідно до посад призначення випускників, досвідом освітньої діяльності Військового 
інституту та досягненнями його наукових шкіл. Науковий потенціал Військового інституту 
складає 12 докторів наук, 14 професорів, 56 кандидатів наук, 24 доцентів та 7 старших на-
укових співробітників.

Військовий інститут ефективно використовує польову базу Університету, 169-го навчаль-
ного центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна), Великополовецького на-
вчального військового полігону, 1-ї танкової бригади (в/ч А1815, смт. Гончарівське), успішно 
здійснює практичну підготовку курсантів 1–2 курсів за військово-обліковими спеціальностя-
ми “Стрілець механізованого взводу” та “Головний сержант механізованого взводу”. Також 
у Військовому інституті на факультеті військової підготовки проходять військову підготов-
ку студенти 20 структурних підрозділів Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та студенти 40 інших вищих навчальних закладів України із шістнадцяти військо-
во-облікових спеціальностей. Ліцензований обсяг Військового інституту на надання освітніх 
послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підго-
товки студентів за програмою офіцерів запасу, складає 1600 осіб.

Будь-які запитання з приводу вступної кампанії залишайте за цією адресою: abiturient_
viknu@ukr.net

Слідкуйте за умовами вступу до Військового інституту Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка на офіційній сторінці http://www.mil.univ.kiev.ua/ та соціальній 
мережі Facebook.

«У СВІТІ ПЕРЕКЛАДАЧІ ПОСТУПОВО 
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА ТЕРМІНОЛОГІВ»

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ ВІКНУ 
З КУРСАНТАМИ

ТРЕНІНГ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ СІМІК 
ВІД ВІЙСЬКОВИХ ЖУРНАЛІСТІВ

КОМАНДА ВІКНУ ВИБОРОЛА 
КУБОК РЕКТОРА
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З 18 по 30 червня цього року в на-
шому інституті відбувся один з найваж-
ливіших заходів навчального процесу 
2018 року – комплексні екзамени і за-
хист атестаційних робіт (рівня вищої 
освіти «бакалавр», «магістр»).

Зокрема, як свідчить звіт про про-
ведення Екзаменаційної комісії щодо 
атестації курсантів Військового інститу-
ту Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка, які закінчили 

навчання за відповідними освітніми рів-
нями “бакалавр” (“магістр” військовос-
лужбовець КНР) результати наступні: 

один військовослужбовець КНР 
пройшов атестацію, закінчив навчання 
у Військовому інституті, отримав доку-
мент державного зразка  про здобуття 
ступеня “магістр” з відзнакою та при-
своєння відповідної кваліфікації;

126 курсантів пройшли атестацію, 
отримали документи державного зраз-

ка про здобуття ступеня “бакалавр” та 
присвоєння відповідних кваліфікацій;

7 кандидатів (з 7-ми) на отримання 
диплома бакалавра з відзнакою  під-
твердили свої знання та отримали 
дипломи бакалавра з відзнакою, що 
складає 6% від загальної кількості здо-
бувачів вищої освіти. 

Таким чином, проведені випробу-
вання засвідчили, що більшість ви-
пускників мають відмінний та добрий 
рівень військово-професійних та вій-
ськово-спеціальних компетентностей 
військового фахівця, володіють необ-
хідними знаннями, вміннями та нави-
чками.

Під час атестації переважна біль-
шість випускників показали належну 
науково-теоретичну та практичну під-
готовку, вміло використовували мате-
ріали довідкового характеру, успішно 
склали комплексний екзамен з фахових 
навчальних дисциплін, комплексний іс-
пит з навчальної дисципліни  “Іноземна 
мова (військово-спеціальна мовна під-
готовка)” та захистили кваліфікаційні  
роботи бакалавра.

За інформацією 
навчального відділу
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ГОЛОВНИЙ ЕКЗАМЕН 
У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ

Щороку курсанти Військо-
вого інституту імені Тараса 
Шевченка складають екза-
мен з фізичного виховання. 
Іспити дають змогу переві-
рити силу, витривалість та 
швидкість підготовки май-
бутніх офіцерів Збройних 
Сил України. 

