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ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ

Зранку, 6 грудня, під час ши-
кування начальник Військового 
інституту генерал-майор Ігор 
Толок привітав особовий склад 
та вручив відзнаки кращим з 
кращих нашим військовослуж-
бовцям і працівникам ЗСУ. 

День Збройних Сил Украї-
ни — значна подія для тих, хто 
присвятив своє життя захисту 
рідної землі та українського на-
роду, хто носить горде звання 
військовослужбовця Українсько-

го війська! Нашому війську 27 
років. З них майже п’ять років 
наша армія протистоїть воро-
жій агресії. За цей час Збройні 
Сили України спростували міф 
про непереможність російського 
війська, порушили кремлівські 
плани щодо окупації нашої краї-
ни, а нині, в стані повної бойової 
готовності, підтримують стабіль-
ність уздовж лінії розмежування.

Про це розповіли курсантам 
і офіцерам ВІКНУ організатори 

урочистих заходів в грудневий 
святковий день і побажали їм 
нових здобутків у навчанні та 
службі.

Завершилися урочистості 
святковим концертом, який 
підготували начальник вій-
ськового оркестру майор Юрій 
Копач, а також талановиті кур-
санти Військового інституту 
Вероніка Карпенко, Володи-
мир Кузьменко і Олександра 
Франчук.
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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.

«КІБОРГИ» В БЕРЛІНІ

КЛИЧ МЕНЕ 
КОРОЛЕВОЮ КРАСИ

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА І НАУКА: 
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

СВІТ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИВ: 
ВІД АМАТОРА ДО ПРОФЕСІОНАЛА
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22 грудня у Військовому 
інституті Київського націо-
нального університету імені 
Тараса Шевченка відбулась 
урочиста церемонія випуску 
офіцерів, які успішно завер-
шили навчання і здобули 
освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «магістр» за спеціаль-
ностями «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації і 
регіональні студії», «Геоде-
зія та землеустрій».  

Відкрив захід началь-
ник Військового інституту 
генерал-майор Ігор Толок, 
напутнім словом молодих 
лейтенантів привітали пред-
ставники командування 
сил Спеціальних операцій 
Збройних Сил України та 
Центрального управління 
військової топографії та на-
вігації Головного управління 
оперативного забезпечення 
Збройних Сил України.

Від імені ректора Київ-
ського національного універ-
ситету імені Тараса Шевчен-
ка випускників поздоровив 
проректор з науково-педаго-
гічної роботи (міжнародних 
зв’язків)  Петро Бех. 

Наказом Міністра обо-

рони України 20 курсантам 
присвоєно первинне офіцер-
ське звання лейтенант, 6 ви-
пускників отримали дипломи 
з відзнакою.

Наприкінці заходу військо-
вий священник отець Дмитро 
провів обряд богослужіння та 

благословив молодих лейте-
нантів на ратну службу.  

Церемонія випуску завер-
шилась проходженням осо-
бовим складом урочистим 
маршем і фотографуванням.

За матеріалами 
сайта ВІКНУ 
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У ВІКНУ ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА 
ЦЕРЕМОНІЯ ВИПУСКУ

У сучасних реаліях роль Українсько-
го війська набула в державі ключового 
значення. Перед загрозою наростання 
зовнішньої агресії український народ 
покладає свої сподівання на воїнів, які 
самовіддано й рішуче боронять нашу 
незалежність і свободу, відстоюють 
право нації на розвиток і захищають 
мирний сон наших дітей. Усі ми відпові-
дальні за майбутнє нащадків, тому в су-
спільстві сьогодні такий високий рівень 
поваги й довіри до армії, для належної 
підтримки якої об’єднано зусилля і вла-
ди, і народу.

Стійкість наших військових пере-
вірена в реальних бойових умовах на 
Сході країни та в Азовському морі.

