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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.

ФАХІВЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
С Л У Ж Б И  В І Д З Н А Ч И Л И  С В О Є  

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО .................................. 4

Підполковник Павло КОРОТЧЕНКО
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ВШАНУВАЛИ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ ТА 83-ю 
РІЧНИЦЮ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ

Перед початком урочистого зібрання було організовано перегляд 
документальних фільмів з циклу  “Історії нескорених”. У своєму 
вступному слові заступник начальника Військового інституту по роботі 
з особовим складом полковник Віктор Уліч розповів присутнім про 
історію походження свята Покрови, його значення в житті українців, 
славетні сторінки становлення і розвитку Військового інституту.

— Ми пишаємось нашими випускниками, які ввібрали в себе 
найкращі традиції вищої освітянської школи, і сьогодні разом з іншими 
військовослужбовцями боронять мир на східних кордонах держави.

Ректор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка академік Леонід Губерський, звертаючись до особового 
складу у своїй вітальній адресі, зазначив:

— Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що 
передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято знайшло своє 
продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту 
Богородицю своєю заступницею. Бажаю наснаги у відродженні 
найкращих національних традицій, ратного служіння на благо народу, 
задля слави нашої рідної України!

До присутніх були доведені святкові накази Міністра оборони 
України, Ректора Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, начальника Військового інституту, якими заохочено 
представників навчального закладу – учасників бойових дій в зоні АТО 
та найкращих військовослужбовців.

Виступи учасників заходу супроводжувалися музичними 
вітаннями та піснями солістів військового оркестру, серед яких були 
учасники військово-патріотичних заходів в зоні АТО Маріана 
Дружинець  і  Анатолій Варченко.

Завершився захід традиційним виконанням Бойового гімну 
Військового інституту “Це наш шлях” у виконанні соліста оркестру 
Анатолія Варченка.

А з нагоди Дня захисника України в Університеті відбулися 
урочисті заходи за участю ветеранів Другої світової війни, учасників 
бойових дій на території інших держав, миротворців, учасників АТО – 
співробітників і студентів університету, офіцерів і курсантів 
Військового інституту. На урочистостях у Мистецькому салоні 
проректор з науково-педагогічної роботи В'ячеслав Шамрай висловив 
слова вдячності та вручив Грамоти за мужність і патріотизм офіцерам і 

курсантам нашого навчального 
закладу. Чарівні мелодії українських 
народних пісень у виконанні капели 
бандуристів факультету народних 
інструментів КНУКіМ “Хай Свята Покрова 
Україну  збереже”  завершили це 
незабутнє Свято.

З нагоди відзначення Дня захисника 
України в день Покрови Пресвятої 
Богородиці, покровительки українського 
козацтва, серед урочистих державних 
заходів в столиці відбулась низка 
концертів. Серед них – концерт військових 
духових оркестрів Збройних Сил України, 
одним з яких був творчий колектив 
Військового інституту на чолі  із  
диригентом майор Юрієм Копачем.

Оркестр навчального закладу дав 
можливість насолодитись всім присутнім 
на головній вулиці країни музичними 
композиціями, серед яких переважна 
більшість стосувалась України та миру в 
нашій державі. З неабияким захопленням 
сприйняли слухачі авторську пісню 
соліста оркестру молодшого сержанта 
Анатолія Варченка “Це наш шлях” та 
попросили виконати її на біс. Тепло 
присутні сприйняли виступ наймолодшого 
сольного дуету оркестру сестер 
Наруцьких.

На завершення вдячні глядачі ще 
довго не відпускали оркестр Військового 
інституту, даруючи йому щирі оплески і 
овації.

Майор Олег Домбровський
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БУТИ ПАТРІОТОМ – ЦЕ ЗАРАЗ РОБИТИ ЩОСЬ ДЛЯ 
СВОЄЇ КРАЇНИ

Капітан Ярослав Володимирович Петрашевський 
– випускник нашого Військового інституту – заступник 
командира роти по роботі з особовим складом 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади, учасник боїв за 
Луганський аеропорт,  Дебальцеве.