«За рік стан фізичної під-
готовки курсантів покращив-
ся. Офіцери слідкують за 
організацією та виконанням 
ранкової зарядки, спортивно 
– масової роботи» - розпові-
дає начальник кафедри фі-
зичного виховання та спорту 
полковник Сергій Глазунов. 
Начальник інституту гене-
рал-майор Ігор Толок дав 
розпорядження про створен-

ня нового спортивного залу, 
де курсанти зможуть займа-
тися у холодну пору року. 
Для вдосконалення сили 
чоловіків - військовослуж-
бовців на території нашого 
навчального закладу вста-
новлено новий спортивний 
майданчик, який дає змогу 
займатися спортом не лише 
певній групі, а цілому на-
вчальному курсу. 

Інститут пишається до-
сягненнями, як відбулися на 
кафедрі фізичного виховання 
у 2017-2018 н. рр. На чемпі-
онаті Збройних Сил України 
та міста Києва призові місця з 
гирьового спорту зайняли Ва-
лентин Харченко 225гс, Оле-
на Залуцька 122є, зі спортив-

ного орієнтування - Олексій 
Вавілов 525гс, Роман Акімов 
425гс, з рукопашного бою 
Микола Соя 421є, Олег Стад-
нік 421є., з військового ба-
гатоборства Валерій Носов 
411пс, Дмитро Комар 311пс. 

Чемпіонкою світу з гирьо-
вого спорту серед дівчат у 

ваговій категорії 50 кг стала 
курсант 122гс Яна Савчук, 
а старший солдат Роман 
Попсуй 112пс виборов зван-
ня абсолютного чемпіона 
Збройних Сил України зі 
спортивного орієнтування.

Курсант 216 ж
Олена Гаврилюк

ВЧИМОСЯ, ТРЕНУЄМОСЬ, ПЕРЕМАГАЄМО!
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Фальшстарт 
14 червня. Київський вокзал. Цікаві 

уривки історій, ще цікавіші особистості, 
валізи одна на одній, сльози, усмішки, 
атмосфера очікування й поспіху. Та 
групка курсантів біля гори речей не по-
спішає – люди військові. Хвилюватися 
команди не було, а тим більше - бігти. 

– Добрий день, друзі! – Привіталась 
жіночка. - Я пані Олена, одна з орга-
нізаторів проекту 13 Гайдамацького 
потягу. Зараз ми з вами швиденько ви-
значимося з завданнями й метою нашої 
подорожі… – І тут нові люди, попутни-
ки, підтягують ящики, мішки, сумки… 

Всеукраїнська акція «Потяг єднання 
України «Труханівська Січ», створена 
ГО «Всеукраїнське об’єднання «Коло.
Медіа» у співапраці з Міноборони Укра-
їни,  проводиться з метою декомунізації 
історії Збройних Сил, популяризації та 
вивчення культури України, розвінчу-
вання міфів козацької епохи та світових 
воєн, має просвітницьку функцію. Пси-

хологів-третьокурсників Військового 
інституту Київського національного уні-
верситету залучили до проекту як про-
фесіоналів з професійними навичками 
правильного спілкування. Завданням 
стало проведення опитування серед 
військовослужбовців та їхніх родин, 
цивільного населення щодо мілітарної 
ситуації в країні. 

Планується робота у фокус-групах, 
анкетування, опитування – кілька алго-
ритмів дій. Вона дасть пласт інформації 
та тем для подальшого дослідження. А 
чим далі, тим цікавіше. Популярність 
військової служби, довіра до ЗМІ, реа-
білітація, волонтерство, агресія на Схо-
ді України, доцільність терміну «війна» 
- все слід правильно сформувати, зі-
брати інформацію і дослідити. 

Перша локація згідно плану – Чорт-
ків. Та пані Олена попереджає, що 
потягу немає: «І не факт, що він буде 
завтра. Укрзалізниця в останній день 
змінила своє рішення і вимагає від Мі-

ністерства оборони фінансування. А 
поки що першою локацією стане Труха-
нівська Січ». – Приїхали…

Перемішалися з цивільними і руши-
ли. Відрощуйте, хлопці, чуби й вуса, 
змінюйте «пікселі» на шаровари, йдемо 
на Січ! От тільки життя козака не таке 
як у військового, дисципліна дечим 
відрізняється, звичаї та весь спосіб 
життя інший. А щоб переконатися, за-
прошують нас на Труханівську Січ. Пані 
Олена представляє пана Андрія, який 
по дорозі відкриває курсантам сивий 
старий Київ, що проривається крізь по-
стмодернову архітектуру скла і бетону 
бароковими банями церков та фасада-
ми давніх будинків.

