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ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Шановні товариші офіцери, прапорщики,
курсанти та студенти Військового інституту!

Шановні наші випускники!
До  лав  Збройних  Сил  вливається  потужній  загін 

висококваліфікованих,  відданих  справі  військових  фахівців, 
підготовлених  у  стінах  уславленого  навчального  закладу  –  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіцерський корпус завжди був гарантом стабільності й цілісності 
нашої  держави,  носієм  кращих  національно-історичних  та  військових 
традицій українського народу. Таким він залишається й сьогодні.

Перед випускниками стоять першочергові завдання, при виконанні 
яких  знадобляться  набуті  знання,  уміння,  навички.  Це,  перш  за  все, 
підтримка високої бойової готовності, зміцнення військової дисципліни та 
правопорядку в Збройних Силах України. 

Висловлюю  впевненість,  що  випускники  інституту  служитимуть 
зразком у виконанні  цих завдань, будуть наполегливо вдосконалювати 
свою професійну майстерність.

Вірю у  ваш патріотизм і  відданість справі  розбудови незалежної 
України! 

Щирі  поздоровлення  та  найкращі  побажання  вам  та  вашим 
родинам, дорогі випускники.

Бажаю  всьому  особовому  складу  Військового  інституту  нових 
ратних успіхів у  справі підготовки офіцерських кадрів.

Слава Україні!

Міністр оборони України               Ю.І. ЄХАНУРОВ 

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА

Шановні випускники, офіцери, викладачі та 
гості Військового інституту!

  Сьогодні  у  Військовому  інституті  Київського  національного 
університету імені  Тараса Шевченка свято –  черговий, вже 11-й за 
ліком  випуск офіцерів. 
      Позаду  залишились  п’ять  років  копіткої,  натхненої  роботи  на 
теренах навчання, іспити  навчальних зборів, хвилювання випускних 
екзаменів і разом з дипломами про вищу освіту ви отримуєте частинку 
наших сердець. 
      Вітаю з випуском і викладачів, бо саме завдяки їх наполегливій і 
самовідданій  праці  офіцери-випускники  змогли отримати свої  перші 
офіцерські погони.

  Науково-педагогічний  склад  університету  своїми  знаннями, 
життєвим досвідом загартовував ваш розум,  плекав ваші душі, готував 
до виконання почесної та відповідальної справи служіння українському 
народові. 
      Попереду на вас чекає яскраве та цікаве життя. 

   Служіть Україні чесно, будьте вірними її захисниками. 
   Бажаю всім добра і  злагоди, творчості  і  натхнення у виконанні 

службових обов’язків в ім’я нашої Батьківщини! 
   Не  забувайте  про  свій  рідний  університет.  Тут  завжди  будуть 

пам’ятати і любити Вас.
  Хай Вам щастить, дорогі випускники!

В.о. ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

        академік НАН України               Л.В.ГУБЕРСЬКИЙ 
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У ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ
У  суботу  21 червня  о  10.00  у 
Військовому  інституті 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса 
Шевченка  відбулася  урочиста 
церемонія  11-го  випуску 
офіцерів

Максим  Кузьменко,  Станіслав  Бойко, 
Олег  Домбровський,  Сергій  Зюман, 
Олександр Литвиненко, Сергій Кресан. 
Ще  21  випускник  отримав  диплом  з 
відзнакою.

За  рішенням  Вченої  ради 
Військового інституту кращим науково-
педагогічним  працівником  визнано 
начальника  кафедри  тактики  та 
оперативного  мистецтва  доктора 
технічних  наук,  старшого  наукового 
співробітника  полковника  Сергія 
Шворова.

