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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 
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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 
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ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ 
НАРОДОВІ

3 вересня 2016 року, після проходження первинної військово-
професійної підготовки 185 курсантів 1-го курсу Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
прийняли Військову присягу на вірність Українському народові. До 
одного з провідних військових вузів України вступило також 9 
військовослужбовців – учасників бойових дій на Сході України. 
Молодих захисників Вітчизни щиро привітали почесні гості, 
представники Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, директори підшефних шкіл міста Києва, декани 
факультетів та директори інститутів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, представники української 
громадськості, батьки та рідні.

— Цей рік знаменний відзначенням 25-річчя Незалежності 
України. На буремному Сході триває війна, серед воїнів-захисників – 
викладачі, офіцери та студенти і нашого Університету. Але наш фронт 
– і у навчальних аудиторіях, наукових лабораторіях, бібліотеках та 
громадських заходах на підтримку Батьківщини. Адже ваша праця, 
знання та громадянська позиція – найдієвіша зброя у боротьбі за нашу 
державу, — зазначив у своєму письмовому вітанні ректор 
Університету, який зачитав особовому складу заступник начальника 
Військового інституту по роботі з особовим складом полковник Віктор 
Уліч.

З напутніми словами до своїх побратимів звернулась 
першокурсник, майбутній військовий журналіст, уродженка Донецької 
області, яка з перших днів відчула на собі всі “принади так званого 
російського миру” солдат Валерія Корченок

— Ми з честю та гідністю відстоюватимемо кожний клаптик нашої 
рідної землі. Ворог не пройде! Ми маємо бажання, а ви – наші дорогі 
викладачі та офіцери навчите та надасте впевненості в собі, — 
сказала Валерія.

Д а л і  т р а д и ц і й н о  в і д б у л о с я  
покладання курсантами квіт ів до 
меморіальної дошки першому начальнику 
Військового інституту генерал-лейтенанту 
Жукову Сергію Анатолійовичу.

Курсанти першого курсу з перших 
днів показали, що вони дружній колектив. 
Тож дочекались свого одногрупника 
солдата Ярослава Дудніка,  який 
перебував на лікуванні у Національному 
військово-медичному клінічному центрі, 
та склав присягу у колі своїх побратимів з 
якими пройшов перший у своєму житті 
бойовий вишкіл військовими полігонами.

На завершення заходу, в присутності 
батьків та особового складу навчального 
закладу генерал-майор Віктор Балабін 
вручив від імені Міністра оборони України 
Подяки військовому оркестру, який брав 
участь у цьогорічному параді військ “Марш 
нескорених” з нагоди 25-ї річниці 
Незалежності України. А кращий соліст 
м у з и ч н о г о  к о л е к т и в у  А н д р і й  
Вендичанський отримав музичну ліру за 
вагомий внесок у розвиток музичного 
мистецтва у Військовому інституті.

Майор Олег Домбровський
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МЕТА ― БОРОТИСЯ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ
(150-річчю з Дня народження Михайла Сергійовича 
Грушевського присвячується)

В пантеоні національних героїв провідне місце належить 
українському історику, публіцисту, політичному і державному діячу 
Михайлу Сергійовичу Грушевському (1866-1934).

Саме з постаттю Михайла Грушевського та його творчою 
спадщиною насамперед пов'язані ідеї відродження української 
культури, науки, суспільно-політичної думки, історичної свідомості й 
національної гідності українського народу.  Його перу належать 
близько двох тисяч праць з історії, історіографії, етнографії, 
літератури та політології.

В своїх науково-публіцистичних працях, що були написані на 
основі опрацювання великої кількості джерел, вчений переконливо 
довів, що український народ має свою багатовікову історію і культуру, 
що беруть початки в далекому минулому. Власне ця концепція була 
покладена в основу його багатотомної “Історії України-Руси”.

Михайло Грушевський досліджував історію і водночас творив її, 
обіймаючи найвищі державні посади, поставивши перед собою мету: 
боротися за українську державність.   

Центральна Рада під проводом М. Грушевського розпочала 
своїми чотирма універсалами  справу будівництва держави – від 
автономії в складі Росії до повної державної незалежності. “Перше, що 
я вважаю пережитим і віджитим, - писав М. Грушевський у праці “На 
порозі нової України”, - таким, що згоріло в моїм кабінеті”, - це наша 
орієнтація на Московщину, на Росію, накидувана нам довго й уперто 
силоміць… Ну а війна більшовиків з Україною рішуче поставила хрест 
над цією ідеологією, розв'язала всякі моральні вузи, які ще могли в 
чиїх-небудь очах зв'язувати українця з московським громадянством 
спеціально…”.