Хто сказав, що буде легко?
«Де ти дів мій рюкзак?!», «Подайте 

лопату!», «Льово! Та принеси ти на-
решті кілочок!», «Максе, мені страш-
но!», «Я сама туди не піду!», «Чому так 
багато крику?!», «Отче наш, що живе 
на небесах…». 

14 червня. Труханівська Січ. Десята 
вечора, а небо неначе прорвало: під 
спалахи блискавиць ландшафт постає 
в усіх фарбах і відтінках. Палатки почи-
нає підтоплювати, гамір суперечок про 
встановлення намету перебиває грім. 
Головне – обкопати намет, щоб не за-
лило. Якщо ти курсант третього курсу, 
отже досвід риття окопів маєш, зроби-
ти траншейку – раз плюнути. Промоклі, 
але вдоволені, збираються курсанти до 
вогнища, у величезному казані приго-
тувалася вечеря – гарячий запашний 
суп. Саме те, що треба після підготовки 
«бойових позицій».

Осавул відразу попередив, що легко 
не буде. І вже вранці на руханці курсан-
ти показують, що вони готові до випро-
бувань і форс-мажорів. За тиждень на 
Січі «англійський» сніданок (найсмачні-
ша вівсянка з казана), купання, екскур-
сії та лекції, історії пана Андрія і збори 
біля вогнища стали традицією. А поміж 
цим список питань і кількість анкет ро-
сте. Ізоляція від міста, електроенергії й 
нормального водопостачання несподі-
вано корисна. Курсанти збираються на 
мозковий штурм. Питання за питанням, 
від найпростішого до складного і прово-
куючого.

КУРСАНТСЬКИЙ РЕЙС
«Львів, Хмельницький, Одеса, Сватово, Славянськ, Вінниця, Київ – взя-
ти найнеобхідніше, озброїтись олівцем, ініціативною мислячою голо-
вою й вперед досліджувати. Грандіозна пригода, неоціненний досвід і, 
як бонус, можеш стати корисним суспільству», - курсанти-третьо-
курсники Військового інституту за спеціальністю «психологія» друж-
но погоджувалися й збирали речі. 13 Гайдамацький потяг «Визвольних 
змагань» мав вирушити 14 червня до Чорткова.
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– Маємо спитати  про ставлення до 
влади!

– А ще допишіть питання про реабі-
літацію!

– Слухайте, слухайте: «Ви – Міністр 
оборони. Три речі, які б ви змінили?». 
Мені здається, це багато що зможе нам 
сказати!

От тільки на питання, коли вже поїдуть 
на наступну локацію, козаки розводять 
руками. Опитування готове, а Січ вже 
трошки набридла. Хочеться результатів 
роботи і змін, готувалися ж до подорожі. 

Тому місцевим дістається від кур-
сантів:

– Чому державні прапори на Січі пе-
ревернуті?

– А чому саме «славень», а не 
«гімн»?

– Навіщо козаку оселедець?
– Як ви потрапили на Січ?
– А коли вже обід?
Тиждень минув, і надія поїхати хоча 

б до Львова танула. Проте ввечері 20 
червня пан Юрій, найповажніший се-
ред курсантів козак, потішив: «Завтра 
від’їжджаємо».

Друга спроба
21 червня. Нарешті до Львова, куль-

турної столиці. Новий досвід, емоції, 
місця, події і люди. Київський вокзал 
ніколи не спить, і о десятій вечора зна-
ходяться об’єкти соцдослідження. Пси-
хологи розбиваються групками по 2 - 3 
людини і починають питати. Дівчата, 
хлопці, чоловіки, які поволі потягують 
сигарети біля стін вокзалу, жінки за 
ручки з дітьми – потрібно опитати всіх: 
старих, молодих, кому перевалило за 
60 і тих, кому ледь виповнилося 18. 

Матеріал: синтез та аналіз – вже 
завтра. Задоволені роботою курсанти 
займають місця в потязі, припасовують 
речі, відчувають-таки втому і добро-
вільно віддаються під владу сну. 

