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Ректор Київського національного 
університету Віктор Скопенко привітав 
військовослужбовців та працівників 
Військового інституту з початком 
нового навчального року 
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28 липня 2007 року понад 1000 студентів 
ВІКНУ та 12 вищих навчальних закладів 
столиці, які пройшли військово-спеціальну 
підготовку за програмою підготовки 
офіцерів запасу, прийняли  Військову 
присягу на вірність українському народові 
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4 вересня 2007 року у Військовому  
інституті  Київського  національного  
університету імені Тараса Шевченка 
відбулося урочисте відкриття 
спеціалізованого класу з вивчення грецької 
мови  
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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА  

ДЕНЬ ЗНАНЬ 

 

Шановні випускники, офіцери, викладачі та гості Військового інституту! 
 

Щиро вітаю військовослужбовців та  працівників Військового інституту з 
початком нового навчального року і бажаю професорсько-викладацькому складу, 
курсантам, студентам, слухачам інституту наснаги в повсякденній роботі, 
допитливості і терпіння в навчанні! 

Сьогодні в усіх галузях діяльності, в тому числі в освіті відбуваються 
важливі зміни. Система військової освіти оновлюється, реформується. Попереду 
складна і напружена робота. Вона вимагає від усіх, хто забезпечує вирішення 
завдання підготовки кадрів для Збройних Сил України справжнього 
професіоналізму, усвідомлення свого громадського обов'язку та відповідальності. 
Щиро дякую військовослужбовцям, працівникам, їх рідним і близьким за 
самовіддану працю, яка є часткою великої роботи за розбудову України, її Зброй-
них Сил. Запевняю, що весь потужний професорсько-викладацький склад 
університету зробить все можливе задля найбільш якісної підготовки майбутніх 
захисників України. 

Щиро вітаю студентів І курсу, які розпочинають навчання у Військовому 
інституті університету імені Тараса Шевченка. 

Пора навчання - це найкраща пора в житті людини. Нехай кожна мить 
Вашого перебування в університеті буде плідною та ефективною. Оволодівайте 
найновішими досягненнями науки і шукайте своє місце в подальшому її розвитку. 
Усе, що Ви побачите і почуєте, усе, що створите власними зусиллями і розумом 
піде на користь Україні. 
Щастя і добра Вам! Щасливої дороги в навчання! 

Ректор Віктор Скопенко ■  

У Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) відбулися заходи, 
присвячені прийняттю Військової присяги 
курсантами 5-го курсу, Дню знань та 
початку нового 2007/2008 навчального 
року.  
1 вересня 2007 року з нагоди Дня знань 

та початку нового 2007 -2008 навчального 
року у ВІКНУ відбулися урочисті заходи. 
Військову присягу на вірність  

українському народові прийняли курсанти 
5-го курсу Ірина Музичук та Олександр 
Василькевич, а їх 62 молодших товариша 
– студенти 1-го курсу – отримали 
студентські квитки. 
 

 
 
Крім керівників Військового інституту 

та університету, з привітанням з нагоди 
свята виступив виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України Леонід Поляков, 
який після зустрічі зі студентами та 
курсантами у інтерв’ю для представників 
ЗМІ зазначив, що нова система освіти 
військовослужбовців, яка сьогодні  

впроваджується у життя, більш ефективна, 
комплексна, повністю відповідає потребам 
держави  і Збройних Сил.  З її прийняттям 
збільшився конкурс у військових 
навчальних закладах, відбір проводиться 
більш ретельно і виважено. Підсумки 
вступної кампанії 2007 року  показали, що 
престижність професії військовослужбовця 
значно зросла. 
 

 
 
Щодо термінів переводу армії на 

професійний принцип комплектування, пан 
Поляков зазначив, що основна частина 
нормативно-правової бази в цьому питанні 
вже розроблена і прийнята. Справа за 
фінансовим забезпеченням цього заходу. 
Посилаючись на нещодавній виступ 
Міністра оборони України з цього приводу, 
2010-й рік – це той термін, який найбільш 
реальний. 

 
Маргарита Наріяускайте ■ 

 

Перший курс у строю 
Стрій…Форма…Начищена до 

яскравого блиску бляха… Ми тепер 
студенти першого курсу фінансово-
економічного факультету Військового 
інституту імені Тараса Шевченка. 
Сюди нас всіх привела єдина мета - 
захист рідної Батьківщини. Ми 
пишаємося нашим вибором 
майбутньої професії, оскільки по 
закінченню цього навчального 
закладу нам надається можливість 
стати не просто фінансистом, а 
офіцером, що докладає зусиль до 
зміцнення обороноздатності країни. 