краще не придатні елементи, а як до 
окраси держави й нації, її почесну варту, 
куди йде все щонайкраще, найбільше 
п е р е й н я т е  щ и р и м ,  с е р й о з н и м  
в і д н о ш е н н я м  д о  д е р ж а в и ,  ї ї  
д е м о к р а т и ч н и х ,  с о ц і а л ь н и х  і  
національних завдань, не за напасть, не 
за страх, а за совість, щоб віддати кілька 
найкращих літ сповненню найвищого 
громадського обов'язку: боронити 
найвищі народні досягання своєю кров'ю! 
Треба, щоб кадрова старшина складалась 
з ідейних, культурних, інтелігентних, щоб 
ценз її не тільки спеціальний, а й 
загальний був досить високий (вища 
загальна школа) і вона була обставлена 
матеріально настільки відповідно, щоб не 
тікали з війська “на ситіші пироги”, як 
казали наші предки. Щоб відносини 
старшини до козаків були близькі, щирі, 
братерські, щоб при твердій дисципліні і 
субординаці ї  армія  мала д ійсно 
демократичний характер по суті. Щоб 
побут козаків в сій армії не був 
марнуванням часу, щоб час регулярної 
с л у ж б и  б у в  в и к о р и с т а н и й  я к  
найпродуктивніше. На армію так 
організовану і поставлену не шкода буде 
великих засобів, великих вкладів, значної 
частини бюджету”

Те, про що мислив, над чим працював 
Михайло Сергійович гостро постало на 
порядку денному життя українства 
сьогодні. Його ідеї соборності, бачення 
роботи державних механізмів влади, 
знання національної історії повинні 
слугувати дороговказом нашому народу, 
що в цей складний час розбудовує 
державу.

Редакція “УНІВЕРСАНТУ” дякує за 
підготовку статті випускнику 

історичного факультету 
Університету, учаснику АТО, 

старшому науковому співробітнику 
Історико-меморіального музею 

Михайла Грушевського
Юрію Євтушенку

Випробування, що випали на долю Української Народної 
Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр., змусили Центральну 
Раду взяти до уваги помилки, зроблені нею у військовому питанні в 
1917 році. Стало зрозуміло, що без сильної, нехай і невеликої армії, 
молода держава не зможе захищати свою незалежність. Питання 
армії, її реформування дуже гостро постали і в наш час. Напрочуд 
актуальними в умовах сьогодення звучать роздуми Михайла 
Сергійовича, в яких особливе місце відводиться армії. У своїй праці 
“На порозі нової України” голова УЦР зазначав: “Треба поставитись до 
армії не як до якоїсь звалки, куди скидаються найменш цінні, на ніщо
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ЯКІСТЬ ХАРЧУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НА 
ПОСТІЙНОМУ  КОТРОЛІ  КОМАНДУВАННЯ

У Військовому інституті стало доброю традицією інспектування 
харчування особового складу керівництвом навчального закладу.

Так, начальник інституту генерал-майор Віктор Балабін цього 
разу поспілкувався з групою військових психологів, які навчаються за 
освітнім рівнем “магістр”, це експериментальний курс на якому 
навчається 11 чоловік з них 1 курсант – є учасником АТО. Всі вони вже 
мають вищу освіту та вступили цьогоріч аби стати до багатотисячного 
загону Захисників України.

— Такі відносини ґрунтуються на взаєморозумінні, повазі, 
відповідальності та ентузіазмі сторін, що свідчить про високий рівень 
довіри між особовим складом Військового інституту, — зазначив 
курсант 5 курсу старший солдат Андрій Садовський.

У неформальній обстановці очільник вишу обговорив з 
курсантами певні проблемні питання, які їх цікавлять та нагадав про 
часи прийому для  вирішення особистих питань.

Зазначимо, що курсанти Військового інституту приймають їжу у 
п’яти Центрах харчування Київського національного університету на 
базових факультетах та інститутах, а сама система забезпечення 
харчування відповідає стандартам, які запроваджуються у Збройних 
Силах України.

молодший сержант Альона Шідерова

У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ВИСТАВКУ  “МОЯ АРМІЯ. БАЧИТИ СЕРЦЕМ”

Унікальність виставки “МОЯ АРМІЯ. БАЧИТИ СЕРЦЕМ” в тому, що 
вона побудована на матеріалах, знятих учасниками подій останніх 
трьох років – військових, добровольців та волонтерів.