В ході бойових дій Ярослав кілька разів був 
контужений та отримував поранення. Командир 
бригади генерал-майор Андрій Ковальчук в одному з 
інтерв'ю сказав про своїх підлеглих: “Для мене вони ще 
довго залишаться еталоном того, якою повинна бути 
українська армія. Спілкування з ними змушувало 
відповідати цьому стандарту. Хлопці билися, як 
справжні десантники: “не можеш йти – повзи, не можеш 
повзти – чіпляйся зубами”.

Один з них – Ярослав Петрашевський, який 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, нагороджений орденом 
Богдана Хмельницького III ступеня.

Голова Ради ветеранів Військового інституту, 
учасник бойових дій в Афганістані полковник запасу 
Дорохов Микола Сергійович, представляючи гостя, 
зазначив:  “Це стосується кожного з нас, і ваше 
найголовніше завдання стати спеціалістами високого 
класу у своїй професії. На допомогу вам - досвід 
офіцера, який, здобувши знання у Військовому 
інституті, закріпив та примножив їх у бойових умовах, 
захищаючи цілісність та суверенність нашої держави”.

Ярослав поділився своїм досвідом про 
особливості виконання бойових завдань в зоні 

антитеро-
ристичної  
о п е р а ц і ї ,  
в ідзначив 
геро ї зм  і  
с а м о -
в і д д а ч у  
побратимів. Він також підкреслив важливість 
застосовувати здобуті у Військовому інституті знання в 
ході воєнних дій, бути впевненим у їх правильності, 
необхідності розуміти та поважати підлеглих, жити 
їхніми проблемами, знати запити та потреби.

“Будьте зацікавленими, допитливими, обізнаними, 
беріть відповідальність на себе, прагніть більшого – це 
саме те, що допомагало мені при виконанні бойових 
завдань”, – зазначив офіцер.

Курсанти розпитували бойового офіцера про страх 
першого бою, особливості виконання завдань за 
призначенням,  про  в ійськовий  обов 'язок ,  
взаємовідносини у підрозділі, відповідальність за 
підлеглий особовий склад, патріотизм та мужність. 
Вражали фото та відео з особистого архіву Ярослава, 
зняті на Сході України.

Наприкінці зустрічі Ярославу Петрашевському 
вручили Подяку начальника Військового інституту та 
пам’ятні сувеніри.

Командування, весь особовий склад Військового 
інституту щиро вдячні батькам цього мужнього офіцера 
за його виховання, а йому особисто – за героїзм, 
витримку та терпіння!

Майор Юлія Тюріна

ФАХІВЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ 
ВІДЗНАЧИЛИ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Відбулися  
у р о ч и с т і  
з а х о д и ,  
присвячені  
Дню війсь-
к о в о г о  
фінансиста.

У своєму виступі начальник Військового інституту 
генерал-майор  Віктор Балабін привітав усіх присутніх зі 
святом та побажав успіхів й натхнення у навчанні та в 
проходженні військової служби.  За значний внесок у 
підготовку майбутніх офіцерів Збройних Сил   України, 
старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання 
службових обов'язків, досягнення високих результатів у 
роботі та з нагоди Дня військового фінансиста 
підполковник Олександр Чистик майор Андрій Шевчук і 
капітан Валентина Ткаченко були нагороджені 

грамотою. За високі результати в навчанні, особисту 
дисциплінованість, зразкове виконання службових 
обов'язків та з нагоди Дня військового фінансиста було  
нагороджено  відзнакою Військового інституту “Знак 
Військового інституту” солдата Букреєва Геннадія 
Геннадійовича. По завершенню офіційної частини 
заходу учасники зібрання  переглянули концертну 
програму художньої самодіяльності  курсантів 
військового факультету фінансів і права.