Тільки зараз ми маємо справжнє 
уявлення, що таке романтика 
військової служби. Прийшовши 
сюди  практично місяць тому, ми 
виконуємо накази і умови військової 
дисципліни. У військовій службі нам 
допомагають наші офіцери-
вихователі. Вони докладають 
великих зусиль, щоб військова 
справа стала для нас метою  
подальшого життя. 

Зараз  ми спрямовуємо всі наші 
зусилля для досягнення стройового 
вишколу, виконання вимог 
військових статутів. Після школи ми 
звикаємо до розпорядку дня  
Військового інституту, виконувати  

(завершення на 4 стор.) 
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батьки. Навчання в інституті – це крок у доросле життя. 
Професія фінансиста потребує особливої відповідальності. 
Усі ми навчаємося наполегливо, щоб стати справжніми 
спеціалістами в царині обраного фаху. До семінарів ми 
готуємось ретельно, щоб отримати «відмінно», адже «Де 
знання, там і визнання». Наші викладачі допомагають засвоїти 
поки ще нові для нас науки.   

Люди, що склали групу 121е, за ці дні дійсно стали 
колективом. За період проходження первинної професійної 
військової підготовки ми не просто познайомились, а й 
знайшли друзів, що згодом, у буденному житті, 
підтримуватимуть у тяжку мить. На вільній годині   кожен 
розповідав про себе: де він навчався, де проживає, чим 
займався, свої пропозиції колективу.  

Ми намагатимемося добре навчатися в стінах найкращого 
університету міста Києва і України в цілому. 

 
Ю.С. Дідковський ■  

 

(початок на 3 стор.) 
команди. 
Першого вересня ми крокували строєм з особливою 

завзятістю, вклавши душу, адже цього дня на нас дивилися  

НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ ПРОЙШЛИ УСПІШНО 
28 липня 2007 року понад 1000 

студентів Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та 12 вищих 
навчальних закладів столиці, які 
пройшли військово-спеціальну 
підготовку за програмою підготовки 
офіцерів запасу, прийняли Військову 
присягу на вірність українському 
народові. 
 

 
 

 
 
Після завершення навчальних зборів, 

які проходили на сучасній навчально-
матеріальній базі Деснянського центру, 
та складання іспитів з військово-
спеціальної підготовки на території 
ВІКНУ відбулася ця урочиста подія.  
 

 
 

Як зазначив начальник навчальних зборів, 
заступник начальника Військового  
інституту  полковник Дмитро Котій, 
програма навчальних зборів виконана у 
повному обсязі і студенти, які її проходили, 
отримали необхідні знання, вміння та 
навички. 
Новоспечених захисників Вітчизни щиро 

привітали у своїх виступах начальник  
Військового інституту  генерал-майор  
Віктор Балабін, народний депутат України 
першого скликання генерал-полковник 
Володимир Толубко, голова Ради  
Національного банку України, народний  
 

депутат України третього, четвертого 
та п‘ятого скликань Петро Порошенко. 

 

 
 
До серця кожного учасника 

урочистого заходу дійшли слова, з 
якими до них звернувся  ректор 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Віктор 
Скопенко: «Високо несіть честь і 
гідність студента Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка. Свято шануйте 
ратні подвиги старших поколінь, 
рівняйтесь на героїв України, вчіться у 
них мужності та любові до 
Батьківщини!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрій Стульніков ■ 
 

«Проведення навчального  збору  
студентів  є  завершальним  
етапом їх військової  
підготовки. Метою  навчальних  
зборів  є удосконалення  
командирських  та  методичних  
навичок  студентів із 
загальновійськових дисциплін, 
виконання  вправ  зі  стрільби, 
проведення комплексного 
тактичного навчання» 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІР 
 
З 28 по 31 серпня 2007р. у 

Військовому інституті Київського 
національного університетіу імені 
Тараса Шевченка було проведено 
навчально-методичний збір з науково-
педагогічними працівниками. 

Заходами збору було передбачено 
читання лекцій, проведення 
практичного заняття, зустрічей з 
академіком Батуліним Ю.П., автором 
програми «Можливості людини в 
екстремальних  

 
ситуаціях».  