— Тут немає професійних фотографій, це фотографії, зняті 
очевидцями, — сказала соціальний психолог майор Юлія Тюріна, яка 
презентувала її відкриття.

Вона зазначила, що цей захід проводиться в рамках фотопроекту 
“Армії. Друге народження” та 25-ї річниці Збройних Сил України 
ініційованого Міністерством оборони України, мета якого дослідити 
феномен відродження армії, віддати належне подвигу українських 
бійців і подивитися на позитивні зміни у військах очима очевидців. 
Своїми враженнями пережитими під час виконання завдань у районі 
АТО поділились курсанти – учасники бойових дій майбутні військові 
психологи солдат Богдан Пророков та Олексій Бондаренко.

Загалом експозиція налічує 250 фотографій. На виставці розкрито 
декілька тем війни. Зокрема — роль жінки на війні, військові будні 
українських солдатів, докази присутності російської армії в Донецькій і 
Луганській областях тощо. 

Старший лейтенант Людмила Русецька
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БУТИ ПАТРІОТОМ ― ЦЕ ЗАРАЗ РОБИТИ ЩОСЬ ДЛЯ 
СВОЄЇ КРАЇНИ...

6 січня 2016 року — за особисту мужність і героїзм, виявлені у 
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі під час російсько-української війни, 
випускника Військового інституту капітана Ярослава Петрашевського 
було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Народився Ярослав 22 червня 1988 року в місті Жашків, 
Черкаської області. Навчався у Жашківській школі № 1. Після 
закінчення школи, вступив до Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 
2010 році. На момент участі в АТО - заступник командира роти по 
роботі з особовим складом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 
Учасник боїв за Луганський аеропорт, боїв за Дебальцеве. В ході 
бойових дій кілька разів був контужений та отримував поранення.

ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА 
ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ЗБРОЙНИХ  СИЛАХ  УКРАЇНИ

В рамках реалізації спільних проектів широкої просвітницької 
роботи з питань формування відкритого демократичного 
громадянського суспільства голова Інформаційно-консультативного 
жіночого центру Олена Суслова провела зустріч з особовим складом.

В ході спілкування було піднято багато нагальних проблем, які 
стоять перед Збройними Силами України: реалізація національного 
плану дій з виконання Резолюції Ради безпеки ООН 1325, 
документування та розслідування сексуального насильства в умовах 
конфлікту та розробка навчальних планів з врахуванням принципу 
рівності жінок і чоловіків. Олена Іванівна не оминула увагою труднощі, 
що виникають у жінок-військовослужбовців, які виконують бойові та 
службові завдання у районі проведення АТО.

— Сильна країна не боїться говорити про свої проблеми і я завжди 
закликаю всіх, що коли вони є – то їх потрібно вирішувати, — 
зазначила представник громадської організації.

Військовий інститут став першим навчальним закладом у Збройних 
Силах України в якому будуть реалізовані навчальні програми, що 
відповідатимуть всім вимогам Резолюції Ради безпеки ООН 1325.

Майор Юлія Тюріна
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На захід, який пройшов у Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського, за підтримки Громадської 
організації “Картографічна сотня” та Асоціації “Українська Оборонна 
та Безпекова промисловість” були запрошені викладачі та курсанти 
Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, фахівці державних, громадських та комерційних 
організацій.

Симпозіум проводився у форматі коротких доповідей і 
презентацій за тематичними блоками. Детальне обговорення по 
кожному напрямку продовжувалося жвавою дискусією, що дозволило 
учасникам зрозуміти проблемні зони картографічної діяльності та 
геоінформаційних систем (ГІС), а також спланувати напрямки дій 
щодо вдосконалення та розвитку подібних систем в Україні.

Актуальність теми міжнародної зустрічі обумовлена тим, що під 
час анексії Криму та на початку військових дій в Україні наші 
військовослужбовці мали застарілі дані місцевості, особливо східного 
регіону держави. Незважаючи на великий обсяг робіт та обмеженість у 
часі, військовим частинам топографічної служби все ж таки вдалося 
налагодити єдиний виробничий процес щодо створення оновлених 
картографічних даних для потреб Збройних Сил України.

— Військові топографи змогли оновити, підготувати до видання та 
надрукувати необхідними тиражами топографічні карти на території 
Донецької та Луганської областей, що можна співвіднести з площею 
такої держави, як Нідерланди. За останні два з половиною роки у 
війська видано понад 21 мільйон примірників карт різних видів і 
масштабів, — підкреслив Сергій Прищепа, заступник начальника 
Центрального управління воєнно-топографічного та навігації 
Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил 
України.