В  урочистостях  з  нагоди  випуску 
брали участь почесні гості: 
виконуючий  обов′язки  ректора 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка  Губерський 
Леонід Васильович, народний депутат 

України  Кузьмук  Олександр  Іванович, 
директор  Департаменту  військової 
освіти та науки МОУ Науменко Микола 
Іванович,  народний  депутат  України 
першого  скликання  генерал-полковник 
Толубко  Володимир  Борисович,  голова 
Голосіївської  районної  у  місті  Києві 
державної адміністрації Садовой Сергій 
Миколайович,  голова  Державної 
екзаменаційної  комісії,  директор 
Департаменту  гуманітарної  політики 
МОУ  Тищенко  Ілля  Іванович,  директор 
Департаменту фінансів МОУ Марко Іван 
Юрійович,  інші  посадові  особи з  різних 
міністерств та відомств.

Група зв’язків із громадськістю 

У  цей  день  путівку  в  життя 
отримали: 183 молодих лейтенанти, які 
в подальшому проходитимуть військову 
службу  в  підрозділах  Збройних  Сил  та 
інших військових формуваннях  України, 
44  випускники  -  офіцери,  що отримали 
фах  оперативно-тактичного  рівня. 
Дипломами  з  відзнакою  та  золотими 
медалями були нагороджені 8 курсантів, 
це: Валерія Драган, Ірина Коляденко,

ЩАСЛИВОЇ ОФІЦЕРСЬКОЇ ДОЛІ, ЛЕЙТЕНАНТЕ!

Серед  випускників  нашого 
Військового інституту цього року є такі, 
про кого хотілося б розповісти окремо. 
Андрій  Шевчук  навчався  на 
військовому  фінансово-економічному 
факультеті.  Під  час  навчання 
зарекомендував  себе  ініціативним, 
дисциплінованим  та  відповідальним 
військовослужбовцем.  Навчальні 
дисципліни  засвоїв  на  відмінно,  має 
високий рівень методичної підготовки.

Брав активну участь у суспільному 
та  науковому  житті  інституту  та 
університету,  зокрема  в  підготовці  та 
проведенні  наукових  конференцій, 
засідань  військово-наукового 
товариства,  курсантської  ради, 

студентського 
парламенту, а
також  в  організації 
та  роботі 
всеукраїнських 
міжнародних 
форумів  під  егідою 
Міністерства  освіти 
України. Навчання 

завершилось.  Попереду  напружені 
офіцерські  будні.  Хотілося б побажати 
Андрієві  й  у  майбутньому  щасливої 
офіцерської долі!

Валерій Лісовський 

Кращим 
випускником 
військово-
технічного 
факультету 
2008  року  є 
тепер  вже 

лейтенант Олександр Литвиненко. Про 
це  свідчить  отримана  ним  золота 
медаль,  участь  у  суспільному  (у 
конкурсі  з  міжнародного  гуманітарного 
права  ім.  Ярослава  Мудрого)  та 
спортивному  житті  (перші  місця  з 
гирьового  спорту)  і  повага,  якою  він 
користувався серед керівників та колег 
по  навчанню.  Побажаємо  йому  не 
зупинятись  на  досягнутому,  успіхів  та 
натхнення в подальшій службі!

 Олексій Міхно 

Лейтенант  Олег  Домбровський  є 
одним  із  найкращих  випускників  2008 
року військово-гуманітарного факультету. 
За роки  своєї  служби він  узяв  участь  у 
великій  кількості  конференцій  та 
олімпіад,  був  головою  воєнно-наукового 
товариства.  Взагалі,  курсант 
Домбровський  завжди  сумлінно 
виконував  свої  обов’язки,  відповідально 
ставився  до  навчання  і  був  прикладом 
для  своїх  товаришів,  чим  заслужив 
золоту  медаль  та  повагу  друзів  і 
командування  Військового  інституту. 
Сподіваємося,  що  й  надалі  лейтенант 
Домбровський  буде  досягати  успіхів  у 
житті та військовій службі! 

         
Георгій Дубровінський 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ

З  1  по  21  червня  2008  року  у 
Військовому  інституті 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса 
Шевченка  (ВІКНУ)  працювала 
Державна екзаменаційна комісія

кваліфікаційного  рівня,  видачу 
державних документів про освіту.

