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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.
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Голова Екзаменаційної 
комісії Військового інститу-
ту Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, начальник Го-
ловного управління мо-
рально-психологічного за-
безпечення  Збройних Сил 
України генерал-лейтенант 
Олег Грунтковський ознайо-
мився із навчально-матері-
альною базою інституту та 
поспілкувався з викладача-
ми та науковцями. 

Кожен начальник кафе-
дри особисто представляв 
свої спеціалізовані класи та 
аудиторії. Особливу увагу 
генерал-лейтенант звернув 
на умови навчання, практич-
ну підготовку курсантів та на-
укові здобутки інституту. 

Огляд матбази тривав 
близько півтори години. 
Обійшли практично усі ау-
диторії. Оглядали спеціалі-
зовані класи на предмет тех-
нічного та мультимедійного 

оснащення. «Рівень реалі-
зації високий. Класи охайні. 
Уся інформація на стендах 
сучасна», – поділився вра-
женнями генерал-лейтенант 
Олег Грунтковський.

На кафедрі психології та 
педагогіки його зацікавили 
сучасні методики, які вивча-
ють та з власної ініціативи 
впроваджують викладачі. 
За допомогою спеціальних 
карт психолог після кількох 
питань може легко визначи-

ти і стан, і основні пробле-
ми, що  хвилюють людину. 
Цікавість перемогла і голов-
ний психолог Збройних Сил 
наважився на тест. Кілька 
різних карт, короткі відпові-
ді на запитання і висновок 
фахівця: «Стурбованість,  
максимально посилена осо-
бистою відповідальністю… 
Звичайно, переймаюсь і за 
екзамени, і за майбутніх 
офіцерів-психологів, яких 
ви готуєте. Самі розумієте, 
що сьогодні ми оцінюємо не 
лише їхні знання, а і те, як і 
чому їх навчають. Приємно 
бачити, що ви самі не стоїте 
на місці. Кабінет поліграфо-
лога, ось такі нові практики, 
класи з сучасними медіа. 
Все це свідчить про те, що 
вам цікаво, а значить і слу-
хачам сумно на заняттях не 
буває. Я вашою працею за-
доволений, результат бачи-
те самі – тверда четвірка», 
– підсумував оглядини Олег 
Леонідович.

Поліна Коваленко,
курсант 216ж групи
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ –
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У Військовому інституті Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка закінчила роботу Ек-
заменаційна комісія по атестації здо-
бувачів вищої освіти. Курсанти гідно 
здали комплексні іспити з профільних 
предметів та захистили свої бакалавр-
ські роботи. Два тижні напружених ви-
пробувань показали гідну підготовку, 
як   теоретичну, так  і психологічну. 
Середній бал 4,2 – дієве свідчення на-
полегливості здобувачів та високий рі-
вень фахової підготовки викладацько-
го складу інституту. 

Голова Екзаменаційної комісії, 
начальник Головного управління мо-
рально-психологічного забезпечення 
Збройних Сил України генерал-лейте-

нант Олег Грунтковський  на підведен-
ні підсумків подякував усім курсантам 
та педагогічному колективу за плідну 
співпрацю. Високо оцінив теоретичну 
та практичну підготовку майбутніх офі-
церів та побажав вдало пройти випро-
бування для вступу на магістратуру. 

«Практично ви всі готові до вико-
нання завдань за призначенням. Го-
лови підкомісій щоденно доповідали 
мені про хід здачі вами  екзаменів та 
захисту робіт – хвалили. Претенден-
тів на відзнаки інспектував особисто. 
Було цікаво оцінити вас не лише за 
професійною придатністю, а й просто 
як майбутніх помічників командирів, 
людей, особистостей»,- зазначив Олег 
Леонідович.

Подякував і головам підкомісій. 
Адже спеціалізація вимагає не лише 
теоретичних знань, а й практичного 
досвіду у його застосуванні. Усі голови 
підкомісій  переважно досвідчені прак-
тики. В ході іспитів не лише оцінювали 
знання, а й ділились практичним досві-
дом у кожній конкретній ситуації. 

Кращі показники  за результатами у 
військових журналістів та  міжнародни-
ків. Можливо кількісний склад групи є 
суттєвим фактором якісної підготовки.

Усім нашим бакалаврам бажаємо 
мобілізуватись та накопичити сили для 
вступу до магістратури. Пишаємось 
вами, ви молодці!.

Владислав Чікін,
курсант 316ж групи

ЕКЗАМЕНИ НА ЗРІЛІСТЬ – ПРОЙДЕНИЙ ЕТАП
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1.Пане генерал-майоре, охарак-
теризуйте, будь ласка, майбутнього 
офіцера, якого сьогодні готує Вій-
ськовий інститут? Чи впливає на 
якість підготовки курсантів той факт, 
що ВІ КНУ є структурним підрозділом 
найпотужнішого вишу нашої країни – 
Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка?

Головна відмінність курсанта ВІКНУ 
– унікальні знання, які не отримати в 
інших військових навчальних закладах 
України. Професорсько-викладацький 
колектив інституту готує гуманітарну елі-
ту українського війська, здійснює підго-
товку фахівців для всіх військових фор-
мувань за спеціальностями: міжнародна 
інформація, міжнародні відносини, пе-
реклад, фінанси, психологія, політоло-
гія, геоінформаційні системи і технології, 
зв’язки з громадськістю, військова жур-
налістика, правознавство. 

