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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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25--РІЧЧЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ДОБЛЕСТЬ, 
ЧЕСТЬ, ВІДВАГА

З нагоди 25-річчя Збройних Сил України у Військовому інституті 
відбулося ряд урочистостей. Так, напередодні свята було проведено 
урочистий мітинг. В заході взяли участь Головний старшина Збройних 
Сил України, учасник миротворчих місій та антитерористичної 
операції старший прапорщик Олександр Косинський, представники 
органів громадського самоврядування.

Заступник начальника Військового інституту по роботі з особовим 
складом полковник Віктор Уліч проінформував присутніх про основні 
історичні етапи формування і становлення національного 
українського війська, його роль у розбудові держави та відстоювання її 
територіальної цілісності і недоторканності в ході проведення 
антитерористичної операції на Сході України. 

За встановленою доброю традицією між Військовим інститутом та 
Управлінням по роботі з сержантським складом Генерального штабу 
Головний старшина Збройних Сил старший прапорщик Олександр 
Косинський прийняв у сержантського складу навчального закладу 
Кодекс сержанта, а кращим  особисто вручив чергові військові звання.

Після оголошення святкового наказу про заохочення особового 
складу та покладання квітів до меморіалу загиблих воїнів, що віддали 
своє життя за Батьківщину, військовослужбовці пройшли урочистим 
маршем. 

Окрім того, за участі Головного старшини Збройних Сил, офіцерів 
по роботі з особовим складом, представниками громадських 
організацій було проведено круглий стіл, де обговорювались роль та 
місце сержантів у загальній системі підготовки та виховання майбутніх 
офіцерів Збройних Сил України. Були висловлені пропозиції щодо 
вивчення курсантами курсу “Лідерства”, чіткого розподілу 
повноважень між офіцерами та сержантами, впровадження 
передового досвіду країн-членів НАТО та досвіду антитерористичної 
операції при підготовці фахівців для потреб армії.

А вже наступного дня, 6 грудня, колектив Військового інституту в 
урочистій обстановці відсвяткував ювілейну річницю Дня Збройних 
Сил України. Очільник навчального закладу генерал-майор Віктор 
Балабін привітав особовий склад з цією знаменною в житті 
українського народу датою та передав теплі слова від Ректора 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
академіка Леоніда Губерського: “Щира подяка за ваш героїзм,  

жертовність, стійкість і неоціненний 
внесок. Батьківщина пишається вами, 
адже Збройні Сили України – це оборона 
територіальної цілісності нашої 
держави, спокій та безпека громадян і 
впевненість у мирному майбутньому”.

—  Я  б а ж а ю ,  щ о б  у с і х  н а с  
супроводжував успіх, в родинах була 
злагода, щоб все у нас було гаразд, — 
завершуючи виступ, сказав генерал-
майор Віктор Балабін.

Заступник начальника Військового 
інституту по роботі з особовим складом 
полковник Віктор Уліч зачитав привітання 
Міністра оборони України, після чого було 
доведено святкові накази Міністра 
оборони, голови Голосіївської районної у 
м. Києві державної адміністрації та 
начальника Військового інституту. Всього, 
відзнаки від імені очільника оборонного 
відомства отримали близько 20 офіцерів.

Завершився зах ід  феєричним 
концертом військового оркестру під 
керівництвом диригента майора Юрія 
Копача.

Майор Олег Домбровський
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В І Й С Ь К О В А  О С В І Т А  І  Н А У К А :  
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Під такою назвою відбулася ХII Міжнародна 
науково-практична конференція, присвячена світлої 
пам'яті доктора технічних наук, професора генерал-
лейтенанта Жукова Сергія Анатолійовича, який стояв 
біля витоків створення сучасної системи української 
військової освіти та Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.
Наукову конференцію відкрив начальник ВІКНУ, 
кандидат філологічних наук, професор генерал-майор 
Віктор Балабін. Він добрим словом згадав свого 
наставника та побажав учасникам заходу успішної 
праці. Присутніх із знаковою подією також поздоровили 
проректор КНУ імені Тараса Шевченка професор Петро 
Бех і генерал-майор у відставці Юрій Прокоф’єв.

