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Військовий інститут – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, 
який здійснює підготовку фахівців для всіх військових формувань за спеціальностями: міжнародна 
інформація, міжнародні відносини, переклад, фінанси, психологія, політологія, геоінформаційні системи і 
технології, зв'язки з громадськістю, військова журналістика, правознавство.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) відповідає 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 інституту). 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 конкретизує вимоги до 
освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особливостей, 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 наукових співробітників.

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

Тараса Шевченка на офіційній сторінці http://www.mil.univ.kiev.ua/ та соціальній мережі Facebook.
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ПРИВІТАННЯ 
РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА З НАГОДИ
 ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Дорогі Захисники України – випускники усіх поколінь!

Товариші офіцери і прапорщики!

Товариші сержанти і старшини, курсанти!

Шановні працівники Збройних Сил України та ветерани 
військової служби!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем 
Збройних Сил України!

Сьогодні на Сході України випускники та студенти нашого 
Університету гідно продовжують славні традиції попередніх 
поколінь і роблять свій внесок у досягнення перемоги над 
сепаратистами та російськими найманцями.

В єдиному строю бойового братерства офіцери, курсанти, студенти та викладачі 
Університету, як і у далеких 1939-1945 роках, демонструють високий патріотизм, мужність і 
героїзм, беззаперечну відданість військовому обов’язку.

Ми пишаємось їх ратними звитягами!
На превеликий жаль, у ході бойових дій наша університетська родина також зазнала 

безповоротних втрат. І ми робимо все для того аби подвиги і імена наших героїв не згасли у 
віках.

Вічна пам’ять кожному, хто віддав своє життя за єдність держави, захист її суверенітету і 
територіальної цілісності, встановлення миру і спокою на рідній землі.

У цей знаменний день дозвольте побажати всім вам, вашим родинам доброго здоров’я, миру і 
злагоди, нових значних звершень у справі служіння Українському народові!

З повагою,

РЕКТОР                                                                                    ЛЕОНІД ГУБЕРСЬКИЙ
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Буду відвертим: своїм виступом 
в нашому Військовому інституті 
К и ї в с ь к о г о  н а ц і о н а л ь н о г о  
університету  імені Тараса 
Шевченка  Президент України, 
Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України Петро 
Олексійович Порошенко зняв з 
порядку денного чимало проблем, 
остудив деякі гарячі голови 
відносно подальшої долі ВІКНУ. 

З  перших хвилин серед 
учасників наради встановилася 
атмосфера взаємної поваги, 
доброзичливості та порозуміння. 

А після слів про те, що йому 
надзвичайно приємно знову 
опинитися в цих стінах – в стінах, 
де він провів на воєнній кафедрі 
університету чудові  роки, де йому 
було присвоєно офіцерське 
звання лейтенанта, де приймав 
військову присягу на вірність 
народу України його син, - Петро 
Олексійович взагалі став для 
присутніх близькою та рідною 
людиною. Це – по-перше.

   По-друге, Президент України з 
задоволенням підкреслив, що 
Військовий інститут Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка має широкі 
можливості для підготовки цілого 
спектру офіцерів-спеціалістів: 
психологів, фахівців із зв'язків з 
г р о м а д с ь к і с т ю ,  в о є н н и х  
журналістів, які виїхавши на 
передову, будуть казати і писати 
правду. Такі фахівці потрібні для 
усіх силових структур, а не лише 
для Збройних Сил України – 
фахівців, які так необхідні в медіа-
просторі.

Високу оцінку намагаємось 
в и п р а в д о в у в а т и  щ о д е н н о  
конкретними справами. 

НА  ПРИКЛАДАХ  ВЧИНКІВ  ГЕРОЇВ  АТО
В історію Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

вкарбована нова яскрава сторінка – виступ Президента України, Верховного Головнокомандувача  
Збройних Сил України Петра Олексійовича Порошенка під час наради з інформаційно–патріотичного 
виховання 7 жовтня цього року. Своїми роздумами напередодні Дня створення Збройних Сил України 
щодо сприйняття і виконання поставлених главою держави завдань – на прохання  редакції 
“Універсант” – поділився начальник ВІКНУ, заслужений працівник освіти України, професор генерал-
майор БАЛАБІН  Віктор  Володимирович

Вважаю, що колектив інституту справедливо отримав 
її за самовіддану службу та наполегливу працю у 
підготовці гідних захисників Батьківщини. Сьогодні, 
напередодні Дня Збройних Сил України, з особливими 
почуттями  згадую про різні хвилі мобілізації,починаючи з 
першої, які потужно накатувалися на інститут. Впевнений: 
командування, керівники факультетів та кафедр, 
науково-педагогічні керівники – всі, хто був причетний до 
підготовки та навчання мобілізованих, гідно впоралися з 
важкими навантаженнями,продемонстрували високий 
професіоналізм. Як тут не згадати слова глави держави 
про те, що, коли він став Президентом, Україна фактично 
не мала своєї армії – армія була розграбована, гола, боса, 
не навчена.