Безумовно, використання навчаль-
ного закладу номер один в Украї-
ні - КНУ імені Тараса Шевченка – це 

наш стратегічний ресурс і науково-на-
вчальна основа нашого колективу. 
Університет надає курсантам сучасну 
матеріальну базу, викладачі КНУ про-
водять з ними систематичні заняття. 
Курсанти долучаються до різних за-
ходів, як на університетському, так і 
на всеукраїнському рівні. Наприклад, 
переможцями конкурсу знавців укра-
їнської мови імені Петра Яцика стали 
Єлизавета Іванюк і Вероніка Карпен-
ко. П’ятикурсник кафедри військової 
журналістики курсант Данило Панасюк 
протягом кількох тижнів працював у 
169-му навчальному центрі «Десна», 
знімав із професійними операторами 
кадри для наступних серій широко-
масштабного, телевізійного проекту 
«Рекрут UA». Постійно на міжнарод-
них військових навчаннях роблять 
блискучі переклади майбутні військові 
перекладачі. Гарні відгуки прислали 
із військ про наших курсантів – фінан-
систів і психологів. На Всеукраїнських 
змаганнях, першостях Збройних Сил 

України високі досягнення продемон-
стрували спортсмени ВІ КНУ, які вибо-
роли почесні нагороди - медалі і Кубки.

Наша команда КВК «Своя атмос-
фера» виборола Кубок ректора серед 
команд університету у змаганнях кміт-
ливих та винахідливих. Курсанти ВІКНУ 
долучаються до благородної справи 
– донорства – для потреб онкохворих 
дітей, які проходять лікування в Націо-
нальному інституті раку, відвідують ви-
хованців дитячого будинку. 

2. Сучасні Збройні Сили у порів-
нянні з 2014-м роком розширили пе-
релік нових спеціальностей. Як це 
вплинуло на сам підхід до викладан-
ня нових дисциплін?

Звичайно, агресія в Криму, а по-
тім бойові дії на Донбасі вплинули 
на навчальний процес загалом у всіх 
вищих навчальних закладах України. 
Докорінно змінилися підходи до ви-
кладання, тематика дисциплін і теми 
наукових, бакалаврських, магістер-
ських робіт. 

Начальник Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка генерал-майор ІГОР ТОЛОК: 
«МИ ГОТУЄМО ГУМАНІТАРНУ ЕЛІТУ ВІЙСЬКА»
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Наприклад, підготовка офіцерів 
цивільно-військового співробітництва 
на базі нашого інституту здійснюється 
за стандартами НАТО (школа CIMIC, 
США), з урахуванням професійної 
специфікації MPU OS 2018. Підготов-
ка за спеціалізацією «Правоохоронна 
діяльність в Збройних Силах України» 
проводиться за стандартами Академії 
військової поліції Канади. 

Спільно з Головним управлінням 
ВСП ЗС України 9-10 квітня поточ-
ного року ми підготували та провели 
унікальний захід. Вперше до України 
прибули керівники військових полі-
цій країн-членів НАТО. Військовий 
інститут був ініціатором проведення 
міжнародної конференції про роль вій-
ськової поліції під час гібридної війни. 
Співорганізаторами виступили вій-
ськова служба правопорядку Зброй-
них Сил України та Центр передового 
досвіду військової поліції НАТО  (Ре-
спубліка Польща). 50 делегатів з 17 
країн обговорювали дану тематику. 
Зокрема, український досвід боротьби 
із російською гібридною діяльністю в 
Україні.  Все це стало підґрунтям для 
створення оновленої навчальної про-
грами для курсантів ВІ КНУ. 

3. Яким чином відбувається об-
мін досвідом між науково-педаго-
гічними працівниками інституту та 
командирами бойових підрозділів, 
науковцями, державними діячами, 
представниками різних силових 
структур?  

 Сьогодні в інституті служать, працю-
ють та навчаються 97 учасників бойо-
вих дій. З них 47 офіцерів та 7 працівни-
ків Збройних Сил, 43- це курсанти. Всі 
вони є носіями реального практичного 
досвіду, діляться ним під час занять 
та акумулюють у наукових працях. На 
різних курсах підвищення кваліфікації 
відбувається обмін досвідом між керів-
никами бойових підрозділів, науковця-
ми, державними та військовим діячами 
і науково-педагогічним складом та кур-
сантами інституту. Зокрема обговорю-
валися такі  актуальні теми, як «Воєнні 
злочини. Міжнародний Кримінальний 
Суд», «Документування воєнних зло-
чинів», «Правові аспекти миротворчої 
операції на Донбасі», «Захист прав ді-

тей у збройних конфліктах». Проходять 
різноманітні зустрічі, круглі столи, на 
яких відбувається живе спілкування. 

Ми постійно вивчаємо реальну по-
требу у конкретних спеціальностях, 
вимоги до фахівців. Аналізуємо та вдо-
сконалюємо систему їх підготовки. Ви-
ходячи із цього, дещо змінюємо і підхід 
до викладання. 

Розпочата та триває робота зі ство-
рення сценаріїв для практичних занять 
(кейсів), пов’язаних із застосуванням 
міжнародного гуманітарного права, 
міжнародного права з дотримання прав 
людини та захистом цивільного насе-
лення під час збройних конфліктів  з 
відображенням реальних ситуацій в 
зоні АТО/ООС для підготовки майбут-
ніх юристів, психологів та журналістів  
(прес-офіцерів).

 4.Один з головних векторів роз-
будови сучасного українського 
війська – сумісність ЗСУ із підрозді-
лами Північноатлантичного альян-
су та досягнення стандартів НАТО.  
Наскільки курсанти та науково-пе-
дагогічний склад інституту залучені 
до участі у заходах міжнародного 
співробітництва, наукових проектах  
та в обміні досвідом з зарубіжними 
партнерами?