Перед учасниками конференції виступив народний 
депутат України Павло Кишкар, який розповів про 
тенденції розвитку законодавства воєнної сфери в 
період агресії РФ на Сході України. Заступник 
начальника науково-дослідного центру, кандидат 
технічних наук, доцент підполковник Ігор Пампуха 
розкрив сучасні технології та їх провадження в сектор 
безпеки та оборони. Темою виступу доцента кафедри 
військової журналістики Романа Савчука став досвід 
створення нової парадигми підготовки військових 
журналістів та спеціалістів з комунікаційно-контентної 
безпеки.

Потім учасники конференції працювали в секціях 
згідно із проблемно-тематичними напрямками, де 
розглядали питання подальшого розвитку військової 
освіти і науки.

Майор Ярослав Мельник

Т В О Р Ч И Й  К О Л Е К Т И В  В І К Н У  Д А В  
КОНЦЕРТ ДЛЯ БІЙЦІВ АТО НА ПЕРЕДОВІЙ

Щ о б  п і д н я т и  б о й о в и й  д у х  у ч а с н и к і в  
антитерористичної операції, Генеральним штабом 
Збройних Сил України було прийнято рішення провести 
концерт за участю творчого колективу Військового 
інституту, який відбувся у підрозділах, що виконують 
завдання в районі проведення АТО.

Крім того, артисти передали учасникам АТО листи 
від дітей, які дякували їм за захист Батьківщини від 
російських окупантів, та зустрілись із випускниками 
навчального закладу.

— Мені такі зустрічі дуже подобаються. По-перше, 
це дуже розряджає обстановку. А по-друге – дає ще 
більше натхнення, щоб захищати свою державу, тому 
що ми всі її любимо. Ми будемо стояти до останнього, 
поки не виженемо останнього ворога з нашої землі, — 
розповідає старший снайпер-розвідник Дмитро.

Антитерористична операція на Сході України триває 
вже понад два роки, тож багато захисників давно не 
бачили своїх сімей, тому керівництво силових відомств 
підтримує їх бойовий дух.

— Гарний настрій потрібен бійцям в  АТО так само, 
як і добра зброя. Отож, щоб розважити наших воїнів, до 
зони проведення антитерористичної операції з 
концертним туром вирушила наша група, — зазначив 
військовий диригент Військового інституту майор Юрій 
Копач.

Старший лейтенант Людмила Русецька
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“ВОНИ Б’ЮТЬСЯ ЗА ТЕ, ЧОМУ НЕМАЄ ЦІНИ В УСЬОМУ 
СВІТІ, — ЗА БАТЬКІВЩИНУ!”  (Олександр Довженко)

Йшли роки… Промайнуло дитинство, настала пора юності… 
Життєвий вибір: “Хто ти є в цьому житті?!”.

21 листопада 2013-го року моя країна зробила також свій вибір, і 
обрала Свободу, Незалежність, Єдність та Європейське майбутнє! 
Наша нація згадала свою національну сутність, неповторність, 
цінність. Не пройшли й мимо мене ці суспільно-політичні події, які 
допомогли зрозуміти: “Хто я є в цьому житті?!”. І одного дня я зробив 
вирішальний крок в своєму житті, приїхав на Євромайдан і сказав “Ні” 
тирану-диктатору Януковичу і Кремлівській орді. Чи було страшно?.. 
Не буду розповідати про це, але з цього моменту я зрозумів наскільки 
ми сильна нація і ми обов’язково здобудемо перемогу. Так все і 
сталось, але на жаль ми зазнали не малих втрат. В центрі моєї 
Батьківщини 13 годин розливалась на землю гаряча кров молодих 
синів і доньок України… Точились запеклі бої…

Після Майдану вирішив вступити до лав самооборони, бо не міг 
уже спокійно сидіти на дивані і “тулити” в екран телевізора… Зі своїми 
колегами за сумісництвом були і залишаємось волонтерами, 
допомагаючи хлопцям, які находились і находяться на передку. 
Особисто мав поїздку на фронт (до зони проведення 
антитерористичної операції) з гуманітарною допомогою, відчув там 