Під  час  державної  атестації 
переважна  більшість  випускників 
показали  добру  науково-теоретичну  та 
практичну  підготовку  за  встановленими 
спеціальностями, уміло використовували 
наочні  посібники  та  матеріали 
довідкового  характеру,  обчислювальну 
техніку,  успішно  склали  державні 
екзамени  й  захистили  кваліфікаційні 
(дипломні) роботи. 

З 8 кандидатів на отримання диплома 
з  відзнакою  та  золотої  медалі  8 
підтвердили  свої  знання  та  отримали 
дипломи  з  відзнакою  та  золоті  медалі, 
що складає 3,5 % від загального випуску;
З 24 кандидатів на отримання дипломів

з  відзнакою  21 кандидат  підтвердив 
свої  знання  та  отримав  диплом  з 
відзнакою,  що  складає  9,5  %  від 
загального випуску. 

Як  кращий  за  рівнем  фізичної 
підготовленості  курсантів 
відзначається  факультет  іноземних 
мов  та  військового  перекладу,  де 
середній  бал  успішності  з  навчальної 
дисципліни  „Фізичне  виховання, 
спеціальна фізична підготовка і спорт” 
складає 4,48 бали.

За  підсумками  роботи  Державної 
екзаменаційної комісії визначено: стан 
та  організація  навчально-виховного 
процесу  у  Військовому  інституті, 
морально-психологічний стан слухачів 
та  курсантів,  досвід  і  кваліфікація 
керівного  та  науково-педагогічного 
складу,  стан  навчально-матеріальної 
бази дозволя виконувати покладені на 
ВІКНУ завдання.

Випускники 2008 року відповідають 
вимогам  освітньо-кваліфікаційних 
характеристик  і  готові  до  служби  у 
військах (силах).

Олег Прохоров 

Цього  року  роботу  комісії  очолював 
директор  Департаменту  гуманітарної 
політики  Міністерства  оборони  України 
Ілля Тищенко.

Організація  державної  атестації 
випускників  Військового  інституту 
відповідала вимогам керівних документів 
щодо  її  проведення у вищих військових 
навчальних  закладах  Міністерства 
оборони України, здійснювалась згідно з 
розкладом державних екзаменів і захисту 
кваліфікаційних, дипломних робіт. Зривів 
та затримок у термінах її проведення не 
було. 

Відповідно  до  державних 
нормативних  документів  комісія 
перевірила  науково-теоретичну  та 
практичну  підготовку  випускників, 
вирішила  питання  про  присвоєння 
випускникам відповідного освітньо- 

ЛАСКАВО ПРОСИМО

31 травня  2008 року  у  Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (ВІКНУ) 
відбувся День відкритих дверей

відвідувачів  із  навчальними 
аудиторіями,  розповіли  про 
особливості  навчального  процесу, 
спеціальності,  за  якими  навчаються 
курсанти ВІКНУ.

Усі  учасники  заходу  отримали 
необхідну  та  корисну  інформацію, 
залишилися  задоволеними 
проведенням цього заходу. 

Сергій Льовін 

Захід  проходив  згідно  з  Указом 
Президента  України  «Про  Концепцію 
допризовної  підготовки  і  військово-
патріотичного  виховання  молоді»  від 
25.10.02 № 948/2002.

Були проведені:
1. Зустріч  керівного  складу 

інституту з відвідувачами. 
2. Демонстрація  слайдів  та 
відеофільму про Військовий інститут.
3. Доведення  до 
відвідувачів правил прийому  до ВІКНУ.
4. Проведення  екскурсії  по 
навчальному  корпусу  (аудиторіях) 
Військового інституту.
5. Були  дані  відповіді  на 
запитання.

Із  розповіддю про  історію  Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка та його структурного 

підрозділу Військового  інституту, 
організацію навчально-виховного 
процесу,  матеріально-технічну  базу  та 
правила  прийому  перед  присутніми 
виступили  заступники  начальника 
Військового  інституту:  з  навчальної  і 
наукової  роботи  полковник  Олександр 
Сторубльов  та  з  гуманітарних  питань 
полковник Віктор Уліч, які після цього ще 
й  дали  вичерпні  відповіді  на  численні 
запитання.