Основна увага у цьому форматі наці-
лена на підвищення рівня викладання та 
імплементації міжнародних стандартів у 
навчальний процес нашого закладу. Ряд 
ініціатив вже діють і приносять резуль-
тати. Так, у 2013 році Військовий інсти-
тут приєднався до натовської програми 

DEEP з удосконалення військової освіти 
за допомогою передових стандартів та 
методик підготовки збройних сил дер-
жав – членів НАТО. Показовим є те, що 
в Україні програма DEEP реалізується 
більш масштабно ніж серед інших кра-
їн-партнерів. Якщо говорити про ВІКНУ, 
то така співпраця дозволяє нам готува-
ти військових спеціалістів так, щоб вони 
могли у найкоротший термін приступити 
до виконання обов’язків за місцем при-
значення. Тому в підготовку військових 
фахівців впроваджується набуття таких 
навичок, як ухвалення рішень команди-
рів. Така практика базується на основі 
процедур прийнятих в НАТО та з ураху-
ванням досвіду АТО/ООС. 

 В центрі нашої уваги - вивчення та 
вдосконалення англійської мови. Кур-
санти та слухачі ВІКНУ отримують ви-
сокий рівень володіння іноземною мо-
вою. Так, на V міжвузівській Олімпіаді 
з іноземних мов (англійська, німецька, 
французька) серед ВНЗ сектору безпе-
ки серед 15-ти ВНЗ були і наші курсан-
ти, які увійшли у трійку найсильніших. 

Досить плідною є співпраця з Бюро 
міжнародної мовної координації НАТО 
(БІЛК). Нам надають рекомендації щодо 
вдосконалення підготовки з англійської 
мови перекладачів і викладачів. Саме 
завдяки співпраці з БІЛК, представники 
Військового інституту, кращі курсан-
ти, які навчаються за спеціальністю 
“Військовий переклад”, взяли участь у 
семінарі з методики послідовного пе-
рекладу у Європейському центрі без-
пекових досліджень імені Джорджа К. 
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Маршалла у м. Гарміш-Партенкірхен 
(Німеччина). 

Особливу активність набула співп-
раця з Федеративною Республікою 
Німеччина, яка відбувається за на-
прямками: вивчення німецької мови 
військовослужбовцями Збройних Сил 
України, стажування викладачів ні-
мецької мови у Федеральному лінгві-
стичному агентстві збройних сил ФРН 
та стажування наукових співробітни-
ків лінгвістичного науково-дослідного 
управління науково-дослідного центру 
в перекладацькому та термінологічно-
му відділах Федерального лінгвістично-
го агентства Збройних Сил України.

Важливою подією для Військового 
інституту стало те, що ВІ КНУ вперше 
серед військових навчальних закладів 
України в рамках програми ЄС Ераз-
мус+ уклав три угоди про академічну 
мобільність з вищими військовими 
навчальними закладами країн-членів 
НАТО. Це дасть змогу курсантам і ви-
кладачам обмінятися досвідом із за-
кордонними колегами. Бакалаври, ма-
гістри та ад’юнкти  будуть навчатися 
за кордоном від 2 до 12 місяців, а ви-
кладачі читатимуть лекції англійською 
мовою як у ВІ КНУ, так і у провідних 
військових вишах Литви та Болгарії. У 
минулому році два ад’юнкти пройшли 
курс у Військово-морській академії ЗС 
Республіки Болгарія імені Ніколи Вап-
царова у м. Варна.    

Також налагоджена співпраця із 
різними міжнародними організаціями- 
Міжнародним комітетом Червоного 
Хреста та ОБСЄ, що якнайбільш по-

зитивно впливає на імідж нашого на-
вчального закладу. 

5. Другою важливою складовою 
нашого вишу є наукова робота. Які, 
на Ваш погляд, основні досягнення 
науковців Військового інституту?

Окрім чисельних круглих столів, се-
мінарів викладачі та курсанти беруть 
участь в щорічних науково-практичних 
конференціях. Цінні надбання у нау-
ковій сфері впроваджуються у ВІ КНУ, 
використовуються Міністерством обо-
рони України і Генеральним штабом ЗС 
України, конструкторськими бюро та 
підприємствами оборонно-промисло-
вого комплексу України. Це досить ши-
рокий спектр досліджень: від проблем 
в галузях інформаційної та військово 
-технічної безпеки, права, геодезії, кар-
тографії до удосконалення, наприклад, 
військової термінології, військово-ана-
літичної діяльності ЗС України тощо.  

Минулого року нашими науковцями 
в цьому напрямку виконано 17 науко-
во-дослідницьких робіт та 148 оператив-
них завдань, отримано 13 патентів на 
корисну модель та одне свідоцтво на ра-
ціоналізаторську пропозицію, проведені 
2 та взята участь у 70 наукових конфе-
ренціях (з них 16 – міжнародні). Тут хочу 
відмітити активність військових юристів 
у заходах державного та міжнародного 
масштабу. Провідні фахівці кафедри 
правового забезпечення в рамках ці-
льової комплексної програми наукових 
досліджень НАН України відзначились 
у науковому проекті «Політико-правові 
засади миротворчої операції на Донба-
сі: світовий досвід для України». В даній 

праці здійснено міжнародно-правову 
характеристику на Сході України і до-
ведено, що збройне втручання РФ слід 
однозначно кваліфікувати як збройну 
агресію. Можливим шляхом припинення 
воєнного конфлікту на Донбасі й віднов-
лення територіальної цілісності України 
є розгортання міжнародної миротворчої 
операції. Паралельно запропоновані 
пропозиції щодо внесення змін і допов-
нень до законодавства України.   

Науковці ВІ КНУ розробили діючі ма-
кети і демо-версії 8 програмних і про-
грамно-апаратних комплексів. Напри-
клад, криптографічного перетворення 
цифрової інформації з використанням 
керованого, випадкового, нелінійного 
і адаптивного елемента, програмно-а-
паратного пристрою артилерійської ба-
лістичної системи; оптико-електронно-
го комплексу ведення розвідки рухомих 
об’єктів,  системи дистанційного про-
грамування керованого снаряду тощо.