За напрямками діяльності підбили 
підсумки заступники начальника 
інституту полковники Сторубльов О.І., 
Котій Д.М., Уліч В.Л., Бурдюг О.В. 

Із підбиттям підсумків збору, 
постановкою задач на 2007/2008 
навчальний рік виступив начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін.  
 

 

 
 

Олег Прохоров ■ 

ВІДКРИТТЯ  КЛАСУ З ВИВЧЕННЯМ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ 
 

 
4 вересня 2007 року у Військовому 

інституті Київського  національного  
університету імені Тараса  Шевченка 
відбулося урочисте відкриття 
спеціалізованого класу з вивчення 
грецької мови. 

 

 
 

Вперше за роки незалежності в 
Збройних Силах України на базі ВІКНУ 
розпочала навчання з вивчення 
грецької мови  навчальна група з 9-ти 
офіцерів. 

У попередні роки кращі курсанти з  

 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу навчались грецькій мові у 
військових навчальних закладах Греції. 

 

 
 
З метою забезпечення високого 

рівня навчання офіцерів за підтримки 
грецької сторони було створено 
навчальну аудиторію, обладнану  
сучасною технікою та літературою. 

У заході приймали участь військовий 
аташе при посольстві Грецької 
Республіки в Україні полковник Грігоріос  

 

 

 
 
Інглесіс, який від начальника 
Генерального штабу Національної 
оборони Грецької Республіки передав в 
подарунок ВІКНУ картину із зображенням 
національного героя Греції Ламброса 
Кацоніса та начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін, 
який передав в подарунок грецькій 
стороні книгу про Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка. 

Ольга Жучкова ■ 

«СІ БРИЗ 2007» 
 

 

Старший лейтенант Гальчус А.О., 
випускник КНУ ім. Шевченка, перекладач, 
нині молодший науковий співробітник 
лінгвістичного науково-навчального центру 
ФІМВП брав участь у широкомасштабних 
україно-американських військово-морських 
навчаннях із залученням іноземних 
держав, більш відомих як «Сі бриз 2007», 
що відбувались в період з 7 по 23 липня на  
загальновійськовому полігоні “Широкий 
Лан”. Андрій був залучений для 
забезпечення якісного проведення 
міжнародних навчань і виконував 
обов’язки перекладача. Учасник «Сі бризу 
2007» зазначає , що для нього більш 
цікавим було відпрацювання різноманітних 
ситуацій миротворчого характеру, які  

потребували співпраці і кооперації 
зусиль підрозділів різних держав. 

Андрій розповідає, що атмосфера 
навчань була дружньою і сприяла 
невимушеному  спілкуванню між 
військовослужбовцями. Вразили також 
рівень та якість  організації навчань. З 
професійного боку привернуло увагу 
озброєння іноземних держав, що було 
представлено у великій кількості на  
полігоні. Старший лейтенант Гальчус 
вважає, що проведення таких навчань 
сприяє покращенню іміджу України на 
міжнародній арен, а також 
вдосконалює рівень підготовки 
підрозділів ЗСУ. 

 
Ольга Жучкова ■ 
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ПРО НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОМУ 
ФАКУЛЬТЕТІ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
Швидкоплинність військових операцій 

на сучасному етапі розвитку засобів 
озброєння і військової техніки висуває на 
передній план часовий фактор як 
визначальний. Справедливим є вислів: 
«Хто володіє інформацією – той володіє 
світом». Тут особливої актуальності 
набуває оперативне отримання, аналіз і 
візуалізація геопросторової інформації про 
район планування і ведення бойових дій, 
що є одним із факторів успішних дій 
командира на місцевості, де виконується 
бойова задача. Правильне  і оперативне 
прийняття рішення командиром 
неможливе без застосування потужних 
комп’ютерних систем, засобів 
дистанційного зондування і супутникової 
навігації, які є основою освітнього напряму 
«Геодезія, картографія і 
землевпорядкування», за яким Військовий 
інститут готує фахівців для топографічної 
служби Збройних Сил України. Фахівці 
цього напряму повинні швидко 
орієнтуватись на місцевості, аналізувати 
бойову обстановку, проводити 
топографічну розвідку місцевості та 
прив’язку до координатних систем засобів 
вогневого ураження, формувати 
комп’ютерну базу метричних та 
атрибутивних даних, створювати нові 
картографічні та електронні моделі 
місцевості, працювати як програміст і 
системний адміністратор локальних 
комп’ютерних мереж.   

