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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА  
 

 

Привітання особового складу Військового інституту 
з Днем Збройних Сил України від Ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
 

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ ОФІЦЕРИ, ПРАПОРЩИКИ, КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ, 
ПРАЦІВНИКИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА! 
Від імені ректорату університету, професорсько-викладацького складу, від 

себе особисто щиро вітаю особовий склад Військового інституту з Днем Збройних 
Сил України!  

Збройні Сили завжди були зразком честі та відданості Батьківщині, завжди 
стояли на сторожі захисту здобутків та інтересів народу й держави, тому берегти 
й приумножувати славні військові традиції - це обов'язок кожного 
військовослужбовця Збройних Сил. 

Значення цього свята для Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка надзвичайно велике, оскільки ви готуєте 
майбутнє Збройних Сил. Від ваших зусиль та наполегливої праці в справі 
навчання та виховання курсантів і студентів інституту та університету залежить 
перспектива розвитку та реформування Збройних Сил України, обороноздатність 
та безпека держави. 

Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя та родинного благополуччя, 
наснаги у вашій нелегкій, благородній справі - захищати Україну та її народ ! 

Ректор Віктор Скопенко■ 

 

16-А РІЧНИЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 6 грудня 2007 року  у Військовому 

інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
відсвяткували 16  річницю Збройних Сил 
України. 

 

 
 

 Серед святкових заходів були: 
• урочисте шикування та мітинг 

особового складу; 
• прийняття Військової присяги 

військовослужбовцями строкової служби;  
• огляд-конкурс пісні та строю, 

присвячений Дню Збройних Сил України; 
• урочисті збори особового складу, на 

яких виступив з доповіддю начальник 

Військового інституту генерал-майор Віктор 
Балабін, також  були оголошені привітання 
від Ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Віктора Скопенка, голови Голосіївської 
районної у місті Києві державної 
адміністрації Сергія  Садового та інші; 
• демонстрація відеофільму про 

Військовий інститут; 
• святковий концерт, присвячений Дню 

Збройних Сил України.  

 

 

6 грудня Військовий інститут відсвяткував 16-у річницю з Дня 
створення Збройних Сил України 

 

Нагадаємо, що відповідно до 
“Державної програми розвитку 
Збройних Сил України на 2006-2011 
роки” наші вітчизняні війська скоро 
стануть професійними, тому справа 
кожного з нас докласти максимум 
зусиль аби дійсно підняти рівень 
престижу армії на такі висоти, які гідні 
захисників Вітчизни. 

 
Група зв’язків із громадськістю ■ 
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МАЙБУТНЬОМУ ЗБРОЙНИХ СИЛ – ГІДНУ ЗМІНУ 
Курсанти Військового інституту взяли активну участь у 

заходах, передбачених святкуванням Дня Збройних Сил України, у 
Центральному будинку офіцерів за участю Верховного 
головнокомандувача ЗСУ,  Президента України Віктора Ющенка 

 

 
 

який панував серед офіцерів та генералів, 
їх жінок та просто молодих дівчат. 
Такі заходи надихають на постійний 

розвиток та підвищення свого 
професійного рівня, щоб довести, собі те,  
що бути офіцером та обороняти мир та 
спокій всієї держави, – це дуже почесна та 
відповідальна професія. 
Сподіватимемося, що наше майбутнє 

покоління з гідністю виконуватиме свій 
священний обов’язок – захист 
Батьківщини, а наше політичне 
керівництво надаватиме активну допомогу 
та сприятиме цій високій та відповідальній 
місії. 

  
Олександр Чорний ■ 

 

 

та передавали свою енергію, силу 
глядацькому залу.  

Від цього заходу були в захопленні 
наші дорогі гості –  офіцери Російської 
федерації, корейської армії, 
Сполучених Штатів, британських 
військ. 

 

 
Про високий рівень заходу, що 

проводився, свідчить також наявність 
засобів масової інформації, які  
шукали нагоду, щоб поспілкуватися з 
військово-службовцями та дізнатись 
більше про їх життя. 

Офіцерський бал – це дійство, яке 
не передати простими словами, його 
потрібно було відчути, вдихнути 
кожну мить того неперевершеного 
настрою, 

День Збройних Сил України – це 
традиційне свято українських військових, 
які проходять службу або знаходяться в 
запасі. У цей день вітають усіх чоловіків 
нашої країни наші любі жінки, без яких 
наше буденне життя було б нецікавим . 