Варто відмітити і високий рівень 
мовної підготовки, якою опікується 
лінгвістичне науково-дослідне управ-
ління, яке, до речі, є єдиним підроз-
ділом у Збройних Силах України, що 
проводить наукові дослідження у галу-
зі лінгвістичного забезпечення військ 
(сил). Завдяки представникам управ-
ління, підтримуються заходи міжна-
родного військового співробітництва, 
відбувається впровадження стандартів 
НАТО у війська і забезпечується участь 
підрозділів ЗС у міжнародних військо-
вих навчаннях.   

6. Що Ви, пане генерал-майоре, 
визначите за мету для себе і для 
очолюваного Вами колективу на 
найближчий час?

Перед Українським військом по-
ставлено амбітну мету: до 2020 року 
перейти на стандарти НАТО. Наше 
завдання зробити все, щоб фахівці, 
яких ми готуємо, могли працювати за 
цими високими вимогами. А отже, по-
переду багато роботи. Я бажаю всім 
наснаги для реалізації цих задач, від 
чого, без сумніву, стане сильнішим 
наше Українське військо, яке надійно 
захистить нашу державу!

Підполковник Галина Жолтікова,
працівник ЗСУ Сергій Череватий
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В Інституті філології Київського на-
ціонального університету імені Тараса 
Шевченка відбулося відкриття фотови-
ставки «Спогади про героїв». Автор фо-
товиставки - командир десантного від-
ділення 90-го батальону 95-ої бригади, 
молодший сержант Руслан Боровик. 
Всі світлини Руслан зробив особисто 
в ході  оборони Донецького аеропорту.  

«Я не планував жодних виставок, 
фотографії були для мене такою собі 
психологічною реабілітацією.  Завжди 
тримав поруч із гранатометом та авто-
матом свою камеру і, як тільки бачив 
щось цікаве, намагався не упустити 
кадр з  життя, яке ми переживали разом 
с побратимами,- розповідає про історію 
створення виставки  Руслан, - Якось мій 
побратим запропонував  роздрукувати 
сто моїх робіт та оформити їх як вистав-
ку. З того часу побували у багатьох шко-
лах, ліцеях. А  у 2018 році нас запросили 
до Лівану. Ліванці бажали познайоми-
тись з людьми, котрі  протистоять «русь-
кому миру».

Почесне місце у виставці відведе-
но портрету Євгена Яцина, позивний 
«Беня». Фото було зроблено за три 
тижні до його загибелі. Світлана Яцина, 
мати героя, була присутня на відкритті 
експозиції: «Найстрашніше для батьів – 

хоронити сина, це надзвичайно страш-
но. Цей портрет викарбовано на моги-
лі мого сина, коли ми встановлювали 
пам’ятник, Руслан тоді сказав: «Не тут 
я хотів бачити це фото»

На відкритті виставки було багато сту-
дентів. Тема війни, герої-захисники, над-
звичайно актуально у наш час. «Враження 
надзвичайні, фото наче живі. Я через них 
відчув страх війни, але разом із тим і  гор-
дість, що Україну захищають такі люди, як 
Руслан»,- ділиться враженнями студент 
Інституту філології Артем Горбель.

Такі тематичні виставки дають розу-
міння, що війна недалеко, вона зовсім 
поруч, і кожен з нас несе відповідаль-

ність за долю України. А герої, що стри-
мують її просування ціною власного 
життя, заслуговують на повагу та вдяч-
ність. «Студенти завжди з цікавістю від-
відують такі зустрічі. Спілкування з ре-
альними захисниками збагачує, робить 
їх мудрішими і вчить поважати ветера-
нів-оборонців.»,- акцентує заступник 
директора Інституту філології зі східно-
го напряму Людмила Смуженко.

Відвідувачам через фото відкрива-
ється реальнее поле бою, люди для 
яких війна стала певним етапом їхнього 
життя і справжня дружба, бо іншої там 
не буває…

Олег Грицун,
курсант 116ж групи

ГЕРОЇ НА СВІТЛИНАХ…
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29 червня курсанти Вій-
ськового інституту Київсько-
го національного універси-
тету імені Тараса Шевченка 
взяли участь у виїзному 
семінарі з назвою: «360 ро-
ків Конотопської битви та її 
значення для ствердження 
Української держави». Іні-
ціювали подорож  активісти 
Спілки офіцерів України. 
В ході семінару учасники 
обговорювали важливість 
Конотопської битви у по-
дальшому розвитку неза-
лежності української дер-
жавності. 

Курсант 224-ї навчальної 
групи Євген Загайнов,  під-
готував цікаву  доповідь на 

тему «Конотопська битва 
з огляду на військове мис-
тецтво». Завдяки їй, усім 
учасникам  було цікаво від-
творити перебіг самої битви 
і прив’язати історичні факти 
до реального місця її пере-
бігу. Учасники семінару від-
відали меморіал у селі Ша-
повалівка. Поклали квіти до 
пам’ятного знаку «Шаблі», 
а також вшанували пам’ять 
видатного  гетьмана України 
Івана Виговського. Курсан-
ти, в присутності старших 
колег – ветеранів військової 
служби,  урочисто  склали 
козацьку присягу на вірність 
Українському народові, ко-
зацтву. 

Після урочистостей учас-
ники семінару відвідали 
Конотопський міський краєз-
навчий музей ім. Олександра 
Лазаревського, де зустрілись 
з представниками меджлісу 
кримськотатарського народу 
Ризою Шавкієвим та Ульмі 
Умеровим.   Активні дослід-
ники кримськотатарської іс-
торії  розповіли про участь 
своїх предків у  Конотопській 
битві. Проінформували про 
хід  національного руху та 
боротьби кримських татар в 
захисті своїх прав сьогодні. 