Перелік вимог до майбутнього фахівця 
можна продовжити, але вже сьогодні наші 
випускники користуються попитом не 
тільки у Збройних Силах України та інших 
силових відомствах. Їм пропонують роботу 
в державних установах з 
землевпорядкування та кадастру, 
туристичних агенціях, організаціях, що 
займаються створенням цифрових, 
електронних карт і баз геопросторових 
даних.  

Напрям підготовки «Радіотехніка», до 
якого належить дана спеціальність, завжди 
був на вістрі науково-технічного прогресу, 
що і створювало відповідні вимоги та 
передумови щодо підготовки фахівців, у 
тому числі і військових. Це лягло наріжним 
каменем у систему підготовки фахівців за 
цим напрямком у Військовому інституті та у 
Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка в цілому. Базовим 
факультетом підготовки є радіофізичний. 

Окрім того, для виконання завдання 
бути лідером освоєння передових науково-
технічних ідей у цій галузі, задіяні кращі  

сили та потужний потенціал факультетів 
кібернетики, механіко-математичного, 
фізичного, радіофізичного (17 академіків, 
близько 30 докторів наук та понад 100 
кандидатів наук).  

Підчас підготовки студенти та 
курсанти отримують найсучасніші знання 
з питань генерування та формування 
сигналів, їх приймання та оброблення, 
розповсюдження радіохвиль, 
інформаційних технологій, візуалізації 
інформації. Особлива увага в процесі 
навчання приділяється практичній 
підготовці, яка передбачає проведення 
практичних занять, лабораторних робіт, 
різних видів практик (радіомонтажна, 
виробнича, ремонтно-експлуатаційна, 
полігонна) та військового стажування. 

У радіотехніці, як у ніякій іншій галузі, 
теоретичні знання та практичні навички 
можуть бути втілені в навчальний процес 
тільки після того як вони з’являться в 
результаті кропітких наукових досліджень 
та експериментів. Тому у Військовому 
інституті велика увага приділяється 
науково-теоретичним та науково-
практичним дослідженням, активно діють 
наукові школи першого начальника 
Військового інституту  доктора технічних 
наук, професора, генерал-лейтенанта 
Жукова Сергія Анатолійовича, докторів 
технічних наук, професорів Жердєва 
Миколи Костянтиновича, Креденцера 
Бориса Петровича, за останні два роки 
захищено сім кандидатських дисертацій, 
активно діє військово-наукове товариство 
студентів і курсантів. Наукові досягнення 
набувають ще більшої цінності, коли вони 
втілюються в практичні зразки. Наукові 
розробки та досягнення НПП – 
радіотехніків втілені у нові зразки 
вітчизняних зразків озброєння, 
випробовування яких проводилося в 
2006-2007 роках. Це радіолокаційні 
станції П-18МА, П-18МО, 79-К6, 
автоматизована система управління 
АС ЗОІ.  

Така система підготовки військових 
фахівців дозволила студентам і 
курсантам отримувати глибокі професійні 
знання, набути сучасного світогляду, 
наполегливості, високого рівня 
психологічної  та фізичної підготовки. 
Аналіз відгуків на випускників свідчить 
про їх високий професіоналізм, глибокі 
знання та тверді навички, що у свою 
чергу обумовимо великий попит на них 
від Міністерства оборони України, 
Збройних Сил України, Служби безпеки  

України, Служби зовнішньої розвідки 
та інших силових структур та 
відомств. 

Організація правового 
забезпечення та правовиховна 
робота в підрозділах є однією з 
невід’ємних складових у діяльності 
Збройних Сил України. 
Військовослужбовці здійснюють свою 
повсякденну діяльність у 
загальнодержавному правовому 
полі, керуючись законодавчими 
актами, що регулюють дотримання 
законності, військової дисципліни та 
правопорядку, правові аспекти 
міжнародного військового 
співробітництва та застосування 
сили під час збройних конфліктів. На 
сучасному етапі формування 
української правової держави 
виникає нагальна потреба у 
військових фахівцях юридичного 
профілю. 

В інституті запроваджена 
підготовка студентів, курсантів та 
офіцерів-слухачів, які отримують 
вищу юридичну освіту та відповідні 
кваліфікації «спеціаліста» і «магістра 
права». Такий комплекс знань і умінь 
із загальноюридичних і військово-
правових дисциплін формує 
військового фахівця-юриста вищого 
ґатунку. Це можливо лише шляхом 
отримання фундаментальних знань 
на одному із найдавніших та 
провідних факультетів національного 
університету імені Тараса Шевченка 
– юридичному, що в поєднанні із 
військовою фаховою підготовкою 
завжди дає позитивний результат.  