Особовий склад Військового інститу-
ту підтримує захоплених у полон укра-
їнських моряків, Військово-Морських 
сил України. На їхню честь у Військово-
му інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

відбувся флешмоб. У флешмобі взяли 
участь курсанти військового гуманітар-
но-лінгвістичного факультету та фа-
культету фінансів і права.

Віримо у перемогу. На нашому боці 
правда й увесь цивілізований світ.

Слава Україні! 
Героям слава!

ФЛЕШМОБ НА ЗАХИСТ І ПІДТРИМКУ ПОЛОНЕНИХ ВМС ЗСУ
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Юлій Терехов, кіборг, позивний «Це-
зар», нині курсант 4 курсу Військового 
інституту на запрошення посольства 
України в Німеччині  представляв 
фільм «Кіборги» в Берліні: розповідав 
про події на кордоні з Росією, обгово-
рював фільм, розказував про сучасний 
стан конфлікту. 

Ранок розпочався раніше, ніж за-
звичай.  Прокинувшись, відразу одяг-
нув ретельно випрасувану сорочку, 
нервово пив каву, а в думках підбирав 
необхідні комбінації словосполучень, 
аби описати події у Донецькому аеро-
порту тієї холодної осені. Хвилювався, 
бо не любить виступати перед публі-
кою, а тим паче перед міжнародними 
делегаціями та важливими персонами. 
Здавалося б, навіщо нервувати, якщо 
найстрашніше вже пережив. Але поруч 
з цим спогади, як кадри зі старих кіно-
фільмів, часто заполонюють розум.

На вулиці зимно. Військова пункту-
альність: головне вчасно прибути на 
літак.  Приїхав раніше… Став перед 
панорамним вікном бориспільського 
аеропорту, а думками в Донецьку. 

Тоді, 30 серпня 2014 року,  Юлій 
в’їхав в Донецький аеропорт з групою 
посилення, а 3 вересня, там у ДАПі, 
склав присягу на вірність українському 
народові. 

Готуватись до обговорення вкрай 
важко. Спогади більше нагадують до-

кументальну хроніку. Головною тезою 
Юлій відзначив здатність нашого наро-
ду швидко стати до зброї, відкинувши 
усі ризики і страхи, для захисту миру в 
нашій країні. У Берліні він скаже про це:

«Молоді юнаки покинули навчання, 
пішли на фронт, чоловіки у віці, які ви-
ховують вже друге покоління, волон-
тери віддають все для потреб армії. І 
одна з головних сюжетних ліній фільму, 
як це бачить режисер, показати що ае-
ропорт зібрав захисників із різними гро-
мадянськими позиціями, світоглядом і 
думками. Але нестримне бажання зупи-
нити ворога об’єднало нас. І пліч-о-пліч 
ми тримаємо оборону». 

Презентація фільму пройшла на 
найвищому рівні. Після перегляду зал 

аплодував стоячи, а українська діаспо-
ра вигукувала «Слава!». Після чого по-
чалася палка дискусія. Разом з «Цеза-
рем» на презентації був іще один кіборг  
з позивним «Богема».

Бесіда спочатку йшла про події, опи-
сані у фільмі, та персонажів, які були 
прототипами реальних героїв.  Розмо-
ва змінювала часові рамки й говорили  
вже про події сьогодення. Учасників 
дискусії цікавило в якому стані зброй-
ний конфлікт, навіщо Україні так важли-
ва міжнародна підтримка та ізоляція від 
Росії. На що Юлій рішуче відповів:

«За довгий час зібрано вдосталь 
фактів та доказів. Доля міжнародних 
злочинців і терористів повинна бути ви-
рішена військовим трибуналом! Агре-
сор має бути покараним!»

Кіборги були запрошені на презен-
тацію фільму в Берліні, аби розповісти 
міжнародній спільноті про реальні про-
блеми як безпосередні свідки й учасни-
ки бойових дій на сході України. 

Після тривалої дискусії утворилася 
невеличка черга за автографами та 
спільними фото. 