       Батьків  та  майбутніх  абітурієнтів 
найбільше  цікавили  особливості 
цьогорічного  прийому  до  ВІКНУ, 
розпорядок  дня,  побутові  умови,  які 
створені  для  курсантів,  перспективи 
військової  служби  після  закінчення 
навчання.

Начальники факультетів ознайомили 



ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД НАШИХ ОФІЦЕРІВ
Майор  Піголь  Юрій  Миколайович  –  випускник  Одеського 

Інституту Сухопутних військ 1997 року. Після закінчення вузу 
проходив  військову  службу  у  військовій  частині  в  місті 
Сімферополі  на  посадах  командира  взводу  та  командира 
роти,  де  надавав  практичну  допомогу  курсантам в  освоєнні 
військової техніки.

Народився Юрко  в  місті  Партеніт  Автономної  Республіки 
Крим. Ще навчаючись у середній школі, юним хлопчиком, він 
мріяв  про  військову  форму  та  офіцерські  погони.  І  роки, 
проведені у Військовому інституті курсантом, а потім офіцером 
на посадах у військах, підтвердили правильність вибору, що 
він зробив.

Сьогодні Юрій Миколайович, виконуючи службові обов’язки 
на посаді начальника курсу військово-технічного факультету, 
служить добрим прикладом для молодих офіцерів,  курсантів 
та студентів. Адже працювати з підлеглими офіцер уміє, для 
нього кожна людина – це особистість, у кожного свій характер, 
і  дуже важко буває знайти правильний підхід  до підлеглого. 
Майору Піголю це вдається. Основну увагу у своїй роботі він 
приділяє  саме  індивідуальній  роботі  з  кожним 
військовослужбовцем, що загалом дає позитивні результати.

На  особливу  увагу  заслуговує  досвід  роботи  офіцера  у 
формуванні  правової  свідомості  військовослужбовців, 
профілактиці правопорушень, зміцненні військової дисципліни. 
Періодичне доведення до особового складу основ військового 
законодавства, статей Кримінального кодексу України,

наявність  на  курсі  правового  куточка  з  виписками  про 
обговорення проблем військовослужбовцями – яскраве тому 
підтвердження. Великі позитивні зміни відбулися в морально-
психологічному  стані  особового  складу  курсу,  суттєво 
покращилась військова дисципліна.

Належне  потрібно  віддати  й  стилю  роботи  молодого 
фахівця.  Опираючись  на  практику  передового  досвіду 
старших товаришів, він проводить досконалий аналіз служби 
й навчання підлеглих, уміло організовує свою роботу. Не на 
останньому  місці  в  роботі  офіцера  опора  на  сержантський 
склад курсу,  на молодших командирів.  Вони безпосередньо 
виконують розпорядження старших командирів і начальників, 
мають підхід до кожної особистості військовослужбовця.
       Щоденна робота з командирами навчальних груп дає 
змогу мати повну картину щодо всіх тонкощів повсякденного 
життя, проявів негативних моментів, якщо такі мають місце, і 
вчасного на них впливу.

Постійні  бесіди  з  курсантами,  спілкування  з  їх  батьками 
сприяють тісному згуртуванню колективу курсу, допомагають 
молоді знайти своє місце в колективі. Висновок напрошується 
сам – виховання військовослужбовців  знаходиться в  прямій 
залежності  від  особистості  вихователя,  від  його  навичок  і 
вмінь у роботі. І, як результат, Юрій Миколайович висувається 
на вищу посаду.

Сергій Семеха 

ВІД СПІЛКИ ВОЇНІВ АФГАНІСТАНУ              НА ТЕРЕНАХ НАУКИ
7.05.08 відбулося розширене засідання 

правління Спілки ветеранів 
Афганістану Голосіївського району 

м. Києва

Семінар,  який  був  започаткований  ще  першим  начальником 
Військового інституту генерал-лейтенантом С.А. Жуковим,  проводився за 
ініціативою  командування  ВІКНУ  при  підтримці  Департаменту  фінансів 
Міністерства оборони України.