У Центральному будинку офіцерів у 
середу (5.12.07) проводились заходи з 
нагоди святкування 16-ої річниці Збройних 
Сил України. Наш “бойовий" факультет 
залучався до урочистих заходів та 
відзначився  своєю дисциплінованістю, 
порядністю та бойовим вишколом. Усе 
відбувалось на вищому рівні. Президент 
України відкрив концерт своїм  виступом.  

- Творчі колективи, гуртки, народні 
артисти, ансамблі вітали своїми номерами 

 

ВАЛЬСОВА МУЗИКА В ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Вальсова музика духового оркестру в 

затишному холі поступово 
переливається в знайомі популярні 
мелодії, а згодом уже чуються й джазові 
нотки… Оркестр чарує. Не менше 
чарують і присутні – парадна форма, 
аксельбанти й урочистий настрій – адже 
сьогодні16-а річниця  Збройних Сил 
України.   

Будинок офіцерів повниться 
високоповажними гостями  - 
керівництвом Міністерства Оборони та 
Генерального Штабу, військовими 
представниками дипломатичних місій 
різних країн,  кращими 
військовослужбовцями та курсантами 
Військового інституту, зрештою прибув 
сам Президент. 16 років… Для Збройних 
Сил це був чи не найважчий шлях з-
поміж 

усіх інших структур, що потребували 
перебудови після проголошення 
Україною Незалежності. У спадок від 
СРСР ми отримали одну з найбільших 
армій Європи, оснащену на той час 
відносно новим озброєнням і технікою, а 
головне – з потужним ракетно-ядерним 
потенціалом з радянською свідомістю. 

Та найголовніше – треба було 
створити дійсно українську армію. А для 
цього недостатньо прийняти присягу 
українською мовою та перекласти 
Статути Збройних Сил – має бути  
виховання на кращих зразках. 

Тривалий час це було найбільшою 
проблемою поряд із фінансуванням та 
забезпеченням житлом. Решта – 
поступово  успішно долається. Уже 
сьогодні можна сказати: національна 
свідомість й загальної культури в 

Збройних Силах усе більше зростають - і 
це все колосальна робота саме офіцерів 
на місцях, безпосередніх командирів 
підрозділів, адже, як зазначив сам Віктор 
Ющенко: «Ці хлопці (солдати – 
прим.авт.) будуть сприймати Україну 
такою, якою ви її покажете, як ви будете 
говорити про неї, зрештою, якою мовою 
говоритимете». А після виступу -  
чудовий концерт. Це вже не була 
набридла примітивна попса, не було й 
зайвої «шараварщини» та показушності.     
Натомність – прекрасне поєднання 
оперних виступів, до того ж творів, які 
чарували і молодь, і дорослих, і 
естрадного співу, і традиційних, і 
сучасних танців, навіть балету. І все це 
було чудово. Це розвивало, а не просто 
розважало. 
(Продовження на наступній сторінці) 
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(початок на сторінці 4) 
Що  приємно, що все більше входить 

високе мистецтво в армійські ряди. 
Поступово і повільно, адже, крім 
високого мистецтва, є ще й важкі робочі 
будні, але це розвиває духовність, 
загальну культуру, виховує смак… А 
отже – професія військового перестає 
бути відокремленою частиною 
суспільства (як це, на жаль, трапилося 
протягом попередніх років) і поступово, 

 

 вірю, стане професією престижною і 
поважною. 

Відрадно, що керівництво 
Міністерства оборони України, 
Генерального Штабу ЗСУ приділяє 
цьому велику увагу, адже від міцної армії 
залежить надійність суверенітету 
держави. 

                                     КірілГринько ■ 

 
ЗОЛОТА ПОРА – СТУДЕНТСТВО 

Золота пора – студентство. Скільки 
разів протягом свого життя кожна 
людина згадуватиме роки, коли носила 
це почесне звання. Пора студентства – 
то час перших власних випробувань, 
перших проблем і їх самостійного 
вирішення, а ще – вірних друзів, котрі 
будуть разом усе життя. Цінність 
студентських друзів полягає  в тому, що 
люди, котрі мають спільні інтереси, 
легше знаходять спільну мову. А 
зв’язки, налагоджені  в студентські 
роки, залишаються на все життя. 