Свірзький замок
Львів зустрів прохолодою, сірістю й 

дощем, що додавало місту якоїсь бри-
танської витонченості. Але першого ж 
дня роздивитися Львів не судилося. Ве-
личезний автобус повіз курсантів, мов 
крізь світлини мальовничих пейзажів 
Західної України, в село Свірж. 

Замок упізнали ще здаля. Знайомий 
фасад, відомий усім з кінофільму «Три 
мушкетери», заворожував і здавалося, 
що це середньовічна Франція, а не су-
часна Україна. 

Традиційна установка наметів під 
дощем. Розмістилися під гіркою, на якій 
стоїть замок, неподалік озера, ніби в 
затишних обіймах мальовничого села 
Свірж. Коли бачиш довкола себе красу 
Галичини, вже байдуже промоклі берці 
і військова форма. 

По обіді розпогодилося, і браму зам-
ка відчинили для курсантів.

Особливість Свірзького замку в 
тому, що добре зберігся лише фасад. 
Всередині пусті, зруйновані та поспіль 
аварійні приміщення. Оскільки втра-
чати інтер’єрові замку нічого, його 
планують відремонтувати зсередини і 
створити тут реабілітаційний центр для 
військовослужбовців. Ідея благородна, 
а от хто цим займатиметься – завідувач 
замку чи сільська рада – питання від-
крите. Проте курсанти теж ініціативні, і 
без заперечень підтримали пропозицію 
дещо облагородити замок, позбавити 
його стіни непотрібної рослинності та 
звільнити від сміття. 

Триденне перебування на Свірзькій 
локації передбачало зустріч з письменни-

цею Ірен Роздобудько та бардом Ігорем 
Жуком. Поговорили про актуальне: війну, 
інтелігентність, менталітет українців, ви-
вчили слова козацького маршу, написані 
паном Ігорем. Час під стінами замку за-
пам’ятається спокоєм та сумлінністю.

А Львів все-таки побачили. Наступ-
ний пункт призначення – Хмельниччи-
на. А поки є час, можна перейнятися 
духом Львова, піддатися ароматам 
кав’ярень, скуштувати львівський шо-
колад і просто по вуха закохатися у 
Львів.  Ну й звичайно для повного ща-
стя пройтися під стінами Національної 
академії  Сухопутних військ ім. гетьма-
на Петра Сагайдачного, поспілкуватися 
на спільні мілітарні теми, за якими вже 
навіть трошки скучили. 

Тільки дві локації позаду, а вже 
стільки добрих і корисних справ зроби-
ли, відкрили нові місця, знайшли ціка-
вих людей, відчули свою потрібність. 
Потяг далі поїде місцями України, і 
якщо певні зміни свідомості відбулися 
вже зараз, то мабуть правду казав Ми-
кола Бондар ще першого дня: «Такими, 
як ви прийшли зараз, назад ви точно не 
повернетесь. У будь-якому випадку, я 
маю на це надію».

Курсант 216ж 
Євгенія Пугач
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Під час навчання курсанти здебіль-
шого мають справи з кафедрами. Проте 
у складі нашого інституту є структурний 
підрозділ, без участі фахівців якого не 
обходиться жоден візит іноземної де-
легації до нашої альма-матер. Мова 
йде про лінгвістичне науково-дослідне 
управління. Більш детально про діяль-
ність управління розповів його начальник 
- підполковник Білан Максим Борисович.  

– Максиме Борисовичу, коли роз-
почало роботу лінгвістичне науко-
во-дослідне управління?

– Його історія почалася ще у 2010 
році, але, фактично, Управління, як 
повноцінний структурний підрозділ, 
розпочало функціонування 1 вересня 
2017 року. На жаль, штат й досі недоу-
комплектований. 

– У Збройних Силах України 
форсованими темпами впроваджу-
ються стандарти НАТО. Чи най-
головнішою проблемою є мовна 
підготовка. Як у зв’язку з цим змі-
нилася діяльність Управління?

– Сьогодні головні напрями діяль-
ності нашого підрозділу докорінно 
переформатовано. Раніше акцент ро-
бився на наукові дослідження. Наразі 
основний акцент зроблено на прак-
тичній складові, адже це є вимога сьо-
годення. З трьох наших відділів два 
займаються виключно практично-лінгві-
стичним забезпеченням Збройних Сил 
України.