Побували учасники семі-
нару і в Національному іс-
торико-культурному заповід-
нику «Гетьманська столиця» 

в місті Батурині. Курсанти 
ознайомились з тогочасною 
архітектурою на прикладі  
садиби Генерального судді  
Кочубея, яка чудово зберег-
лася до нашого часу і являє 
собою велику історичну та 
культурну цінність. 

Враження від подорожі та 
самого заходу перевершили 
очікування учасників. Усі кур-
санти одностайно зазначи-
ли, що такі подорожі збага-
чують духовно, відкривають 
історичну правду, яку віками 
намагались спотворити і 
навчають пам’ятати геро-
їв-творців нашої України. 

Андрій Ярем,
курсант 224ю групи

КОНОТОП – ЗВИТЯЖНЕ МІСТО ДОБЛЕСНИХ ГЕРОЇВ
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Україна зазнала у Другій світовій 
війні непоправних втрат. Кожен п’ятий 
з числа її мешканців загинув. Визнаємо 
і безліч прикладів відваги та мужності 
тогочасних оборонців столиці. Київ-
ський укріпрайон є частиною форти-
фікаційних споруд, за допомогою яких 
здійснювалось протистояння фашист-
ській навалі. Його частину між селами 
Романівка та Горенка відвідали наші 
курсанти.  

22 червня курсанти першого та тре-
тього курсів з числа журналістів прове-
ли  акцію з нагоди Дня скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни в Україні. 
Місце обрали невипадково. Частина 
укріпленого району між населеними 
пунктами Романівка та Горенка густо 
облаштована різними фортифікацій-
ними спорудами. А ще поруч природна 
перешкода – красива річечка Ірпінь.

Пройшли близько десяти кілометрів 
по лінії Київського укріпленого району 
вздовж річки Ірпінь. Власними сила-
ми організували прибирання території 
навколо інженерних споруд.  Поклали 
квіти до меморіалу загиблим воїнам, 
звільнявшим Україну від фашистських 
загарбників. 

– День скорботи і вшанування пам’я-
ті жертв війни в Україні для кожного 
українця є важливим і символічним 
днем. Нам, майбутнім офіцерам, такі 

заходи цікаві та корисні, – ділиться вра-
женнями першокурсник Олег Грицун.

За майже 80 років місцевість, де 
точилися кровопролитні бої, сильно 
змінилась. Навколо довготривалих вог-
невих споруд тепер обжиті території.  
Поруч є сучасний храм, де часто згаду-
ють оборонців цих місць. Але зовсім не 
залишилось ветеранів – живих свідків 
тих подій. 

Сержант Євген Тристан – учасник 
АТО. Для курсантів він не лише автори-
тетний командир групи. Охоче ділиться 

своїм бойовим  досвідом та спогада-
ми. Навчає підопічних елементарним 
речам: як орієнтуватись на місцевості, 
де краще обрати місце для засідки та  
ведення спостереження за умовним 
противником, як замаскувати свій спо-
стережний пункт тощо.     

– Колись про війну розповідали наші 
прадіди. Здавалось, що це – за межа-
ми уяви, такого жахіття більше ніколи 
не буде. Але нашому поколінню випа-
ло подібне випробування. І тепер про 
війну розповідаю сам.  Власне, коли ми 
прибирали навколо дзоту, я пояснив 
наскільки зручне місце обрали інжене-
ри. Дорога як на долоні, пагорб – до-
даткова перешкода для наступаючого 
противника. А по кількості влучань у 
дзот лише можнга уявити весь той жах, 
з яким зіткнулись оборонці столиці 78 
років тому, – ділится враженнями сер-
жант Євген Тристан.

Попрактикувались курсанти і в роз-
веденні вогнища та приготуванні їжі у 
польових умовах. Спільними зусилля-
ми облаштували наметове містечко. 
Спробували себе і в якості водних ту-
ристів – зібрали плавзасоби та позма-
галися у подоланні водної перешкоди.   
Враження  у всіх учасників від заходу 
залишились найкращі. 

Олег ДУДКА, 
курсант 116ж групи

НА ПІДСТУПАХ ДО КИЄВА…
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У Військовому інституті Київсько-
го національного університету імені 
Тараса Шевченка  відкрито  сучасний 
кабінет поліграфолога.  Для військових 
психологів – це унікальна можливість 
отримати додаткову спеціальність, що 
нині так популярна в Україні.

Двосторонній проект інституту та 
Всеукраїнської асоціації поліграфоло-
гів (ВАП) змогли реалізувати завдяки 
наполегливості майора Максима Ку-
дрі, начальника групи психолого-пе-
дагогічного забезпечення підготовки 
військових фахівців.   Бажаючи зро-
стати професійно,  Максим звернувся 
до ВАП з проханням  самому пройти 
навчання на їхній базі. В ході занять 
він переконав викладачів  та керів-
ництво асоціації у нагальній потребі 
подібного кабінету та курсу для кур-
сантів-психологів. 

Обладнання для оснащення кабіне-
ту передав виконавчий директор ВАП 
Володимир Ведмідь. Звертаючись до 
курсантів,  Володимир Анатолійович 
порадив майбутнім психологам вдо-
сконалюватись та оволодівати новими 
практиками:

 – Обладнання, яке ми передаємо 
сьогодні, є унікальною українською 
розробкою.  Для роботи на ньому по-
трібні певні знання та вміння, котрі 
вам викладають. Якщо ви поєднаєте 
теорію та практику, оволодієте на-
виками використання нашого облад-
нання, вам гарантована престижна 
професія – поліграфолога – підкрес-
лив він. 

Присутніх курсантів та викладачів  ко-
ротко ознайомили з можливостями полі-
графу. У свою чергу слухачі  подякували 
пану Володимиру та керівництву асоціації  
за сприяння у розширенні навчально-ма-
теріальної бази інституту. Вручили на 
згадку пам’ятні сувеніри. Початок співпра-
ці покладено, чекатимемо на результат.