Співголовами семінару  були:  директор  Департаменту  фінансів 
Міністерства  оборони України,  кандидат економічних  наук,  доцент Іван 
Марко  та начальник  Військового  інституту  кандидат  філологічних  наук, 
доцент генерал-майор  Віктор Балабін.

Основними напрямами роботи семінару були:
1. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Збройних Сил України

У  засіданні  брали  участь  і  воїни-афганці 
ВІКНУ,  які  разом  з  іншими  членами  спілки 
обговорили наступні питання: 

1.  Інформацію  почесного  голови  правління 
спілки,  голови  Голосіївської  районної  у  м.  Києві 
держадміністрації Сергія Садового про підготовку 
до святкування Дня Перемоги в районі.

2.  Інформацію голови  правління  спілки 
начальника  ВІКНУ  генерал-майора  Віктора 
Балабіна про роботу спілки, яка була проведена 
після обрання нового складу її правління.

3.  Заходи  спілки  щодо  святкування  63-ої 
річниці Дня Перемоги.

4. Прийом до складу спілки нових членів.
5.  Вручення  воїнам-ветеранам  Афганістану 

державної  медалі  «Захисник  Вітчизни»  та 
Пам’ятного  знака  «За  віру  та  мужність» 
Всеукраїнської спілки воїнів Афганістану.

Засідання спілки пройшло активно, серед його 
учасників панував святковий настрій. На численні 
запитання присутніх дали аргументовані відповіді 
керівники району та правління спілки.

Віктор Данілейко 

У  Військовому  інституті  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка  (ВІКНУ)  24  квітня 
2008  року  відбувся  Четвертий  науково-практичний 
семінар на тему: “Бухгалтерський облік у Збройних Сил 
України  на  сучасному  етапі:  стан  та  шляхи 
удосконалення”
та перспективи розвитку.

2. Актуальні проблеми фінансового контролю за діяльністю військових 
частин.

3.  Проблеми  підготовки  фахівців  фінансово-економічних  служб 
Збройних Сил України.

4.  Фінансове  забезпечення  Міністерства  оборони:  проблеми  та 
перспективи покращення. 

 Семінар  пройшов  плідно,  цікаво,  на  високому  організаційно-
методичному  рівні.  Серед  виступаючих  були:  директор  Контрольно-
ревізійного  департаменту  Міністерства  оборони  України  Володимир 
Ільченко,  начальник  відділу  бухгалтерського  обліку  Департаменту 
фінансів Міністерства оборони України Сергій Вінник та ін. 

Віталій Ворона 



    7                                                                                          УНІВЕРСАНТ                                                      №03 (09) червень 2008

ВИВЧЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Уперше  за  роки  незалежності  в 
Збройних Силах України на базі ВІКНУ 
навчальна  група  з  10-ти  офіцерів 
протягом  дев’яти  місяців  пройшла 
навчальний  курс  із  вивчення  грецької 
мови.  

У попередні  роки кращі курсанти з 
факультету  іноземних  мов  та 
військового перекладу вивчали грецьку 
мову у військових навчальних закладах 
Греції.

22  травня  2008  року  у  Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (ВІКНУ) 
відбулася  урочиста  церемонія  першого  випуску  та  вручення 
свідоцтв  про  визначення  рівня  володіння  іноземною  мовою 
офіцерами-слухачами курсу із вивчення грецької мови

З  метою  забезпечення  якісного 
навчання  офіцерів  було  створено 
навчальну аудиторію, обладнану  
сучасною  технікою  та  літературою,  за 
сприяння посольства Греції в України.
В  урочистостях  з  нагоди  вручення 
свідоцтв брали участь: військовий аташе 
при  посольстві  Грецької  Республіки  в 
Україні  бригадний  генерал  Грігоріос 
Інглесіс  та  його  дружина  Феологія 
Сариліду, начальник Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор  Балабін 
та інші.