   

 Їх під свою опіку взяла кафедра військової педагогіки 
та психології на чолі з начальником, кандидатом 
психологічних наук, доцентом полковником Сергієм 
Васильєвим.



 

Під час багаторічної військової служби наші старші 
офіцери та ветерани військової служби на власні очі 
переконалися в правдивості цього гіркого висновку. Зараз 
настали інші часи. Змінилося на краще матеріальне та 
технічне забезпечення армії. Особовий склад ВІКНУ 
добре відчуває турботу держави безпосередньо на собі. 
Добре відчули її з  перших днів й мобілізовані, коли 
прибули до нашого навчального закладу. Всі призвані із 
запасу – офіцери. В основному – молодші, але є у званні 
майорів і підполковників. Освічені та досвідчені люди, 
мені приємно навчати. Всі свідомо і добровільно “стали до 
строю”, щоб після відповідної підготовки взяти активну 
участь в антитерористичної операції. Навчаємо фахівців 
різних спеціальностей, але переважну більшість 
складають військові психологи.

Від науково-педагогічних працівників заняття з 
проблем морально-психологічного, інформаційно-
пропагандистського ,  ф інансово-еколог ічного  
забезпечення з ними постійно ведуть (кожен за своїм 
напрямом та специфікою) кваліфіковані викладачі: 
ветеран Збройних Сил України, учасник бойових дій в 
Афганістані полковник у відставці Микола Дорохов, 
полковники Віктор Безбах, Алім Сизов, підполковник Юлія 
Луцик, підполковник запасу Іван Первак . 

До змісту підготовки вносимо конкретні зміни з 
урахуванням досвіду АТО. Тім самим зміцнюємо зв'язок з 
бойовою діяльністю Збройних Сил України, а також з 
життям громадян всієї держави, на конкретних прикладах 
доводимо патріотичний настрій наших людей, прагнемо 
створювати особливий емоційній фон при вивченні 
теоретичних питань, підвищуючи внутрішню мотивацію 
мобілізованих. 

О с о б л и в и й  с е н с  і  
привабливість придають заняттям 
та різним заходам виступи наших 
науково-педагогічних працівників -  
учасників антитерористичної 
операції - полковника Володимира 
Лісовського, підполковників Ігора 
Коропатника, Віталія Антонюка, 
Наталії Мась. Офіцери гідно 
виконали спеціальне завдання, 
пок азали себе справжніми 
професіоналами. 

М и  ч у д о в о  р о з у м і є м о :  
обстановка, яка склалася зараз у 
світі – дуже складна, напружена та 
вибухонебезпечна.  Військо,  
особливо на передовій, має 
в е л и ч е з н у  п о т р е б у  в  
неупередженому, об'єктивному й 
оперативному інформуванні про 
ситуацію не лише на фронті і 
всередині держави. Важливість 
адекватної інформації зростає до 
рівня значимості забезпечення 
воїнів зброєю, боєприпасами та 
засобами захисту. У Військовому 
інституті посилено інформаційну 
складову з підготовки кадрів, 
зокрема, створено кафедру 
в ійськової  журналістики та 
с п е ц і а л ь н и й  н а в ч а л ь н о -
тренувальний комплекс.

   Впевнений – ми на вірному 
шляху. Армія – це не тільки 
надійний щит держави, але й щит 
миру, який можливий лише тоді, 
коли ми будемо мати сильну, 
боєздатну армію, служити у якої 
дано лише справжнім патріотам.

З Святом Вас, дорогі друзі! 
З Днем Збройних Сил України!

Начальник 
Військового інституту

генерал-майор Віктор Балабін
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Відкриваючи захід, начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін зазначив:

- Фахівців-фінансистів об’єднує високий професіоналізм та 
відданість своїй професії, готовність ефективно і якісно 
розпоряджатися коштами оборонного бюджету, щоб принести 
максимальну користь Збройним Силам України та державі в цілому. 
Сьогоднішнє свято зобов’язує Вас гідно та з честю нести високе 
звання військового фінансиста.

На урочистості прибув директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України, Заслужений економіст України, 
професор, генерала-лейтенант Іван Марко.