– Ви говорили, що сьогодні фа-
хівці Управління здійснюють пе-
реклади з англійської, німецької 
та французької мов. Чи можливе 
подальше розширення мовного 
потенціалу, зокрема в збільшенні 
кількості мов?

– Вивчення нових іноземних мов 
визначається зовнішньополітичною 
ситуацією в державі. Відкривати нові 
мови потрібно тоді, коли на них є запит. 
Тобто, на питання нагальної потреби 
вивчення, наприклад, арабської чи ки-
тайської мов в Управлінні, зараз –  от-
римаємо однозначну відповідь «ні». 

– Ви нео-
дноразово від-
значаєте бага-
т о г р а н н і с т ь 
сучасного пере-
кладача. Чи до-
помагає Управ-
ління фахівцям 
вдосконалюва-
ти навички?

– Вони постій-
но вдосконалюють 
рівень своєї квалі-
фікації. І ми їм у 
цьому допомага-
ємо. Перекладач 
– це людина, яка 
має швидко по-
чути інформацію, 
переформувати її 
і видати на іншій 
мові. До того ж, 
передати так, щоб 
отримувач інфор-
мації зрозумів про 
що йде мова. Для 
цього потрібно во-
лодіти відмінними 
комунікативними 
навичками.

– А як питан-
ня перекладу і 
мовознавства подається в країнах 
НАТО?

– У світі існує тенденція зменшення 
кількості перекладачів. Вони залиша-
ються на топовому рівні, але поступо-
во перетворюються на термінологів. В 
усіх країнах НАТО цей процес пере-
творення перекладачів у термінологів 
закінчився. Наприклад, у Словаччині 
чисельність збройних сил – 10 тисяч. 
А відділ термінології – 10 представ-
ників. Україна лише стоїть на шляху 
розвитку таких підрозділів. Для нас це 
великий пласт, над яким потрібно пра-
цювати. 

– У Військовий інститут доволі 
часто приїжджають іноземні де-
легації. Зокрема, у червні відбувся 

візит представників Австрійської 
Республіки, раніше прибували поль-
ські, корейські фахівці. Чи є цей 
зв’язок двостороннім? 

– Система обміну викладачами, 
науковими співробітниками, а також 
курсантами налагоджена. Зокрема, 
нещодавно ми були у Військово-мор-
ській академії у Болгарії. Для успішного 
проходження програм за обміном кур-
сантам необхідно володіти іноземною 
мовою на рівні СМР-3.  Отже, наша 
міжнародна співпраця триває і в май-
бутньому матиме тенденцію лише до 
розширення.

Курсанти 116ж 
Анна Гудзь,

Яна Задубінна

«У СВІТІ ПЕРЕКЛАДАЧІ ПОСТУПОВО 
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА ТЕРМІНОЛОГІВ»
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Традиційними стали зустрічі випус-
кників Військового інституту з особовим 
складом. Чергова - курсантів факульте-
ту фінансів і права з випускниками 1998 
року за спеціальністю «Фінанси і кре-
дит», яких навчав начальник кафедри 
фінансового забезпечення Військового 
інституту полковник Алім Сизов, від-
булася 23 червня. Її відкрив заступник 
начальника Військового інституту з мо-
рально-психологічного забезпечення 
полковник Сергій Мотика, який розповів 
про сьогоднішні освітні досягнення на-
уково-педагогічних працівників ВІКНУ, 
якість та ступінь теоретичної і практич-
ної підготовленості курсантів до вико-
нання своїх обов’язків за посадовим 
призначенням. Він відзначив також 
спортивні досягнення курсантів та по-
кращення матеріальної бази інституту.

- Є така річ, як життєвий досвід. Він 
дуже добре навчає, але коштує дорого, 
особливо сьогодні, під час проведення 
операції Об’єднаних сил. Тому треба 
цінувати кожну навчальну хвилину, - 
зауважив полковник Сергій Мотика.  – У 
цьому практичні поради нададуть наші 
випускники.

У своїх виступах випускники ВІКНУ 
детально розповіли про те, чому і як 

необхідно навчатися майбутнім офіце-
рам-фінансистам.