Сержант Євген Тристан,
курсант 116ж групи

ОВОЛОДІТИ ЦІКАВОЮ ПРОФЕСІЄЮ
ЗМОЖУТЬ ВІЙСЬКОВІ ПСИХОЛОГИ

Напередодні професій-
ного свята  – Дня журналіс-
та України у Колонній залі 
Київської міської державної 
адміністрації відбулися уро-
чисті заходи. Серед запро-
шених були викладачі та 
курсанти Військового інсти-
туту Київського національ-
ного університету імені Та-
раса Шевченка. 

Урочисте зібрання роз-
почали традиційно. Голова 
київського осередку Націо-
нальної спілки журналістів 
України Михайло Сорока 
згадав поіменно тих, хто 
протягом останнього року 

відійшов у  вічність. Присут-
ні з повагою вшанували їх 
хвилиною мовчання. Потім 
розпочали нагородження.  
Вручали достойникам гра-
моти та відзнаки. А для жі-
ноцтва підготували ще й не-
великі символічні подарунки 
у вигляді цікавих ляльок-бе-
регинь. 

Окремо вшанували ци-
вільних та військових жур-
налістів, які працюють у 
військовій сфері. Нагород-
жували за реальну роботу – 
змістовні та цікаві репортажі 
із передової. Вручав відзна-
ки журналістам начальник 

Управління комунікацій та 
преси Міністерства оборони 
України полковник Олексій 
Чорнобай. «Ціную і пова-
жаю кожного, хто пройшов 
випробування вогнем. Але 
поруч із бійцями були і ті, хто 
розповідав про  наших геро-
їв, був свідком важких подій. 
Вдячний за сміливість та від-
даність професії,  за те, що 
доносите правду і часто із 
ризиком для життя здобува-
єте її», – звернувся до при-
сутніх Олексій Юрійович.

А курсантів заохотив 
особисто директор інститу-
ту журналістики Київського 

національного університе-
ту імені Тараса Шевченка, 
доктор філологічних наук, 
професор Володимир Різун. 
Володимир Володимирович 
запропонував провести на-
ступні урочистості  на базі 
головної кузні журналіст-
ських кадрів країни у себе в 
інституті.

Учасники зібрання  охо-
че фотографувалися та 
обмінювались контактами. 
Для більшості такі заходи є 
знаковими. Зустрічаються 
не лише  старі друзі, а й  ви-
падає унікальна можливість 
молодим познайомитись із 
метрами вітчизняної журна-
лістики. 

Валерія Кротченко,
курсант 316ж групи

ВІДЗНАЧИЛИ  КРАЩИХ, 
НАГОРОДИЛИ ДОСТОЙНИХ
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«Настя, допоможи! Натану 
погано! Відчуваю, що завтра 
буде потрібна ваша допомо-
га», – майже вночі телефонує 
мама дворічного хлопчика. 
Таких дзвінків та смс-повідо-
млень з проханням про до-
помогу курсантка Анастасія 
Прохорчук отримує майже  
щодня. І всі вони спрямовані  
на порятунок  дітей. 

На неї сподіваються і 
батьки, лікарі, волонтери, 
і маленькі пацієнти Наці-
онального інституту раку. 
Вона, першокурсниця, зумі-
ла організувати групу одно-
думців із символічною наз-
вою: «Лейкоцит». Чому саме 
«Лейкоцит»? – бо саме вони, 
лейкоцити, є захисниками 
організму людини і при пер-
шій потребі  кидаються на 
боротьбу із різними загроза-
ми.  Так і курсанти – потрібна 
допомога, надійне плече….  

Майбутні військові журна-
лісти та психологи є бажани-
ми гостями у відділенні, де 
лікується малеча. Навіть лі-
карі зауважують, що запору-
кою одужання маленьких па-
цієнтів є позитивний настрій, 
який на 80 відсотків збільшує 
шанси на подолання недугу.  
Так,  нещодавно курсанти 
Військового інституту Київ-
ського національного універ-

ситету імені Тараса Шевчен-
ка  організували дітям свято. 
Накупили різних смаколиків, 
іграшок. Час спілкування 
сплинув непомітно. Діти так 
захопилися грою, що не хоті-
ли відпускати своїх старших 
друзів. За грою спостерігали 
медики: саме такі позитивні 
емоції і допомагають дітям 
забути про хворобу, потіши-
тись, розважитись. Знову 
відчути хай невеличку, але 
радість від спілкування….

В групі «Лейкоцит» – п’я-
тикурсник Владислав Под-
кіч  запропонував колегам  
провести для дітей майстер 
– клас із телевізійної журна-
лістики. Діти були просто в 
захваті від ідеї. Спробувати 
себе в якості оператора про-
фесійної камери – відзняти 
кілька планів та подивити-
ся на світ через об’єктив 
змогли усі бажаючі. «А ще 
Владислав гарний «спікер». 
Він легко починає розмову 
з дітьми, вміє зняти напругу 
та зацікавити маленьких слу-
хачів», – говорить Анастасія 
Прохорчук. 

Така робота – це лише 
маленька частина того, на 
що здатна команда «Лей-
коциту». Анастасія  майже  
щодня шукає серед курсан-
тів потенційних донорів. У 

Військовому інституті таких 
«добрих сердець» понад 60. 
Дівчата та хлопці з різних 
курсів. При першій потребі 
завжди готові допомогти. А 
сама Настя щомісяця здає 
кров. У дівчини вже є свої 
улюбленці. Вона відчуває з 
ними зв’язок і каже, що так 
краще, коли ти знаєш з ким 
ділишся найдорожчим. 