У  своєму  виступі  пан  Грігоріос 
Інглесіс  висловив  задоволення 
проведеною роботою та впевненість, що 

і  в  майбутньому  курси  будуть  займати 
гідне  місце  в  системі  підготовки 
українських офіцерів.

При  врученні  поважному  гостю 
Пам’ятного  знака  ВІКНУ  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор  Балабін  підкреслив  важливість 
отриманих офіцерами-слухачами знань у 
їх  подальшій  практичній  діяльності  та 
висловив  щиру  подяку  грецькій  стороні 
за  надану в  цьому питанні  допомогу та 
плідну співпрацю.

Юрій Дуліч 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ СВЯТКУЄ

Військовий  інститут  Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відсвяткував 63-ю річницю
Дня Перемоги

загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, 
Невідомому солдату в парку Слави, а також 
до  Меморіалу  загиблим  воїнам  під  час 
оборони та визволення м.Києва.
         5.  Силами курсантів  та студентів 
інституту  на  Байковому  кладовищі  було 
упорядковано  меморіали,  військові 
поховання  та  могили  воїнів,  загиблих  у 
Великій Вітчизняній війні. 
         6. Від командування та Ради ветеранів 
інституту спільно з Голосіївською районною 
у  місті  Києві  державною  адміністрацією 
було  надано  адресну  допомогу  сім’ям 
військовослужбовців,  загиблих  у  роки 
Великої Вітчизняної війни. 
         7. Від Спілки ветеранів Афганістану 
Голосіївського району м. Києва було надано 
допомогу  ветеранам  Великої  Вітчизняної 
війни Голосіївського району. 
         8. Курсанти та студенти Військового 
інституту відвідали Меморіальний комплекс 
«Національний  музей  історії  Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років» та інші.

 Олександр Мотузяник 

         На виконання Указів Президента 
України від 15.04.08 № 363/2008 та від 
5.05.08 № 417, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24.04.08   № 664, з 
метою увічнення безсмертного подвигу 
народу  у  Великій  Вітчизняній  війні 
1941–1945 років, вшанування полеглих 
під  час  війни,  посилення  державної 
підтримки ветеранам війни та з нагоди 
відзначення  Дня  Перемоги  у  ВІКНУ 
проведені  святкові  заходи,  присвячені 
цій видатній події, серед яких були:
         1. Урочистий мітинг особового 
складу,  на  якому,  окрім  виступів 
учасників,  також  було  оголошено 
Указ  Президента  України  про 
присвоєння  військового  звання 
генерал-майор  Героям  Радянського 
Союзу, полковникам у відставці Миколі 
Редьковському  та  В'ячеславу 
Затилкову. 
         Начальник Військового інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін  вручив 
генеральські  погони  Миколі 
Редьковському,  який  був  присутній  на 
цьому заході. 

         2.  До  Військової  присяги  на 
вірність  українському  народові  були 
приведені  військовослужбовці 
строкової служби, які проходять службу 
в нашому інституті.
         3. Особовий склад Військового 
інституту  також  взяв  участь  в 
урочистих  мітингах  біля  головного 
корпусу  КНУ  та  біля  Народного 
меморіалу  загиблим  воїнам  під  час 
оборони  та  визволення  м.  Києва  в 
парковій зоні «Конча – Заспа».
       4.  Були  покладені  квіти  до 
пам’ятників  викладачам  та  студентам 
Київського національного університету, 
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МИ ЙШЛИ ДО ТЕБЕ, ПЕРЕМОГО!

9  травня  2008  року  відзначається 
День  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній 
війні  1941-1945  років.  Ця  визначна 
подія  навіки  залишиться  в  пам‘яті 
людства  як  свідчення  мужності, 
патріотизму, стійкості в боротьбі проти 
поневолювачів  за  світле  майбутнє 
Вітчизни.