- Завдяки мудрості керівників Міністерства оборони та нашого 
Університету був створений наш інститут. Я його називаю саме наш! І 
хочу подякувати, що за роки існування інституту ми випустили 1199 
лейтенантів, випустили майже 500 офіцерів оперативно-тактичного 
рівня, які сьогодні виконують свої завдання у різних органах 
військового управління. Героїзм, та висока порядність, які проявляють 
ваші випускники у зоні АТО свідчать про їх людяність та патріотизм 
якому навчили саме у ВІКНУ, - зазначив у своєму зверненні генерал-
лейтенант Іван Марко.

О к р е м о  о ч і л ь н и к  г о л о в н о г о  
фінансового органу Збройних Сил 
зупинився на питаннях фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення 
наших військових, які виконують бойові 
завдання в зоні АТО.

Від імені Міністра оборони України, 
директора Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України та 
начальника Військового інституту 
особовий складу було заохочено 
грамотами та цінними подарунками.

Зусиллями курсантського активу 
факультету фінансів і права було 
о р г а н і з о в а н о  г у м о р и с т и ч н о -
розважальний концерт.

Спеціально до професійного свята 
курсанти 5 курсу запровадили нову 
традицію у Військовому інституті – 
першокурсники склали клятву фінансиста 
перед своїми старшими побратимами.

Підполковник Павло Коротченко

ЗБІРНІЙ ФУТБОЛЬНІЙ КОМАНДІ ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВУ ФОРМУ

Курсантам футбольної команди Військового інституту 
презентували футбольну форму та спортивний інвентар. Подарунок 
майбутнім офіцерам зробив лідер ВГО “Народна довіра” і волонтер 
Сергій Шахов.

За його словами, курсанти попросили допомогти знайти кошти для 
придбання повного комплекту ігрової форми, щоб гідно представляти 
Військовий інститут на університетських та міжвузівських змаганнях.

Сергій Шахов знайшов можливість самостійно придбати форму. 
Він переконаний, що сьогодні майбутні офіцери відстоюють честь 
інституту, а завтра в хорошій фізичній формі будуть захищати країну.

- Мені дуже приємно було допомогти нашим захисниками аби вони 
почували себе гідно на футбольному полі,  - зазначив Сергій Шахов.

За словами курсантів, грати в обновках дуже приємно – вони 
практично невагомі і добре продуваються.

Футболістам-курсантам вже є чим пишатися: збірна команда з 
футболу Військового інституту в 2015-му двічі за сезон ставала 
чемпіоном університету з футболу та міні-футболу.

Підполковник Андрій Балдецький
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МИ  НЕ  ЗАБУЛИ!  МИ ПАМ’ЯТАЄМО...

 29 листопада, в Національному музеї “Меморіал жертв 
Голодомору” військовослужбовці Військового інституту прослухали 
лекцію професора Мирослави Антонович “Голодомор як злочин 
геноциду проти українського народу згідно з міжнародним правом”.

Науковець докладно ознайомила курсантів про юридичні сторони 
злочину Голодомору — геноциду проти українського народу. Зокрема, 
про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього у світлі 
Конвенції ООН та інших міжнародних договорів.

Також курсанти переглянули дитячу виставу про Голодомор 
“Хлібчик для ангела”, що проходить в Національному музеї “Меморіал 
жертв Голодомору” за підтримки Українського інституту національної 
пам’яті та Громадського комітету з вшанування пам’яті жертв 
Голодомору.

Напередодні жалобної дати, 27 листопада, за ініціативи 
Студентського парламенту та Курсантської ради у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка курсанти разом зі 
студентами запалили свічки та вшанували пам’ять жертв Голодоморів 
та провели мітинг-реквієм де поділились спогадами своїх дідусів та 
бабусь, які пережили ті страшні роки сталінських репресій проти 
українського народу. А вчора, 28 листопада, військовослужбовці 
Військового інституту взяли участь у загальнодержавних заходах 
вшанування пам’яті невинно убієнних голодом українців у 1932-1933 
роках.

Солдат Роман Похольчук

БРИНИТЬ-СПІВАЄ НАША МОВА, ЧАРУЄ, ТІШИТЬ І 
П’ЯНИТЬ

З нагоди Дня української писемності та мови особовий склад 
Військового інституту долучився до написання диктанту в рамках XV 
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Перед початком заходу, старший офіцер відділення по роботі з 
особовим складом майор Олег Домбровський коротко проінформував 
присутніх про історію народження радіодиктанту та про видатних 
українців-меценатів, які зробили суттєвий внесок у пропагування 
української мови у світі та Україні зокрема.

– Всеукраїнський радіодиктант національної єдності вже 
п’ятнадцятий рік поспіль збирає тисячі українців як в Україні, так і за 
кордоном, демонструючи солідарність тих, хто любить і шанує рідне 
слово і мову. Це не тільки перевірка знань української мови, але й 
заохочення до вживання, популяризації, захисту та сприяння розвитку 
державної мови, – зазначив офіцер.