Підтримка та велика кількість теплих 
слів не могла залишити українських 
кіборгів байдужими. Неоціненним ща-
стям була й можливість познайомитися 
з яскравими представниками України, 
що проживають в Німеччині, які при-
йшли на прем’єру за покликом серця і з 
бажанням підтримати Україну. 

Євгенія Пугач,
курсант 316 ж

«КІБОРГИ» В БЕРЛІНІ
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Величне свято краси, гра-
ції та елегантності. Справжній 
харизматичний бій таланту 
та неповторності – конкурс 
краси. Це вже гарна традиція 
проводити серед курсанток 
щорічний конкурс краси «Міс 
Військового інституту». З 
кожним роком масштаби про-
ведення заходу, красуні-учас-
ниці, подарунки та зіркові гості 
починають перевершувати 
самі себе.  

8 учасниць, 8 дівчат, які 
зважилися поборотися за ти-
тул першої леді Військового 
інституту. Елегантна Ольга 
Мельошина, надзвичайна 
Тетяна Тарасюк, норовиста 
Марина Стрикун, впевнена 
Ольга Булатова, талановита 
Вероніка Карпенко, особлива 
Юлія Малюга, цікава Анас-
тасія Мойста та надзвичайно 
ніжна Валерія Сокол – ось 
імена тих леді, які цього року 
представляли свої спеціаль-
ності та факультети на цьому 
конкурсі.  Кожна з дівчат ви-
різнялася чимось особливим 
– чи то поглядом, чи то грацій-
ною ходою, чи яскравою осо-
бистістю. У будь-якому випад-
ку, учасниці запалили головну 
сцену КНУ – сцену червоного 
корпусу університету. 

«Міс ВІКНУ – 2018»  пред-
ставила глядачам на сцені та 
за столом журі відомих бло-
герів та артистів. Оцінювати 
конкурсанток приїхали Анас-
тасія Гонцул (блогер),  Антон 
Скуратов (комік - член коман-
ди «Вот  эти парни», блогер), 
а гостей вразила голосом 
учасниця проекту «Х-фактор» 
та «Голос країни» Ольга Ду-
лумбаджи.

Три виходи дефіле, кон-
курс талантів та інтелектуаль-
не змагання  - ось що чекало 
кожну учасницю. Кожен вихід 

передбачав нову сукню, об-
раз та навіть вираз обличчя. 
Як не крути, а саме вміння 
грати очима та кожним нер-
вом на обличчі додає дівчині 
таємничості та впевненості в 
думці оточуючих щодо неї. 

Готувалися дівчата впро-
довж двох місяців. Майже 
кожен вечір красуні вдоско-
налювали техніку виходу 
дефіле, вихідні віддавали 
фотографам, аби ті якнай-
краще зафіксували їх красу, а 
день проводили за читанням 
літератури, яка стосувалася 
питань глобальних проблем 
людства – саме такою була 
головна тема конкурсу. 

 «Кожен мій вихід на сце-
ну був у тумані, але внутріш-
ньо я відчувала якусь непе-
ревершеність, впевненість 
та почуття гідності за те, що 
я пройшла скажені два міся-
ці тренувань, і саме на мене 
дивиться декілька сотень 
людей», – коментує Юлія 
Малюга.

І ось залишається декіль-
ка хвилин до початку. Зал на-
повнюється глядачами. З усіх 
сторін чуються розмови про 
дівчат-конкурсанток, деякі по-
чали вже навіть робити умов-
ні ставки на чиюсь перемогу. 
Більшість затамували подих в 
очікуванні того, що саме в цей 
вечір вони побачать на сцені 
дівчат, яких звикли бачити 
лише у військовій формі.

За кулісами немає спокою: 
у когось вже десь загубилось 
дзеркальце, хтось починає 
надто нервувати, організато-
ри метушаться, бо хтось на-
тякнув на те,  що «…Ми точно 
про щось забули». Всі сукні та 
туфлі вже давно випрасувані 
та почищені – чекають лише 
свого дебюту на сцені. 