 назавжди залишиться в пам’яті і 
обов’язково стане в нагоді. Не дарма ж 
кажуть , що знання за плечима не носити. 
І студенти знають, що згризти увесь той 
виділений кусень каменю неможливо, 
зате головне – знати, де знайти потрібну 
інформацію. Інакше кажучи, не так вчити, 
як знати, де знайти. Але мова не про те. 
Виявляється, що в спілкуванні між собою 
студенти обох інститутів різняться. І ті, 
хто навчаються у Військовому, набагато 

в студентів не викликають особливого 
захвату (бо ми, як відомо, народ лінивий), 
все ж мають свій дуже позитивний вплив, 
принаймні на гуртування колективу. А це 
вже, беззаперечно, - одна з головних 
якостей для військовослужбовця, адже 
для спільної роботи в майбутньому вже 
буде необхідний досвід. 
А взагалі людей найчастіше і 

найщільніше єднає спільна біда. Для 
студентів це слово є чи не синонімом 
сесії. Саме в цей час студенти два рази 
на рік єднаються в особливий колектив, 
котрий заряджає енергією кожного, хто 
знаходиться всередині цієї могутньої 
системи, і справа навіть не в тому, що 
доводиться розплачуватись за колишні 
огріхи (допущені, звичайно ж, не 
навмисно), відпрацьовувати прогули 
(звісно, лише з поважної причини – а у  
студентів інших і не буває!). 
Просто таке моральне навантаження, 

стрес, важко було б пережити будь-кому, 
не лише студентові. Ось тут і згадаємо 
про викладачів. А іноді не просто єднає, а 
ще й знайомить. Ну що тут заперечиш? 
Студенти – народ особливий, і, як писав 
Е. Асадов, те, що іншим людям 
неможливо, студенту – легко! А ще 
студент ВІКНУ має унікальну можливість 
– змінювати правила під себе. Яким 
чином? Треба просто стати генералом і 
самому віддавати розпорядження, і 
створювати правила. А для цього – треба 
вчитися. Отож бажаю всім яскравих та 
великих зірок на погонах. 
 

  
Маргарита Наріяускайте  ■ 

 

Обставини склалися таким чином, 
що я навчаюся у двох інститутах: ІЖ та 
ВІКНУ, і мені легко порівняти студентів 
цих закладів. Так от яка цікава 
залежність випливає: студентство ІЖ – 
зовсім інша нація, ніж рідного ВІКНУ. 

Звісно, гризти граніт науки однаково 
важко, і в обох інститутах він так і 
лишається гранітом,  а не медом. 
Проте граніт цей зубів не ламає,  а той 
шматок, котрий таки вдалося «підкорити», 

більше згуртовані, відчувається сильний 
дух спільності, що помічають навіть 
сторонні особи. Ще б пак: чого варті 
тільки оті вранішні та вечірні шикування, 
парко-господарські дні та інші регулярні 
масові заходи. Тут і радощі, і 
неприємності, і робота – усе спільне. А 
що ж ще так об’єднає студентів, як не 
спільне бажання швидше опинитися 
вдома, чи якнайшвидше прибрати 
територію… Тобто навіть ті заходи, котрі  
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МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВІДВІДАВ НАШ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 
Як професор кафедри теоретичної та 

прикладної економіки  провідного вищого 
навчального закладу держави, Юрій 
Єхануров прийняв заліки в студентів 
Київського національного університету. 
Також глава вітчизняного оборонного 
відомства відвідав Військовий інститут 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 

Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін ознайомив 
Міністра оборони з навчальним процесом 
в інституті та завданнями, які стоять 
перед колективом навчального закладу. 

 

 
Проблемами безквартирних 
військовослужбовців, як зазначив глава 
оборонного відомства, мають займатися 
й органи місцевої влади: «Це наше 
спільне завдання.  

Створюватимемо умови, щоб 
бізнесмени були зацікавлені вкладати в 
це кошти, - додав Юрій Єхануров. - Моє 
завдання – вирішення економічного 
блоку питань війська. Нікому не 
дозволимо втягувати армію в політику. 

Нагадаємо, що відповідно до 
Конституції України Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил 
України – Президент України має право 
подавати на затвердження Верховною 
Радою України кандидатури Міністра 
оборони України та Міністра 
закордонних справ України за своєю 
квотою. 