Підполковник Павло Коротченко
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ВАЖКО ПОВЕРНУТИСЯ З ВІЙНИ. НАВІТЬ, КОЛИ 
ВОНА  ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

ВІДБУВСЯ П ’ЯТИЙ ВИПУСК ПРЕС-
ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У Військовому інституті відбувся  п’ятий випуск 
офіцерів, які пройшли курс підвищення кваліфікації за 
програмою «Армія і медіа». Під час навчання у виші 
прес-офіцери бригад та військові журналісти  
ознайомилися із сучасними  технологіями  щодо 
адекватного реагування на виклики, ризики і загрози  в 
умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії. 
Отримані знання та навички дозволять  офіцерам 
ефективно виконувати завдання за призначенням  в 

системі стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
О с о б л и в і с т ю  ц ь о г о  в и п у с к у  о ф і ц е р і в  

інфоромаційно-медійних структур органів військового 
управління  є те, що група складалася виключно із 
військовослужбовців прекрасної статі. Добре 
вмотивовані, професійно підготовлені,  вони проявили 
неабиякий інтерес до підвищення рівня своєї 
кваліфікації.

«До війська із запасу я прийшла з чималим  досвідом 
роботи в журналістиці, – зазначила лейтенант Світлана 
Борисова. – До того ж довелося майже два роки 
працювати  воєнним кореспондентом в зоні АТО. Це і 
спонукало мене до поглиблення своїх знань та умінь. І 
тепер я придбала достатній фаховий арсенал  для 
роботи на посаді прес-офіцера бригади.  Крім того курси 
у ВІКНУ  дозволили мені відкрити багато нового 
стосовно протидії інформаційним агресіям в умовах 
сучасної війни».

 Сержант Альона Шідерова

З нагоди презентації видання отця Андрія 
Зелінського “На ріках вавилонських. Кілька думок про 
повернення” у  Військовому інституті зібрались 
майбутні офіцери, викладачі та керівництво 
навчального закладу.

— Досвід самотності – земля вигнання у світі 
людини. Самотність ранить, інколи навіть війною. Нині 
всякий, хто живе життям нашої країни, зазнає ран, 
поразок і перемог, часто також почувається самотнім у 
цьому досвіді. Як вистояти? Зустріч з собою справжнім, 
зустріч із братом у ближньому, зустріч із Богом 
несподіваним – стежина вороття із землі вигнання у 
двори нового Єрусалиму, з пустелі людської самотності 

в затишок 
втраченого 
Е д е м у ,  з  
минулого в 
майбутнє. 
Моя збірка 
є  
надзвичайно щирою і дуже відвертою — усім, хто 
пройшов крізь моє життя і назавжди залишився на варті 
вічності на полі збройного протистояння на Сході 
України, - зазначив у своєму виступі отець Андрій.

Під час презентації отець Андрій Зелінський 
висловив подяку начальнику Військового інституту 

генерал-майору Віктору Балабіну за 
підготовку висококваліфікованих 
офіцерів ,  мужніх  та в ідданих 
українських воїнів.

Наприкінці заходу відбулося 
фотографування з особовим складом.

Довідково. Військовий капелан 
УГКЦ Андрій Зелінський служить у зоні 
АТО з червня 2014 року. У військовому 
капеланстві — близько 10 років. Освіту 
— філософську, богословську та 
п о л і т о л о г і ч н у  —  з д о б у в а в  у  
Стемфорді у США, Григоріанському 
університеті в Римі та в Києво-
Могилянській академії.

Капітан Володимир Осіпов



УНІВЕРСАНТ ▪ № 7 (65) ▪ листопад 2016 року                                                                              6

ВШАНУВАЛИ ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ УКРАЇНИ

З нагоди початку двох революцій: Помаранчевої революції   
(2004 року) та Революції гідності (2013 року) особовий склад вшанував 
День Гідності та Свободи урочистим мітингом. На заході були присутні 
почесні гості – заступник генерального директора Меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності Антоніна 
Піпко, учасник АТО, безпосередній свідок подій 2013-2014 років, 
сотник “Майдану” Сергій Фесенко, представники громадських 
організацій Військового інституту.