І ось, три…два…один…

На сцену виходять ведучі, 
свято краси розпочалося.

Привітання глядачів, журі 
та самих конкурсанток. Всі 
налаштувалися на хвилю хо-
рошого настрою. І час ніби 
побіг. Перший вихід дівчат 
супроводжувався шаленими 
оплесками та криками. Зал 
дійсно тепло зустрів дівчат. 

Далі виходи конкурсан-
ток змінялися інтерактивами 
для глядачів, демонструван-
ня талантів доповнювали 
виступи зіркових гостей та 
комедійні номери від інсти-
тутської команди КВК «Своя 
атмосфера».  

Весь час зал ані на секун-
ду не забував підтримувати 
своїх фавориток. Деякі нама-
лювали плакати з фотогра-
фіями красунь, а деякі навіть 
вигадали спеціальні речівки. 

У масовому захваті час 
пройшов дуже швидко й не-
помітно підвів усіх до фіналу 
– до найпікантнішої частини 
цього вечора. 

Усі леді вийшли на сцену 
разом. Останній акорд за-
пам’ятався неймовірною кра-
сою дівчат в ті хвилини. Кож-
на шалено хвилювалася, але 
кожна стримувала це відчуття 
так, як тільки могла. Весь цей 
час вони могли лише робити 
певні передбачення, але ніхто 
не був впевнений на 100% у 
тому, яким ім’ям будуть клика-
ти переможницю відтепер.

Міс грація, інтелект, еле-
гантність та інші розійшлися 

поміж дівчат, даруючи кожній 
квіти та подарунки від спон-
сорів, допоки без стрічок не 
залишилося лише двоє з 
восьми. Марина Стрикун та 
Вероніка Карпенко. Зал зата-
мував подих, але лише на се-
кунду, далі почалися надзви-
чайно гучні оплески за кожну з 
дівчат. Вже за декілька секунд 
стало відомо, що Марина 
стає «Віце-міс Військового ін-
ституту», що, у свою чергу оз-
начає, що Вероніка цього року 
стає першою красунею, а вже 
наступного матиме представ-
ляти Військовий інститут на 
загальному всеуніверситет-
ському конкурсі краси «Коро-
лева КНУ ім. Т. Г. Шевченка»

«Переживання було ска-
жене. Ми так довго працювали 
на репетиціях, тренуваннях, 
чекали цього дня, а пройшло 
все так швидко, що ми й самі 
не зрозуміли, як опинилися на 
сцені з переможними стрічка-
ми», - ділиться переживання-
ми Юлія Малюга.

Дійсно, декілька місяців 
підготовки до цього дійства ви-
лилися лише в декілька годин 
шоу, яке закінчилося швид-
ше, аніж дівчата перестали 
хвилюватися. Але останнє не 
відміняє великого захвату й 
приємних спогадів, які, хоча б 
до наступного конкурсу краси, 
залишаться у пам’яті всіх, хто 
став свідком битви титанів у 
сфері краси інституту.

Анна Макарчук,
курсант 416 ж

КЛИЧ МЕНЕ 
КОРОЛЕВОЮ КРАСИ
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22 листопада у Військо-
вому інституті Київського 
національного університе-
ту імені Тараса Шевченка 
відбулась XIV Міжнародна 
науково-практична конфе-
ренція на тему: «Військова 
освіта і наука: сьогодення 
та майбутнє».

Реєстрація учасників 
проходила у музичному су-
проводі військового орке-
стру, який створював при-
ємну атмосферу. 