На даний час у Військовому 
інституті проводяться наукові 
дослідження проблем військового 
права та військових аспектів 
міжнародного гуманітарного права, а 
в найближчій перспективі планується 
створення постійнодіючого наукового 
семінару з проблем військового 
права із залученням провідних 
спеціалістів та науковців-правників. 
Головними напрямками роботи цього 
семінару буде участь у розробці 
проектів законів та інших 
нормативно-правових актів 
військового законодавства, 
підготовка експертних висновків із 
зазначених питань, що позитивно 
вплине на рівень професійної 
підготовки військових юристів. 

 
Олексій Міхно, Владислав Рябов ■  
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 СПОРТ В ЖИТТІ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ  

Героїко-патріотичні змагання з веслування на байдарках і каное «ПАМ’ЯТЬ» 
 
Як нам всім відомо, спортсмени - це 

справді мужні та талановиті люди, але 
спортсмени, які мають військову 
практику, - це справжні богатирі 
сьогодення. Військові люди мають 
загартованість та силу духу на 
найвищому рівні, особливо ті, які 
приймали участь у бойових діях. Вони є 
чудовим прикладом для нащадків 
сьогодні. Але найзагартованішими 
військовими є ті, котрі пройшли війну в 
Афганістані. 

Нещодавно, а саме 9-го вересня, 
відбулися  XVIII Міжнародні героїко-
патріотичні змагання з веслування на 
байдарках і каное «Пам’ять», присвячені 
спортсменам-воїнам, які загинули у 
Великій Вітчизняній війні та в Афганістані. 
Саме на цих змаганнях приймали участь і 
курсанти та студенти Військового 
інституту у концертній програмі разом з 
неперевершеними майстрами своєї 
справи.  

 

 

 
У цей сонячний день веслувальники 

на байдарках вікової категорії від 13 до 
18 років показували нам справжні 
рекорди швидкості. Більшість з них уже 
є майстрами спорту. Для них ці 
змагання були цікавими, бо вони 
змагалися не за грошову винагороду. Ці 
молоді спортсмени вшановували 
пам’ять матросів «Малої флотилії», які 
захищали нашу державу в роки війни і 
більшість з них загинули в боях.  
На ці змагання був запрошений наш 

викладач кафедри тактики полковник у 
відставці Данилейко Віктор Федорович. 
Він показав нам фотокартки, на яких 
зображена його команда під час 
бойових дій в Афганістані. Розповів 
нам про кожного матроса його 
байдарки. 
Після урочистої розмови з 

полковником у відставці, командиром 

 
«Малої флотилії» ми мали нагоду 
подивитися концерт, у якому брала 
участь наша вокальна група 
«Соляріус». Вони виконували музичні 
композиції на військову тематику, які 
супроводжувалися гучними оплесками 
та оваціями великої кількості 
спортсменів, а також студентів та 
курсантів, запрошених на ці змагання. 
Після концерту відбулося урочисте 
нагородження молодих спортсменів 
символічними нагородами.  

 
Ось так пройшли ще одні 

міжнародні змагання із вшанування 
спортсменів-воїнів, які загинули під час 
бойових дій. І ми можемо говорити про 
те, що ці змагання з кожним роком 
проходяться на все вищому і вищому 
рівні. Це вказує на те, що пам'ять про 
героів залишиться у наших серцях 
навіки! 

Володимир Партоленко ■  

Відбувся ІІІ-й Відкритий чемпіонат Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  з легкоатлетичного кросу, 
присвячений  пам’яті генерал-лейтенанта С.А. Жукова 
 
15 вересня 2007 року відбувся 3-й 

Відкритий чемпіонат Військового 
інституту з легкоатлетичного кросу, 
присвячений  пам’яті генерал-лейтенанта 
С.А. Жукова, який входить до заліку 
спартакіади Збройних Сил України серед 
ВВНЗ.  
Почався захід з урочистого мітингу, на 

якому виступили організатори та 
учасники події. 
У Відкритому легкоатлетичному кросі 

брали участь офіцери, курсанти та 
студенти Національної академії Служби 
Безпеки України, Національної академії 
оборони України, Військового інституту  
телекомунікацій та інформатизації НТУУ 
«КПІ», Київського національного 
університету МВС України, Національного 
університету  фізичного  виховання  та  

 
спорту України, Харківського 
університету Повітряних Сил, 
Житомирського Військового інституту 
Національного авіаційного університету 
та всіх факультетів ВІ КНУ. 