У цей урочистий день, вшановуючи 
світлу  пам‘ять  тих,  хто  ціною  свого 
життя захистив людство від фашизму, 
ми насамперед звертаємо свої вдячні 
погляди  до  ветеранів  Великої 
Вітчизняної  війни,  відзначаємо 
великий,  невмирущий  подвиг  нашого 
народу, згадуємо всіх тих,  хто поліг  у 
боях, загинув у концтаборах, хто вже в

мирні роки пішов із життя через фронтові 
рани. 

63  роки  відділяє  нас  від  останніх, 
переможних  залпів  Великої  Вітчизняної 
війни,  від  сонячного  травня  1945  року. 
Запекла  сутичка  з  лютим  ворогом,  що 
тривала  на  теренах  України,  принесла 
нашому  народу  нечувані  втрати  й 
страждання. Мільйони найкращих синів і 
дочок заплатили власним життям за те, 
щоб відстояти свою землю, забезпечити 
мирне  й  щасливе  життя  прийдешніх 
поколінь. Низький їм уклін за це, вічна й 
вдячна пам‘ять.

Ми вдячні Вам, дорогі наші ветерани, 
за  той  безсмертний  подвиг,  який 
здійснили ви для прийдешніх поколінь.

І подвиг цей назавжди залишиться в 
наших серцях!

Олена Отрішко 

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Ніч
Люблю я ніч… І темряву люблю,
Хоча я не лихий, та не мені судити.
Це інший світ, його я жадібно ловлю 
Всім серцем. Ніч – це здатність жити…

Ти чуєш, ніч, моє серцебиття,
Ти чуєш, темряво, душі моєї співи?
О, в них немає й краплі каяття
Чи сонця, там лиш хмари й злива!!!

Ти знаєш, ніч, без тебе я безсилий, 
Не зможу й дня пробути в самоті,
Бо ти для мене як для птаха крила,
Які несуть його в небесному злитті.

Люблю я ніч… І темряву люблю,
Хоча я не лихий, та не мені судити.
Та день і світло я зустріну без жалю, 
Бо тільки день – це справжня здатність 
жити…

Богдан Щеглюк

Україна в огні
Скільки ж часу минуло
Від довженківських днів.
Але досі палає
Україна в огні!

Де ж фашисти прокляті?
Де ж запекла війна?
Заспокойтесь, такого
Вистачає сповна.

В нас своя тепер битва
І фашисти свої.
Спалим рідну країну
Задля блага ж її?

Ой моя Україно,
Ніжність рідних долонь.
Обіцяю хоч трохи
Загасити вогонь!

Белінська Альона

Слова до великого українця
Тараса Шевченка

В душі і у серці назавжди у нас
Наш батько, єдиний Шевченко Тарас.
Він зміг показати дорогу Свободи
Нащадкам своїм українського роду.

Будуємо з ним ми таку Україну, 
Де більше ніколи не гнутиме спини
На польських, литовських, турецьких 
панів
Або на завзятих фашистських катів.
Не треба нам захід, не треба нам схід
Повинні у свій вирушати похід.
Авжеж заповіт свій Тарас недарма 
Залишив назавжди нам замість керма.
У ньому він бачив Нову Україну,
Як вільну, могутню, єдину країну,
Де будуть назавжди в єдиній сімї,
Тарасові правнуки й діти мої.
Там місця не буде червоним і білим,
Ні правим, ні центру, ні дуже вже 
лівим,
А тільки людині від Бога початій,
В Дніпрі Володимиром  нашим 
хрещатій.
І житимуть в неї сім’єю одною
І вільний козак, і гетьман з буловою.
Ми рух почали, він дедалі міцніє:
В життя ми втіляєм, Тарас, твої мрії.
Прийшов час збирати каміння із поля – 
З важкої історії нашої долі.
Ім’ям твоїм заклад навчальний 
пишається,
В якому еліта держави навчається.
Важливе у неї надалі життя – 
Втіляти ідеї твої в майбуття.

                    Микола Ляхов  
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