Фахівці звернули увагу на проблемні питання створення ГІС 
(геоінформаційних систем) тактичного рівня Збройних Сил України. 
За словами доповідачів, незважаючи на позитивний світовий досвід та 
реальні потреби армії, рівень застосування ГІС-технологій в 
управлінні військами (силами) в операціях (бойових діях) залишається 
недостатнім.

— Без вирішення проблеми створення і використання у Збройних

МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І 
ТЕХНОЛГІЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖНАРОДНОГО 
СИМПОЗІУМУ З РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

України автоматизованих систем 
управління військами та зброєю немає 
перспектив  також  для  розвитку  
картографічної діяльності та ГІС, — сказав 
Петро Стужук,завідувач науково-
дослідної лабораторії розроблення, 
впровадження та супроводження засобів 
автоматизації управління військами.

Серед запрошених були й іноземні 
гості — представники Національного 
центру дистанційного зондування та 
геоінформатики «ГІС-Сентрас» (Литва), 
AIRBUS Defense and Space (Франція), 
Представництва НАТО в Україні.

Нагадаємо, що Військовий інституту 
єдиний в Україні військовий навчальний 
підрозділ вищого навчального закладу, 
який не лише готує фахівців ГІС, а й 
проводить активну просвітницьку 
діяльність з питань топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ (сил) 
серед громадян України у тісній співпраці з 
Г р о м а д с ь к о ю  о р г а н і з а ц і є ю  
“Картографічна сотня”.

За інформацією Міністерства 
оборони України
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XІІ ВІДКРИТИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС ПАМ’ЯТІ 
ПЕРШОГО НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЖУКОВА С.А.

Згідно з планом-календарем спортивних заходів Військового 
інституту на території студентського містечка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка було організовано 
і проведено дванадцяти відкритий чемпіонат Військового інституту з 
легкоатлетичного кросу, присвяченого пам’яті генерал-лейтенанта 
Жукова Сергія Анатолійовича. У змаганнях брали участь весь 
особовий склад Військового інституту та офіцери Головного 
управління морально-психологічного забезпечення Генерального 
штабу Збройних Сил України.

З вітальними словами до учасників заходу звернулися заступник 
начальника Військового інституту – Голова спортивного комітету 
полковник Олександр Приліпко та заступник начальника Військового 
інституту по роботі з особовим складом полковник Віктор Уліч.

— Цим заходом ми вшановуємо світлу пам’ять людини, яка 
зробила неоціненний внесок не лише у становлення нашого 
навчального закладу, а й у розвиток всієї системи військової освіти. 
Будучи палким прихильником спорту Сергій Анатолійович всіляко 
сприяв спортивним здобуткам та перемогам Військового інституту тож 
бажаю всім високих спортивних результатів та перемогти найкращим, 
— зазначив у своєму виступі полковник Віктор Уліч.

Стартові забіги пройшли у дусі справжньої армійської дружби та 
підтримки. З неабияким запалом курсанти та особовий склад вітали 
забіги офіцерів та курсантів – учасників антитерористичної операції.

Привітати переможців забігу прибули начальник відділу у справах 
сім’ї молоді та спорту Голосіївської райдержадміністрації м. Києва 
Максим Нечитайло та випускники різних років – учасники міжнародних 
спортивних змагань.

Полковник Віктор Добровольський,
Підполковник Андрій Балдецький,

Майор Михайло Смовж

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ ТУРНІР З ФРІ-
ФАЙТУ “ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ”

Yа стадіоні фіскального університету відбувся фінал 
Всеукраїнського турніру з фрі-файту «Захисник Вітчизни», 
організатором якого є Всеукраїнська федерація фрі-файту. Захід 
присвячений борцям за незалежність України, які загинули в зоні АТО.

Турнір відвідали перший заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 
Микола Величкович, представник Міністерства оборони України 
Руслан Воль, позаштатний радник Президента України Сергій Квіт.

У турнірі прийняли участь понад 100 спортсменів, в тому числі 
курсанти нашого Військового інституту. Призерами турніру стали 
кандидат в майстри спорту України з рукопашного бою курсант Олег 
Стадник і курсант Михайло Ухорський – перше місце. Друге місце 
посіли майстер спорту України з рукопашного бою молодший сержант 
Микола Соя, сержант Микола Пілієв, курсанти Максим Венгер, Сергій 
Левченко. На третю почесну сходинку переможців турніру піднялися 
курсанти Роман Гречаник, Костянтин Кириченко та Ростислав 
Кубенко.

 І в спорті, і в навчанні вони – лідери ВІКНУ.
Солдат Олександр Мемджанов
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