Для написання диктанту було запропоновано уривок з твору 
українського письменника, кінорежисера, кінодраматурга та класика 
світового кінематографу Олександра Довженка “Україна в огні”, адже 
теми, які піднімає автор у цій кіноповісті не втратили своєї 
актуальності й по наш час.

Зібрані рукописи диктанту були направлені на адресу Українського 
радіо для їх перевірки та оцінки. За їх результатами кращі курсанти 
будуть заохочені цінними подарунками.

Нагадаємо, що цьогоріч, курсанти першого курсу Військового 
інституту Владислав Подкіч та Сніжана Сабадаш стали абсолютними 
переможцями ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика.

Майор Юлія Тюріна
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ВКЛОНЯЄМОСЬ ДОЗЕМНО УКРАЇНСЬКОМУ 
СОЛДАТУ

З слухачами  курсів, що займаються за 
програмою прискореної підготовки 
офіцерів з військовослужбовців, які мають 
вищу освіту, за ініціативою Спілки 
ветеранів Афганістану Військового 
інституту, відбулась презентація  книги  
“Вклоняємось доземно українському 
солдату”, яка видана колективом 
Центрального друкованого органу 
Міністерства оборони України  газети 
“Народна Армія”. 

У своєму виступі  голова Ради 
ветеранів інституту розповів, що  це вже 
друге видання нарисів та замальовок 
військових журналістів про захисників 
України, які героїчно боронять нас.

Книга “Вклоняємось доземно українському солдату” є даниною 
усім, хто з честю виконує свій військовий обов’язок заради 
майбутнього нашої держави. Окрім героїчних історій, у ній розміщені 
фоторепортажі з передових позицій, зроблені військовими 
журналістами, розповіді про активних бійців волонтерського фронту, 
звернення матерів і дітей до військових, а також список нагороджених 
учасників АТО.

На презентацію прибули учасники  АТО  лейтенант Денис 
Пархацький,  молодший лейтенант Тетяна Овсепян, старший солдат 
Юлія Федоренко, солдат Юрій Кочевенко.

Герої книги різні за віком, професією, вони з різних куточків України, 
але вони поєднанні однією метою — відстояти Україну.  В школах 
виховується майбутнє нашого війська й України. І на прикладах героїв 
книги буде виховуватися ще не одне покоління захисників України.“Ця 
книга є реальним підручником справжнього бою. Її матеріали мають 
вивчати в військових навчальних закладах. Це — жива історія, а 
хлопці, які повернулися з  АТО,  мають вчити майбутніх 
військовослужбовців , як по-справжньому вести бій, як уберегти своїх 
товаришив , як перемагати. З деякими героями публікацій я був 
знайомий, і  дуже вдячний  журналістам, за цю книгу”, - зазначив  
учасник АТО лейтенант Денис Пархацький.

Учасники презентації отримали в подарунок книги.
Полковник запасу Микола Дорохов

МУЗИКА, ЯК РОЗУМ, ВТІЛЕНИЙ У ПРЕКРАСНИХ 
ЗВУКАХ

Нещодавно, на сцені Центрального будинку офіцерів Збройних 
Сил України відбувся звітний концерт музичних колективів 
Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та окремої бригади охорони Генерального штабу 
Збройних Сил України, які виступали під керівництвом досвідчених 
диригентів – майорів Юрія Копача та Олександра Голуба. Свого часу 
офіцери закінчили спільну Альма-матер, Національну академію 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тому репертуар 
був дуже насиченим та яскравим.

- Музика пробуджує мрію у людей всього світу, насамперед у ті 
часи, коли місця для неї в житті взагалі не залишається. Тому ми 
завжди намагаємось подарувати глядачам частинку наших легких 
тональних мрій, - зазначив майор Копач.

У концерті взяли участь учасники танцювального гурту “Сту ДЕНС”, 
вихованці міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 
проживання, дует сестер Наруцьких, солісти військових оркестрів.

Присутні гості мали можливість послухати хоровий та естрадний 
спів, музику різних стилів у виконанні  музикантів оркестру. 

По завершенню концерту заступник начальника Військового 
інституту з навчальної роботи полковник В’ячеслав Кирик від імені 
командування Військового інституту та всього особового складу 
передав теплі слова подяки та нагородив грамотами солістів 
святкового заходу.

– Ми високо цінуємо творчі здобутки наших військових оркестрів та 
висловлюємо сподівання на подальшу плідну співпрацю, – 
підсумував полковник Кирик.

Старший лейтенант Людмила Русецька
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