«Якось мені одна мама 
маленького пацієнта сказа-
ла: я далі, ніж на завтраш-
ній день нічого не планую. 
Живемо сьогодні і зараз. Та 
ми, військові психологи,  на-
магаємося відволікти і дітей, 
і їх батьків від таких думок. 
Звичайно, трапляються різні 
випадки. Наприклад, я зда-
вала кров 2-річному Артему. 
Лікування було важким. У ди-
тини не витримало серце.  Я 
дуже переживала і тоді спій-
мала себе на думці: нам, до-
рослим, має бути страшно, 
що ми, маючи можливість 
допомогти,  не робимо цього 
вчасно. І про себе завжди го-
ворю – я майбутній офіцер, 
готуюсь до того аби борони-
ти державу  на полі бою, так 
чому ж я не можу почати цю 
боротьбу зараз за життя цих 
дітей?», – висловлюється 
Анастасія Прохорчук.

На запитання  про те 
скільком дітям «добрі сер-

ця» Військового інституту 
допомогли,  дівчина дістає 
блокнотик, сторінки якого 
розписані по днях, з прізви-
щами і зізнається, що так 
багато людей, що в голові 
важко втримати усю інфор-
мацію.  Одного разу батько 
5-річної дівчинки написав їй 
зворушливе повідомлення: 
«Ви вибрали непросту про-
фесію – військового: захи-
щати державу від ворогів, а 
ще людей від хвороб.  Ба-
гато можна перераховувати 
ваші здобутки, проте  хочу 
подякувати Вам та усім 
небайдужим курсантам за 
прагнення зробити цей світ 
кращим. У Вас великі серця, 
сповнені реальної любові 
та мужності. Бережи Вас 
Боже!».

Курсанти  групи «Лейко-
цит»  переймаються долею  
маленьких пацієнтів не лише 
на словах.  Здають власну 
кров при першій потребі. 
Адже ті 45 хвилин часу, поки 
триває  здача крові і сепара-
ція її на тромбоконцетрат,  
виливаються потім у  додат-
ковий тиждень життя для ма-
ленького пацієнта. А відтак 
зявляється надія і шанс   на 
остаточне одуження малень-
кої людини.

Анна МАКАРЧУК,
курсант 416 ж групи

ДОБРЕ СЕРЦЕ ДОНОРА
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Пропозиція відносно 
конкурсу «Король КНУ» на-
дійшла від дівчат з Курсант-
ської ради інституту так само 
несподівано, як перший дощ 
у березні. Відбір кандидатів 
проходив через  онлайн-го-
лосування Військового ін-
ституту. Підтримали Віталія 
більшість курсантів – друзів 
і товаришів у нього в інсти-
туті чимало. А це вже пев-
ною мірою відповідальність 
перед кожним, хто віддав 
свій голос за нього. Конкур-
сів та змагань Віталій ніколи 
не боявся. Навпаки, шукав 
будь-якої нагоди випробу-
вати  себе і свою команду. 
Готувались, як мовиться, з 
коліс. Обдумали концепцію 
рекламного ролика-презен-
тації і заходилися знімати. 
До речі, допомагали всі ті ж 
свої колеги-журналісти. Ло-
кацій зйомок було небагато. 

Але враження від роботи 
залишились найкращі. Втри-
матись від сміху глядачу 
практично неможливо. По-
єднання гумору та відомих 
рекламних сюжетів зробили 
свою справу – ролик дуже 
сподобався суворому журі 
(посилання в тубі) . 

Сам конкурс, завдяки 
правильній організації та 
рекламі, перевершив очі-
кування бувалих. Чудовий 
зал, світло та звук рівня те-
левізійного шоу. Креативні 
ведучі і у кожного своя група 
підтримки. Для  формування 
команд вболівальників ор-
ганізатори запропонували 
квитки у 150 гривень. Сума 
невелика, але… Таким чи-
ном кожен з претендентів 
на корону мав реалізувати 
енну кількість запрошень і 
у такий спосіб зібрати своїх 
поціновувачів. На початку 

конкурсу це було явно вира-
жено. Хто і скільки зміг ре-
алізувати свідчили оплески 
та вигуки підтримки. Але по 
мірі проходження випробу-
вань зал змінювався – гля-
дачі почали підтримувати 
і вболівати за реальні здо-
бутки конкурсантів. 

Оцінювали стиль, хариз-
му, вміння спілкуватися з ау-
диторією, вільно триматись 
і відповідати експромтом на 
непрості питання. Очевидно 
журналістський фах і нави-
чки допомогли Віталію зо-
рієнтуватись. Був і творчий 
конкурс, де кожен з учасників 
готував власну презентацію. 
Віталій разом з друзями – 
музикантами  виконали ав-
торську пісню про війну анг-
лійською мовою, посиливши 
враження сприйняття дина-
мічним відеороликом із зони 
бойових дій. Своє рішення 
щодо творчого конкурсу він 
прокоментував просто: «В 
2014-му мій батько, Олег Ва-
сильович Пікуль, пішов до-
бровольцем в АТО. Я дуже 
пишаюсь його рішенням. Він 
показав мені як треба діяти, 
переконав у тому, що профе-
сію свою обрав правильно. З 
великою повагою ставлюсь 
до оборонців держави. Їм і 
була присвячена наша ком-

позиція. Не згадати про них 
я просто не мав права», – го-
ворить Віталій Пікуль.

Було цікаво спостерігати 
за відзначенням конкурсан-
тів. По мірі вручення дипло-
мів учасників,  претендентів 
на корону, ставало дедалі 
менше. І  коли їх залиши-
лось двоє, інтрига захопила 
залу. Кого ж журі обрало пе-
реможцем?!  І ось ведучий 
оголошує ще одного власни-
ка диплому про участь і зал 
починає тонути в оваціях, а 
збентежений новообраний 
король не міг стримати зди-
вування та радощів: Пере-
міг!  Військові знову кращі!.

Вибір стратегії бути при-
роднім, показати на що 
спроможній без блюзнір-
ства, нагадати про справжні 
чоловічі риси та цінності і 
виграти у досвідчених кон-
курсантів – це реально за-
слуговує поваги. 