У своєму вступному слові очільник навчального закладу генерал-
майор Віктор Балабін зазначив, що в цей день ми відзначаємо 
мужність героїв, громадян, військовослужбовців, волонтерів, 
представників різних соціальних верств, які виявили свої найкращі 
риси громадянина та патріота.

— Цілісність, недоторканність нашої Батьківщини повинні бути у 
серці кожного військовослужбовця, — сказав, звертаючись до 
особового складу, начальник Військового інституту.

Відомий громадський діяч Антоніна Піпко розповіла присутнім 
про історичні віхи здобуття українським народом своєї Незалежності 
та боротьбу за неї, особливо звернувши увагу на те, що поряд з 
простим людом завжди стояли військові.

— Це говорить про вашу велику відповідальність, про гідність і 
свободу, яка живе у ваших серцях. Саме індивідуальна гідність, 
відповідальність і свобода творять гідність країни, гідність нації, — 
підкреслила пані Антоніна.

ДОБРИЙ  ПРИВІД  ДЛЯ  ЗУСТРІЧІ  І  СПІЛКУВАННЯ

У Військовому інституті відбулася зустріч керівництва військового 
гуманітарно-лінгвістичного факультету з представниками Посольства 
Китайської Народної Республіки в Україні. Для щирої зустрічі та 
відвертого спілкування був добрий привід: у ВІКНУ вже третій місяць 
навчаються офіцери Народно-Визвольної Армії Китаю (НВАК) 
підполковник Сюе Лей і старший лейтенант Чень Веймін.

Делегацію Посольства очолював військовий, військово-морський 
та військово-повітряний аташе старший полковник Цао Сяоцзянь.

Поважних гостей зустріли та привітали начальник факультету 
вищого навчального закладу  полковник Юрій Дуліч, підполковник 
Олег Параніч, викладачі кафедри зарубіжної воєнної інформації 
полковник запасу Андрій Мінаєв, капітан запасу 2-го рангу Олег 
Алфьоров. Активну участь у проведенні занять брала також  кандидат 
філософських наук Ольга Соколіна.

Протягом  зустрічі гостям розповіли про історію, структуру, а також 
організацію навчально-виховного процесу вишу, показали навчальні 
класи. Представники Посольства КНР зі свого боку висловили 
задоволення якістю навчального процесу, добрими стосунками, які 
склалися під час перебування в стінах Військового інституту.

Капітан Олександр Шенчуковський

У свою чергу, учасник АТО та подій 
Революції гідності Сергій Фесенко 
зазначив: “Головне для майбутнього 
офіцера – це гідність, яка є запорукою 
успішності проведення бойових операцій. 
Дивлячись на вас, я спокійний за майбутнє 
України.  Разом, ми ,  безперечно ,  
здобудемо перемогу над ворогом, 
здобудемо свободу”.

Опісля, начальник Військового 
інституту провів робочу зустріч із 
представниками громадськості щодо 
подальшої плідної співпраці навчального 
закладу з Музеєм Революції гідності.

О к р і м  т о г о ,  з а  п і д т р и м к и  
Національного академічного театру драми 
імені Лесі України, курсанти, офіцери та 
працівники відвідали виставу “Всюди 
один… Свічка на вітрі” про свободу і 
гідність відомого українського генія, поета 
Тараса Шевченка.

Майор Олег Домбровський
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“Коли твоє рідне місто руйнує війна, коли ти на 
собі відчув наскільки швидко небезпека може 
увірватися в будь-які плани на майбутнє, ти розумієш 
головне – твоя країна нездоланна, якщо всі громадяни 
стануть на її захист, адже гуртом можна перемогти 
будь-якого ворога”, – так розпочала свій хвилюючий 
лист до “Універсанту ”  Валерія  Кротченко,  
краматорчанка, нині курсантка Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка про сьогодення.