Розпочав конференцію 
заступник начальника Вій-
ськового інституту з науко-
вої роботи полковник Борис 
Попков. Він надав слово 
доктору біологічних наук, 
професору, проректору з 
наукової роботи КНУ Вікто-
ру Мартинюку, який роз-
повів про університетські 
дослідження в оборонній 
тематиці. «Найважливішою 
для нас є безпека інфор-

маційного простору,  тому 
що саме зараз інформацій-
ні інструменти є важливим 
елементом боротьби за 
думки і світогляд людей», 
- зауважив він. Віктор Мар-
тинюк передав учасникам 
наукового форуму вітання 
від ректора КНУ Леоніда Гу-
берського. 

З доповіддю на тему: 
«Поняття та ознаки військо-

вого права України»-висту-
пила професор кафедри 
правового забезпечення 
військового факультету фі-
нансів і права, доктор юри-
дичних наук, старший на-
уковий співробітник Ірина 
Шопіна. Вона розповіла про 
історію та розвиток військо-
вого права. «Військове пра-
во являє собою комплексну 
систему права, яка регулює 

суспільні відносини пов‘яза-
ні з організацією функціо-
нування військових форму-
вань та з захистом держави 
у випадку збройних агресій 
або збройного конфлікту», – 
зауважила вона. 

Провідний науковий спів-
робітник науково-дослід-
ного відділу військово-тех-
нічних та інформаційних 
досліджень науково-дослід-
ного центру, кандидат тех-
нічних наук, доцент Юрій 
Черних виступив з доповід-
дю на тему: «Система вій-
ськової освіти (2013-2018): 
крок вперед – два кроки 
назад, що далі?». У допо-
віді Юрій Черних порушив 
проблеми сучасної освіти та 
запропонував шляхи їх вирі-
шення. Заступник директо-
ра Департаменту військової 
освіти, науки, соціальної та 
гуманітарної політики Мі-
ністерства оборони України 
полковник Вадим Артамо-
щенко поділився з пристут-
німи проектом розвитку вій-
ськової освіти майбутнього. 

З доповіддю на тему: 
«Наукове забезпечення по-
дальшого розвитку Зброй-
них Сил України: проблемні 

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА І НАУКА: 
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ



7 УНІВЕРСАНТ ■ № 3 ■ жовтень-грудень 2018 року

питання та шляхи їх вирі-
шення»- виступив заступник 
начальника Воєнно-науко-
вого управління Генераль-
ного штабу Збройних Сил 
України, кандидат військо-
вих наук, старший науковий 
співробітник полковник Во-
лодимир Коваль, який роз-
повів про перпективи роз-
витку наукових досліджень 
в сфері оборони. 

Під час перерви учасни-
ки конференції ознайоми-
лись з новітніми зразками 
техніки, озброєння та техно-
логій державного Київсько-
го конструкторського бюро 
«Луг», науково-дослідного 
інституту «КВАНТ», корпо-
рації «ТАКСКО», філії кон-
церну «ТЕХВОЄНСЕРВІС», 
Державного науково-до-
слідного інституту хімічних 
продуктів, інституту гео-
фізики НАН України, ТОВ 
«Інструментальний завод 
«РОДЕН». 

Цікавими були виступи 
Сергія Гаховича, старшо-
го наукового співробітника 
науково-дослідного відділу 

проблем інформаційно-пси-
хологічного протиборства 
науково-дослідного цен-
тру, кандидата технічних 
наук, провідного наукового 
співробітника науково-до-
слідного відділу військо-
во-гуманітарних досліджень 
науково-дослідного центру, 
кандидата фізико-матема-

тичних наук Наталі Філімо-
нової та інших.

У восьми секціях за про-
блематикою технічних про-
блем озброєння і військової 
техніки та технології подвій-
ного призначення;  актуаль-
них проблем лінгвістичного 
забезпечення Збройних Сил 
України; актуальних про-

блем гуманітарного та соці-
ального розвитку Збройних 
Сил України; інформацій-
но-психологічної боротьби 
у воєнній сфері; сучасних 
інформаційно-комунікацій-
них технологій у воєнній 
сфері; фінансів; актуальних 
проблем правового забез-
печення воєнної безпеки 
держави в умовах гібридних 
викликів та загроз; актуаль-
них проблеми геоінформа-
ційного, топогеодезичного 
та навігаційного забезпе-
чення Збройних Сил Укра-
їни учасники конференції 
провели спільну роботу, ре-
зультати якої були занесені 
у рішення науково-практич-
ного форуму. 