запах пороху, побачив на власні очі лінію 
фронту, техніку, зброю, пожав руки 
захисникам і побачив у їхніх очах те, чого 
не можна передати словами… Вони 
готові стояти до останнього патрона і 
останньої каплі крові.  Відчув ту 
атмосферу, в якій перебувають наші 
воїни, які захищають нашу Святу Землю 
від лютого кремлівського ворога…

Маю власну думку та активну 
громадську позицію. За це в 2016 році був 
нагороджений грамотою. Але дещо 
прийшлось змінити напрям в своєму 
житті, зробити ще один вибір – прийняти 
Присягу на вірність Україні і Українському 
народові. Тобто, розпрощатись з 
“цивілкою” і з часом взяти до рук зброю, 
стати на захист своєї Держави.

Війна… горе, біль, кров, сльози… 
Все це народження Моєї Армії, моєї 
сильної духом Армії, яка народжувалась з 
Майдану і пішла воювати майже з голими 
руками; не скорилася, не прогнулась під 
путінську банду, а йшла на вірну смерть…

З кожним роком моя Армія твердіше 
стає на ноги. Сьогодні — це власна, 
новонароджена армія України, яку 
нищили ще з часів посткомунізму і 
добивав президент-утікач В. Янукович… 
Але вона знову народилася!

Прийде час розплати, заплатять всі, 
які розстріляли “Небесну Сотню”, хто ввів 
ворожі війська на Українську територію! 
Заплатять! Є гарна мудрість: бери все, що 
хочеш, але пам’ятай, каса попереду! Ми 
не знаємо всієї правди про Революцію 
Гідності, ми не знаємо правди війни з 
Російською Федерацією, але ми знаємо 
одне – ми стояли на Майдані за Свободу, 
Н е з а л е ж н і с т ь ,  Є д н і с т ь  і  г і д н е  
Європейське майбутнє, а не за “совок”, 
який нам нав’язували все життя. Також 
знаємо і те, що ми воюємо за свою землю, 
за мирне життя наших дітей.

Ця війна закінчиться не скоро, але 
знаю і вірю – Перемога буде за нами!

Солдат Сергій Поємчук.
Фото Романа Ніколаєва 

Довідка. Курсант 511 пс навчальної 
г р у п и  в і й с ь к о в о г о  г у м а н і т а р н о -
лінгвістичного факультету солдат Сергій 
Поємчук є одним із активних волонтерів 
України, які всіляко допомогають нашим 
захисникам на передовій. Він не покинув цю 
справу, і наразі продовжує її, навіть після 
вступу до Військового інституту.

Сергій ПОЄМЧУК. Фото Роман Ніколаєнко
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ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 1932-1933 р.р.

В цьому році вшановували 84-ту річницю організованого 
комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського 
народу – Голодомору 1932-1933 років. За даними дослідження, 
проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. 
В. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, в 
Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, 
або 13% усього населення. Згідно з іншими даними, в пікові місяці 
Голодомору щохвилини в Україні вмирало 24 особи, щогодини – 1 
тисяча 440, щодоби – 34 тисячі 560. Таким чином загинуло 4,5 
мільйона українців. Світовий конгрес українців у ці тижні організовував 
вшанування пам'яті в 32-х країнах світу. Тема заходів: “Голодомор не 
зламав”. Цього року національні пам’ятні заходи були присвячені 
людям, які змогли реалізувати себе, незважаючи на пережите в 1932-
1933 роках.

Курсанти Військового інституту взяли участь у жалобних заходах 
біля Меморіалу жертв Голодомору. У заходах також брали участь 
свідки голодоморів, предстоятелі українських церков, урядовці, 
народні депутати, представники дипломатичних установ та 
громадськості. Представники різних релігійних конфесій відправили 
панахиду за жертвами голодоморів. Закінчились офіційні заходи 
стартом загальнонаціональної хвилини мовчання та акції “Запали 
свічку пам’яті”.

ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ПРАКТИЦІ

Воєнна доктрина України серед викликів у воєнній  сфері визначає  
цілеспрямований інформаційний вплив з використанням сучасних 
інформаційних технологій, спрямований на формування негативного 
міжнародного іміджу України, а також на дестабілізацію внутрішньої 
соціально-політичної обстановки, загострення міжетнічних та 
міжконфесійних відносин в Україні.

Ці питання стали предметом обговорення у ході інструктивно-
методичних та  практичних занять з офіцерами та активом 
курсантських підрозділів. Заняття пройшли у декілька етапів.  
Спочатку заступник начальника Військового інституту по роботі з 
особовим складом полковник  Віктор Уліч розповів про вимоги в 
інформаційній політиці та поставив завдання  щодо вирішення питань 
оновлення наочної агітації, а далі  було проведено інструктивні та 
практичні заняття.  На них був використаний цінний досвід фахівця 
ветеранської організації інституту полковника запасу Миколи 
Дорохова та інших. На практичних заняттях  активісти спробували 
здійснити випуск стінної газети, бойового аркушу, листівки-блискавки.  
Після проведених занять в підрозділах був проведений огляд-конкурс 
стінних видань. 

Солдат Павло Овдієнко

О к р і м  т о г о ,  з а  с п р и я н н я  
Національного музею “Меморіал жертв 
Голодомору” офіцери, курсанти та 
працівники ЗС України відвідали прем'єру 
пластичного перформансу “Очевидці”, 
який представив новостворений театр 
“СвОлоки”. За основу перформансу взяті 
історії-монологи реальних людей, які 
вижили в роки Голодомору 1932-1933 рр. 
Мета акторів – дати глядачу можливість 
відчути цю трагедію через людську долю і 
людські емоції.

Капітан Володимир Осіпов
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ЕКСПЕРТИ НАТО ВИСЛОВИЛИ ЗАДОВОЛЕННЯ 
ПРОЦЕСОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У 
ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ

Напружено та плідно  працювали експерти НАТО щодо 
впровадження Програми DEEP “Удосконалення військової освіти” у 
вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 
України. 15 грудня цього року іноземна делегація на чолі з 
представником Політдиректорату Міжнародного секретаріату НАТО, 
директором Програми DEEP з Україною паном Маріушем Солісом 
продовжила аналізувати стан справ вже в стінах Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під 
час візиту гості  зустрілися із керівництвом ВІКНУ – тимчасово 
виконуючим обов ’язки начальника інституту, кандидатом 
географічних наук, доцентом полковником Ігорем Ольховим, 
заступниками начальника вишу та науково-педагогічними 
працівниками. В ході спільної роботи сторони оцінили здобутки 
реалізації Програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP), 
обговорили проблемні питання у цій сфері, окреслили шляхи їх 
вирішення та визначили перспективи подальшої співпраці.

ВІДЧИНИЛИ  ДВЕРІ  ДЛЯ  МАЙБУТНІХ  АБІТУРІЄНТІВ

Присутнім у ВІКНУ абітурієнтам розповіли про історію і структуру 
ВНЗ, навчальні програми та міжнародний досвід. Значну увагу 
приділили особливостям вступної кампанії у 2017 році.

Заступник начальника Військового інституту по роботі з особовим 
складом полковник Віктор Уліч зазначив, що базову фундаментальну 
підготовку майбутні офіцери проходять в інститутах і на факультетах 
Університету. Варіативну складову та військові спеціальності — у 
Військовому інституті.

— Навчальні програми спрямовані на глибоке засвоєння як 
теоретичної так і практичної частини. Кожного року на базах 
військових частин поглиблюється військова підготовка та практика 
курсантів з врахуванням досвіду АТО, — зазначив у своєму виступі 
полковник Віктор Уліч.

Начальник навчального відділу полковник Олександр Корчак 
проінформував присутніх про особливості вступної кампанії у 
наступному році та відповів на всі запитання, які цікавили потенційних 
абітурієнтів вишу.

Окрім того, Військовий інститут проводить професійно-
орієнтаційну роботу з молоддю в обласних центрах країни. Так,   
офіцери нашого вишу працювали у загальноосвітніх закладах міста 
Полтави де загалом змогли поспілкуватись більш, ніж з 500 
школярами.