“Вже пішов третій рік, – пише дівчина, – як наше 
життя стало іншим. Тривалий час країна живе на межі. 
Це не просто лінія розмежування сторін, це зміна 
свідомості кожного. Так склалося, що чим далі від вій-
ни, позначеної абревіатурою АТО, від району справжніх 
бойових дій, тим більше зустрічаєш людей, життя яких 
не змінилося. Хоча вони уважно стежать за новинами, 
критикують владу та чекають змін. Не чують тільки 
вибухів…

Це штучне мирне життя. Справжнє життя сьогодні 
інакше. Це молодий хлопець, з яким ти спілкувався в 
лікарні у перші дні після його поранення. Та він не згадає 
тебе, бо пам’ять повернеться до нього лише за 

тиждень. Це літній чоловік, який переніс не одну 
пересадку шкіри на ногах, тому що берці  горіли разом з 
його ногами, поки його витягали з палаючого танка. Це 
черга на станцію переливання крові, бо в опіковому 
відділенні вона вкрай потрібна юнаку з добровольчого 
батальйону. Це боєць, який повертається на передову, 
бо він не зміг жити у цьому ілюзорному мирному житті, в 
якому перебуває більшість із нас.  І це, мабуть, 
найстрашніше.

Небезпека цього життя в тому, що до нього 
з в и к а є ш .  Ч и м  д а л і  в і д  з о н и  А Т О …
У Києві я вже майже два місяці. І навіть за такий 
незначний термін для мене багато що змінилось. Стали 
інакшими думки, звички, вчинки. Я більше не 
прокидаюся, зтривожена новинами з передової, не 
відвідую поранених у місцевій лікарні й у 
прифронтовому військовому шпиталі, не збираю дитячі 
малюнки для бійців, котрі щоденно тримають удар на 
нульовій позначці… Я теж почала жити ілюзією мирного 
життя. Це такий собі штучно створений кимось світ, в 
якому все гаразд. Та це не відповідає дійсності.
Реальність – інакша. Її можна побачити в очах батьків, 
що втратили у цій війні єдиного сина. В сльозах 
маленького хлопчика, мама якого загинула, накривши 
його собою під час обстрілу вже налаштованого на 
мирне життя мого рідного Краматорська. В покалічених, 
понівечених, розтоптаних брудним чоботом чужинця 
долях десятків тисяч вимушених переселенців та тих, 
хто не має можливості виїхати з окупованих територій. 
Я не хочу цього забувати. Не маю права. Ми не маємо 
права. Треба зовсім небагато – зрозуміти всім, що війна 
триває і вона стосується кожного, незалежно від місця 
його перебування. Тому новий день має починатися з 
думки: “Чим саме я сьогодні можу допомогти людям, 
котрі живуть з війною?” Нам усім конче необхідно це 
зробити – позбавитися ілюзії миру та спокою...”

Солдат Валерія Кротченко

ІЛЮЗІЯ МИРНОГО ЖИТТЯ

Ф А Х І В Ц І  Б Ю Р О  М І Ж Н А Р О Д Н О Ї  М О В Н О Ї  
КООРДИНАЦІЇ НАТО (BILC)   ОБГОВОРИЛИ 
ПРОБЛЕМИ  МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України у Військовому 
інституті проводила роботу делегація Бюро міжнародної мовної 
координації НАТО (BILC). Головна мета заходу: впровадження 
підходів та стандартів НАТО в організацію мовної підготовки у 
Збройних Силах України та інших силових структурах, розробка 
пропозицій щодо подальшого розвитку системи мовної підготовки з 
використанням методичної допомоги експертів НАТО від BILC.

Зокрема, глава української делегації генерал-майор Віктор 
Балабін обговорив з представниками BILC Дорожню карту 
реформування мовної підготовки особового складу сектору безпеки 
на 2017-2020 роки, складання навчальних програм, розроблення 
тестів, викладання навчального матеріалу тощо.