Випускниця  ВІКНУ, а сьогодні - 
начальник фінансово-економічного 
управління Головного управління роз-
відки Міністерства оборони України 
полковник Тетяна Кірієня висловила 
сподівання, що Військовий інститут на-
вчає і виховує гідну зміну сьогоднішнім 
офіцерам. 

Від імені керівництва Військового 
інституту полковник Сергій Мотика вру-
чив випускникам пам’ятну відзнаку від 
імені начальника Військового інституту. 
В свою чергу, вдячні випускники пода-
рували  на добру згадку про своє пере-
бування  в інституті символіку Головно-
го управління розвідки МО України.  

Курсанти Катерина Щербина,
Валерія Кротченко

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ ВІКНУ З КУРСАНТАМИ

На запрошення Управлін-
ня цивільно-військового спів-
робітництва Збройних Сил 
України викладачі  кафедри 
військової журналістики 
ВІКНУ ім. Тараса Шевченка 
професор О.Клубань, доцен-

ти В.Король, Г.Любовець і Р.
Савчук провели інтенсивний 
одноденний тренінг з гло-
бальних комунікацій оборон-
ного сектору для офіцерів 
СІМІК, котрі проходять курс 
підвищення кваліфікації на 

базі Національного універ-
ситету оборони України ім. 
Івана Черняховського і готу-
ються до виконання завдань 
за призначенням в районі 
проведення ООС на Сході 
України. 

Динамічно і жваво відбу-
вався діалог з аудиторією, 
адже серед учасників заходу 
були й ті, у кого за плечима 
є досвід роботи в умовах 
ведення бойових дій. Крім 
того, питання, що обгово-
рювалися,  мають неабияке 
значення в процесі комуніка-
ції представників органів вій-
ськового управління різного 
рівня з місцевим населенням 

в прифронтовій полосі та в 
пунктах  постійної дислокації 
військових частин. 

Офіцери-слухачі ознайо-
мились із сучасним бачен-
ням  розвитку і функціону-
вання масових комунікацій 
в умовах комунікаційно-кон-
тентних агресій путінської 
Росії, які є невід’ємною скла-
довою глобального гібрид-
ного тероризму. В процесі  
активного діалогу відбувся 
обмін думками щодо ролі і 
місця офіцерів СІМІК в сис-
темі координат світових гло-
бальних комунікацій.

За мітеріалами 
сайта ВІКНУ

ТРЕНІНГ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ СІМІК 
ВІД ВІЙСЬКОВИХ ЖУРНАЛІСТІВ



УНІВЕРСАНТ ■ № 1 ■ червень-липень 2018 року 8

Нарешті! Ця радісна мистець-
ко-розважальна подія сталася, як їй 
зазвичай і належить, неждано-не-
гадано. Молодіжний, самодіяль-
ний колектив веселих і кмітливих 
курсантів талановито смішив чис-
лених глячдачів концертної зали. І 
навзаєм вони відповіли курсантам 
симпатією, нагородили їх гучними 
і тривалими оплесками. В резуль-
таті – перше місце у престижному 
конкурсі! Чемпіонство!

Команда КВК Військового 
інституту  «Своя атмосфера» 
стала переможцем Ліги КВК у 
Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка.

У Києві 4 червня відбувся фінал 
Кубка ректора серед команд Ки-
ївського національного універси-
тету, на якому команда Військово-
го інституту показала найкращий 
результат і набрала найбільшу 
кількість «золотих» балів. Досягти 
цього було, ой як не просто! 

За титул переможців змагали-
ся три найсильніші команди, які 
дійшли до фіналу з хімічного та  
геологічного факультетів. Але ко-
манда ВІКНУ дове-
ла, що у військових 
і справді «Своя ат-
мосфера» та підко-
рила своїм гумором 
членів журі.

Вперше за вісім 
років команда Вій-
ськового інституту 
здобула титул пере-
можців серед усіх ко-
манд Київського націо-
нального університету 
імені Тараса Шевченка. 
З чим ми її і вітаємо. Че-
каємо від команди КВК 
ВІКНУ нових творчих 
досягнень, а головне – 
яскравого інтелектуаль-
ного гумору на радість її 
прихильникам і уболіваль-
никам.

Курсант 216 ж 
Катерина Біленко

КОМАНДА ВІКНУ ВИБОРОЛА КУБОК РЕКТОРА