Були проведені наступні види 
змагань:  

- крос на 1000 метрів та крос на 
3000 метрів. 

Переможцями у всіх видах змагань 
стали представники ВІКНУ: 

- у особистому заліку серед 
чоловіків  майор Олександр Воронцов; 

- у особистому заліку серед жінок 
студентка Ольга Лажкова; 

- у командному заліку перше місце 
посіла команда Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, друге – команда 

 
Житомирського Військового інституту 
Національного авіаційного 
університету, третє – команда 
Харківського університету Повітряних 
Сил. 

 
Переможці змагань були 

нагороджені дипломами, медалями, 
кубками та грошовими призами. 

 
Група зв’язків з громадськістю ■ 
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

Присвячується Е. Хемінгуею і його шедевру « Старий і море»      
Минає день, і сутінки сповзають 
На викоханий морем небокрай… 
Про що ти мрієш? Знають чи не знають  
Всі ті, хто не пізнав цей щедрий і прекрасний рай. 
 

Коли вітри, награвшись, засинають, 
Коли не чути навіть крику пташиних зграй, 
Лягаєш на піску – й незгоди всі щезають,  
Як тільки бачиш ти зелено-синій водограй 

 
Кого ти любиш, з ким ти розмовляєш,  
А хто тобі потрібен у житті? 
Як бути далі, знаєш чи не знаєш? 
Та все одно тобі, мабуть, ти - в забутті… 
 

Розправиш плечі й, глибоко вдихнувши, 
Відчуєш неземний й водночас рідний жаль… 
А може ти півбог? І, в душу зазирнувши, 
Осяє сріблом серце місяць-пектораль. 

 

 А зранку ти прокинешся і знову  
Згадаєш учорашню тиху і печальну ніч . 
Проте ти змовчиш і ні з ким не заведеш розмову, 
Щоб скинути тягар з і так безсилих і кривавих пліч. 
 

Тобі не це потрібно. Навіть сонце  -  
І те ти б проміняв на три хвилини щирих сліз, 
Й на море, на те безкрає і прекрасне море, 
І на пасат, й на тихоокеанський бриз… 

 
Як не будь, вже ж як вийде, перездавши днину,  
Ти знову мрієш в тиху і жорстоку далечінь… 
Так буде до кінця віків або вже до твого загину,  
Коли тебе покличе крик твоїх земних корінь… 
 

Твоя душа належить не тобі, а морю, 
Але тебе за це ніхто не сміє осудить. 
Життя твоє – печаль, а смерть твоя – це горе… 
Та ти живий, доки в тобі ця океанська пісня ще звучить!!! 

                                                                                                 Боглан Щеглюк ■ 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ  
 

28 серпня 2007 року у Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
перебували представники апарату аташе з питань оборони 
при Посольстві Французької Республіки в Україні. 
 

 

 

 
 
Метою перебування делегації було представлення 

новопризначеного аташе командуванню Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Зустріч пройшла плідно, у теплій, дружній атмосфері. 
 

Ольга Жучкова ■ 
 

 

КУРСАНТЕ, ПОСМІХНИСЬ! АНЕКДОТИ ВІД КРОЛИКА ПОСМІХАЙКО 

 

Іспит у вузі. Викладач запитує студентів:  

- Питання на "п'ятірку". Як мене звати?  

Усі мовчать.  

- Питання на "четвірку". Що здаємо?  

Усі мовчать.  

- Питання на "трійку". Якого кольору підручник?  

Із задніх рядів приглушений голос:  

- О валить, гад!   

 

Зустрічаються студент цивільного університету і курсант 
військового університету і скаржаться один одному на нелегке 
життя.  

Студент:  

- Представляєш, викладачі озвіріли! Тягну білет, а там питання: 
“У чому виміряється сила струму?” і три варіанти відповіді: У 
кілограмах, у метрах і в амперах. У загальному, засипався я...  

Курсант:  

- Та, це ще фігня! От я якось тягну білет, а там питання: “Чи не 
в амперах виміряється сила струму?” і три варіанти відповіді: 
“Так, є і так точно”...   

 