Підполковник Максим Білан
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“ПЛЕКАЙТЕ МОВУ. ПИЛЬНО Й НЕНАСТАННО”

“Плекайте мову. Пильно й ненастанно”… Чи міг 
Максим Рильський ще тоді, у далекому 1956 році 
здогадуватися, що ці його слова, написані у вірші 
“Мова”, будуть просто мегаактуальними і на 
сьогоднішній день? Хто знає…але факт залишається 
фактом. Питання мови все ще чи не найболючіше у 
сучасному українському суспільстві, особливо під час 
справжньої війни.

На мою думку, найстрашнішим є те, що значна 
частина українського народу розмовляє мовою, можна 
вже відкрито говорити – нашого ворога! Багато хто не 
надає цьому великого значення, мовляв, - “Яка 
різниця? Хіба це заборонено?”… Відповім: ні, не 
заборонено. Але різниця є, і величезна! Хіба можна 
розмовляти мовою тих ,  хто  вбиває тво їх  
співвітчизників?... Хіба можна говорити мовою тих, хто, 
можливо, завтра прийде у твою домівку і знищить весь 
твій рід?... Як сказав Ігор Січовик: “Спершу зраджують 
рідну мову, потім зраджують Україну”. Так, панове, що 
маємо - те маємо, як би це страшно не звучало. 

А згадаймо історію нашу. У часи, коли в Україні не 
могли здобути свободи і незалежності зброєю, то на 
допомогу приходило СЛОВО. Патріотичні пісні, вірші, 
твори – ось що творило і підносило справжній та 
незламний дух українця. Так і зараз. Нам, на жаль, не 
вдається встановити спокій на нашій українській землі 
засобами вогню. То чи не СЛОВО рідне зараз має знову 
рятувати? Просто проблема в тому, мабуть, що далеко 
не всі поки усвідомлюють, що слово більш ефективне в 
бою, ніж зброя. А це вже завдання журналістів. Так, 
саме їхнє. Адже журналіст також може убити… Але це 
не буде супроводжуватися кровопролиттям, адже 
стріляє він не кулями. Його зброя – це слово, яке може 
сформувати громадську думку та справді згуртувати 
Захід зі Сходом та Північ з Півднем проти спільного 
ворога, який протягом століть намагається знищити 
усе, чим дорожить справжній українець. І я вважаю, що 

              саме по цій стежині потрібно рухатися. 
     “Хочеш обеззброїти Росію – говори 

українською!” - потужна думка, чи не так? 
Пропускаючи у свій розум мову ворога, ми 
самостійно руйнуємо наш національний 
дух, дух войовничого українського 
козацтва, самоусвідомлення себе як 
українця.  І взагалі, говорити сьогодні 
російською на Україні – це все одно, що 
здаватися путінцям в полон…відразу…без 
бою. Та не такий наш народ, ніколи таким 
не був і не стане! 

Путінська Росія кричить зараз: “На 
Україні обмежують вільний вибір людей! Їм 
забороняють говорити російською та 
іншими мовами! Люди, тікайте до нас!”. 
Друзі, про що мова?! Ану згадайте, будь 
ласка, чи знаєте ви хоч одну людину в Росії, 
якій дозволяють відкрито, чи то навіть 

публічно, говорити українською?... Ось і я не знаю. 
Знаю лиш те, що російський шовінізм такого 
зухвальства ніколи б не пробачив. Мушу визнати, що 
путінська влада уміє гарно промивати мізки своєму 
народові, і це дає свої результати. Питання мови у 
росіян – на першому місці. Вони говорять нею, 
обожнюють її і шанують. 

То чому ми, українці, не можемо таки зрозуміти, що 
мова наша – це справжня сила? Це сила, яку необхідно 
нарощувати аби стати достатньо могутніми для 
ефективно ї  боротьби ,  у  першу чергу ,  на  
інформаційному полі. Адже саме такою є війна ХХІ 
століття, а не тією, якою ми її звикли бачити по 
телевізору. Одна лише зброя вже не діє. Сьогодні 
виграє той, чиє слово буде потужнішим, а думка – 
панівною. Тож, цінуймо та плекаймо своє, рідне! І 
перемога буде обов'язково за нами. 

Cержант Владислав Подкіч 
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