А для жіночого загалу 
скромна порада – принців 
та королів варто шукати се-
ред військового товариства. 
Обравши  свого лейтенан-
та, йти із ним по життю до 
генеральського звання та 
можливо й до справжньої 
корони …

Валерія Могилевська,
курсант 316ж групи

ПРЕТЕНДЕНТІВ БАГАТО – КОРОНА ОДНА
Взяти участь у конкурсі заради розваги, щоб 

було що розповісти дітям, друзям, батькам – це 
нормально. Але виграти у досвідчених конкурсан-
тів  і отримати університетську корону було не 
очікувано навіть для самого переможця – курсан-
та-п’ятикурсника Віталія Пікуля.
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Курсанти четвертого курсу 
Михайло Ухорський, Вадим 
Рибак та п’ятикурсник Олег 
Стадник показали відмін-
ні результати на чемпіонаті 
України з військово-спортив-
ного багатоборства та були 
відібрані до складу збірної 
України, де будуть представ-
ляти Україну на чемпіонаті 
світу з військово-спортивного 
багатоборства. За високі до-
сягнення хлопці отримали по-
свідчення та нагрудні відзна-
ки майстрів спорту України.

– Мені, як тренеру, над-
звичайно приємно, що на-

полеглива робота та тре-
нування за час навчання 
привели хлопців до високих 
результатів. Отримати зван-
ня майстра спорту України 
– мрія кожного спортсмена. 
Без перебільшення пишаюсь 
їхніми здобутками і бажаю 
нових перемог, – поділився 
радістю тренер та наставник 
спортсменів, доцент кафе-
дри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підго-
товки і спорту підполковник 
Андрій Балдецький.

Ольга ГЕОРГІЄВА,
курсант 316ж групи

МАЙСТРІВ У ВІКНУ СТАЛО БІЛЬШЕ

День вишиванки в Україні традицій-
но відзначають третього четверга трав-
ня,  як символ української автентичності 
та унікальної народної творчості. Аби 
долучитись до загальнодержавного 
флешмобу, достатньо вдягнути сорочку 
з елементами вишивки і вийти в люди. 

Підтримали традицію і у Військово-
му інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. І 
хоча військовий однострій визначений 
як робоча та навчальна форма, цього 
дня усі бажаючі гордовито носили свої 
вишиванки.  

 До Військового інституту ця тради-
ція дійшла кілька років тому.  Ініціював її  
Віктор Уліч – старший науковий співро-
бітник науково-дослідницького центру. 
Віктор Леонідович свого часу служив у 
місті  Чернівці, де вишиванка, як еле-
мент одягу, має особливе значення. На 
одній із зустрічей з студентами отримав 
свою у подарунок. Відтоді носить її з 
гордістю та пишається її унікальністю. 
Сорочка вишита вручну та є єдиною у 
своєму роді авторською роботою.  

Саме традиційно вишитий одяг, який 
вирізняє нас серед оточуючих, дозво-

ляє  відчувати свою приналежність до 
багатовікової української історії. Укра-
їнознавці-дослідники за орнаментами 
та стилем вишивки  можуть з великою 
ймовірністю ідентифікувати регіон по-
ходження вбрання.  А майстри, котрі 
його виготовляють, переконані, що че-
рез вишиті символи  можна  з простої, 
на перший погляд, сорочки зробити по-
тужний оберіг та прикрасу.  

 Ми, українці, багатогранна нація, 
яка поширила вишиванку світом і в та-
кий спосіб зберігає та шанує традиції 
наших пращурів.

Анастасія МОЙСА, 
курсант 116ж групи

Свято вишитих традицій

У той час, коли весна 
почала змінюватись спе-
котнім літом, а наближення 
сесії з усіма підготовками 
захопило увагу курсантів, 
в інституті презентували 
фотовиставку із назвою 
«Феєрія весни». Автор ідеї  
— заслужений працівник 
соціальної сфери Украї-
ни, доктор психологічних 
наук генерал-майор запасу  
Віктор Алещенко.

За задумом автора екс-
позицію склали із 50 робіт. 
Відбирав їх за принципом 

унікальності в простому з 
різних місць, де довелося 
побувати за час служби. 
Аби передати усю красу 
весняної пори, її бистро-
плинність, автор зосере-
дився на деталях, які, на 
перший погляд, є непоміт-
ними загалу. 

Майор Денис Небелас, 
офіцер відділу мораль-
но-психологічного забез-
печення Військового інсти-
туту, а за сумісництвом і 
реалізатор проекту, по-
ділився враженнями від 

роботи: «Весна унікальна 
і красива пора року. Але 
вона настільки швид-
коплинна, що іноді не всти-
гаєш насолодитися нею. А 
завдяки фотографіям, її по-
дих, краса, навіть певною 
мірою аромат, залишаться 
з нами надовго». 

Так, звичайна на пер-
ший погляд фотовиставка, 
робить людей щасливими. 
Разом з тим  закликає на-
вчатись бачити прекрасне 
у круговерті буденного. Під 
час презентації своїх робіт, 
Віктор Іванович з приємністю 
згадував де і коли відзнята 

та чи інша робота. З тепло-
тою розповідав про своє 
захоплення фотографією. 
Наголосив на тому, наскіль-
ки воно є корисним для осо-
бистості:  добре розвиває 
почуття прекрасного, нади-
хає вдалими знімками та 
дає додаткову наснагу на по-
дальшу творчу роботу. Одну 
із своїх робіт Віктор Іванович 
із вдячністю презентував 
начальнику інституту гене-
рал-майору Ігорю Толоку та 
побажав успіхів у вихованні 
майбутніх офіцерів.

Олег ГРИЦУН,
курсант 116ж групи

Весняний подих у світлинах