За підсумками конфе-
ренції були видані тези на-
укових праць українських 
вчених та іноземних нау-
ковців з університету Лідса 
(Велика Британія), Оборон-
но-штабного коледжу імені 
Раковського ( м.Софія, Бол-
гарія) та Бюро НАТО з між-
народної координації.

Анастасія Богач,
курсант 216 ж
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З 1 по 4 листопада в Києві прохо-
див ярмарок Photo Kyiv Fair. Подія 
грандіозна! Таку колективну думку ви-
словили курсанти-журналісти третього 
курсу: побували там, здобули новий 
досвід, перейняли професійні секрети 
відомих фотографів світового рівня.

Мабуть, такої кількості спалахів фо-
тооб’єктивів не бачила жодна червона 
доріжка. Це й не дивно, адже на 2500 
квадратних метрах зібралася небачена 
досі кількість фотографів: від тих, хто 
ледве розуміє функції зуму й діафрагми, 
до тих, хто, здається, з фотокамерою 
народився. Тож навіть якщо фотографія 
у когось досі не викликала жодного за-
хоплення, у цьому місці зароджувалась 
велика і вічна любов до світлин.

Окрім спійманих моментів чийогось 
життя, які увіковічнювали фотороботи 
на стінах арт-центру, гості ярмарку ці-
кавилися лекціями від експертів з Укра-
їни, Швейцарії, Франції та Нідерландів.

Дмитро Богачук, один з модерато-
рів освітніх процесів на фотофестива-
лях, арт- фотограф, ділиться своїми 
думками з приводу Photo Kyiv Fair: 
«Цього року ми старалися створити 
дійсно унікальну програму для відвід-
увачів. Окрема гордість – лекторій, 
цікавий і професійним фотографам, і 
аматорам, і колекціонерам. Ми дізна-

ємося як працює швейцарський фонд  
фотографій і парижський фотофес-
тиваль, про творчі надбання відомої 
Харківської школи, й про те, як вста-
новлюється ціна на фотографію в га-
лереї й на аукціоні.»

Журналістів хлібом не годуй, дай 
потримати в руках нову модель фото-
апарату й розібратися що як працює, 
тож практична частина ярмарку їх за-
хопила. Курсанти будували компози-
цію світлини, знаходили нестандартні 

ракурси для майбутнього шедевру, 
експериментували з виборами об’єк-
тивів. Про корисні знахідки вони від-
гукнулися так.

Курсантка Ольга Георгієва:
-Це неоціненний досвід. Я захо-

плююся фотографією і робота з про-
фесійними фотографами підняла мій 
загальний рівень володіння фотока-
мерою.

 Курсантка Катерина Щербина:
-А я навпаки досі  була байдужа до 

фотографії, але сьогодні відкрила нові 
горизонти і змінила свою думку. Вияв-
ляється, ракурс грає велику роль, а 
геометрична і кольорова перспектива 
можуть робити дива. Тепер я хочу вдо-
сконалити вміння у фотозйомці.

Дійсно дива та й годі. Третьокурс-
никам-журналістам пощастило з тим, 
що вони побачили й отримали на яр-
марку: як допитливі відвідувачі, як 
майбутні військові журналісти на таких 
захоплюючих заходах вони опанову-
ють професійне ремесло.

В рамках Photo Kyiv Fair відбулося 
урочисте нагородження переможців 
премії Bird in Flight Prize «За новатор-
ський підхід до створення фотоісторії». 

Євгенія Пугач,
курсант 316 ж  

СВІТ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИВ: 
ВІД АМАТОРА ДО ПРОФЕСІОНАЛА 