Майор Олег Домбровський

Окрім того, в рамках робочого візиту 
до Військового інституту  Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка  експерти НАТО також 
ознайомились з методикою й організацією 
проведення занять, зокрема, відвідали 
навчальн і  заняття  з  майбутн іми 
офіцерами Збройних Сил України і в 
цілому висловили задоволення процесом 
удосконалення військової освіти у ВІКНУ.

За підсумками проведення таких 
заход ів  Міжнародний пол ітичний 
секретаріат  НАТО має прийняти 
остаточне рішення щодо продовження 
виконання Програми Альянсу для 
Міністерства оборони України на 
наступний трирічний період (2017-2020 
роки).

Полковник запасу
Володимир Воронков
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ПАМ’ЯТНІ ВІДВІДИНИ ТЕЛЕКАНАЛУ

Курсанти 1-го курсу кафедри військової журналістики нашого 
Військового інституту відвідали телекомпанію “1+1 media”.

За лаштунками відомого телеканалу “1+1” вони на власні очі 
бачили, як створюють новини ТСН, інші програми, дізналися багато 
нового і цікавого, що згодом можуть використати у професії 
військового журналіста. 

Посильну допомогу у цьому їм надала співробітник телеканалу 
“1+1”, воєнний кореспондент Наталія Нагорна. Талановита 
журналістка, спікер благодійного туру “Ті, що вражають”, вона багато в 
чому вражає особисто – відома парашутистка, яка встановила один зі 
світових рекордів. “Робота на каналі, – зауважила вона, – базується на 
бажанні та цілковитій самовіддачі кожного. Сьогодні нам потрібні 
здібні і настирливі журналісти, які  з головою поринули б в роботу і 
готували дійсно класний контент. Для того, щоб глядач дивився 2 
хвилини якісного ефірного матеріалу, декілька годин повинна 
працювати  команда журналістів, продюсерів та інших медійних 
працівників. Згодом на телеканалах будете працювати і ви, тож 
наполегливо оволодівайте професією…”

Сучасна телевізійна апаратура, що коштує мільйони доларів, 
блиск софітів, професійні найновіші камери,  біля кожної з яких 
розміщений дублер, екран, що займає майже всю студію, 
ультрачутливі мікрофони та інша вартісна  апаратура викликали у 
курсантів захват. 

На закінчення відвідин телекомпанії “1+1 media” Наталія Нагорна 
зазначила, що майбутні військові журналісти зможуть створювати 
якісний контент, який буде цікавим для сучасного глядача, адже для 
цього в нашій країні створені всі умови. В тому числі і практичні заняття 
на теле- і радіостудіях України. 

Солдат Олена Гаврилюк

КУРСАНТИ ВІКНУ – УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО 
ФОРУМУ

У Київському університеті імені Б. Грінченка відбувся Міжнародний 
форум з  питань інформаційно-комунікаційної  безпеки 
“ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ”.

67 його учасників із України, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини, 
Казахстану і 15 спікерів, троє з котрих виходили на скайп-зв’язок з міст 
Мінськ, Бонн та Хайфа обговорили актуальні проблеми – від кібер-
шпигунства до визначення базових термінів та понять у системі 
інформаційної безпеки. Цікавими і корисними на форумі були виступи 
заступника директора Інституту журналістики Київського університету 
імені Б. Грінченка Тетяни Поліщук, завідувача кафедри Леоніда 
Новохатька, керівника Управління зв’язків з громадськістю Збройних 
Сил України полковника Богдана Сеника, викладачів кафедри 
військової журналістики Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Валерія Короля і 
Олександра Курбана, майора Армії оборони Ізраїлю Віктора 
Верцнера та інших. 

Слухачами на Форумі були курсанти спеціальності “Військова 
журналістика” Військового інституту. Разом з усіма учасниками 
форуму вони прийняли рішення про продовження розпочатої дискусії 
у віртуальному форматі у соціальних мережах. Таким чином, курсанти 
ВІКНУ поповнюють свої теоретичні знання поза межами вишу 
додатково до навчальних планів і програм.

Солдат Катерина Біленко
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