 
Основними напрямками своєї 

майбутньої роботи вважає підняття 
престижу служби в армії, вирішення 
ряду соціально-економічних проблем 
військовослужбовців. Попередній міністр 
оборони Анатолій Грищенко при 
передачі посади побажав новому 
чільнику вітчизняного оборонного 
відомства наснаги та висловив 
сподівання на тісну співпрацю (адже 
останній буде очолювати у ВР України 
оборонний комітет – прим. авт.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олег Домбровський ■ 

21 грудня Міністр оборони України Юрій Єхануров відвідав 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка та 
Військовий інститут - як провідний вищий навчальний заклад 
нашої держави. 

Керівник Міноборони відвідав науково-
дослідну лабораторію Військового 
інституту та завітав на заняття однієї з 
курсантських груп. 
 

 
 
Під час спілкування з курсантами Юрій 

Єхануров поцікавився їхнім побутом і 
пообіцяв, що обов’язково відвідає 
курсантські гуртожитки. Як зазначив Юрій 
Іванович, йому приємно перебувати в 
стінах закладу, що будувалися 
безпосередньо за його участю.  

- Я маю великий досвід роботи в 
будівництві і вважаю, що в цьому плані 
ми можемо позитивно вирішити питання 
забезпечення житлом 
військовослужбовців, - зазначив керівник 
оборонного відомства. - Генеральний 
штаб Збройних Сил України 
займатиметься військовими справами, а 
основні зусилля Міністерства оборони 
України будуть зосереджені на вирішенні 
блоку соціально-економічних проблем.  
 

Адже на сьогодні по всій Україні на 
квартирному обліку перебуває понад 51 
тисяча військових та ще 17 тисяч – при 
місцевих органах влади»,- сказав він. 

- Крім того необхідно приділити значну 
увагу військово-патріотичному 
вихованню захисників Вітчизни, більше 
заходів проводити саме в цьому 
напрямку, - наголосив Юрій Єхануров. – 
Треба зробити так, щоб юнаки та дівчата 
ще зі школи мали бажання ставити 
офіцерами, поповнювати лави Збройних 
Сил України. 

За словами Міністра оборони України, 
незабаром буде оголошено 
Всеукраїнський конкурс на кращі 
літературні твори, публікації на 
військово-патріотичну тематику, про 
життя української армії загалом. До того 
ж будуть відзняті кінострічки про 
вітчизняне військо. 

 

 
 

- У цьому плані ми не повинні відставати 
від наших сусідів – росіян. 
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З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ТОБІ, КРАЇНО, Я НА ВІРНІСТЬ ПРИСЯГАЮ 
Попри нечувані гоніння та утиски з 

боку прихильників «единой и 
неделимой», на початку 90-х тисячі 
наших співвітчизників долучилися 
до воістину святої справи — 
розбудови Національного Війська. 

Восени 1991 року у Москві прагнення 
України до створення власних Збройних 
Сил серйозно не сприймали. 28–29 
листопада тут відбувалися наради 
комітетів палат Верховної Ради Союзу з 
питань безпеки і оборони. У підсумковій 
заяві учасників йдеться тільки про 
реформування Збройних Сил. Але 
показовою є фраза: «Не виникає 
заперечень щодо права кожної 
суверенної держави на створення 
власних Збройних Сил з дотриманням 
принципів спільної безпеки на 
перехідний період». Але ті ж московські 
генерали з недовірою ставилися до 
того, що референдум в Україні буде 
успішним. 

Втім все сталося із точністю до 
навпаки, більше того вже 6 грудня 
Верховна Рада ухвалює Закони «Про 
оборону України» та «Про Збройні Сили 
України». Тоді ж затверджується і текст 
Військової присяги. Попередньо були 
прийняті закони про прикордонні 
війська, Національну гвардію. У цілому 
до кінця 1991 року Верховна Рада 
прийняла більше 70 правових 
документів з проблем військового 
будівництва, закладаючи для цього 
правову основу. З 12 грудня Президент 
Леонід Кравчук взяв на себе обов’язки 
Головнокомандувача Збройних Сил 
України. Розбудова ЗСУ проходила 
надто складно. Адже, по суті, 
започатковували не тільки творення 
армії, а й її реформування, яке довго 
відкладалося в колишній совєтській 
армії. З причин певного консерватизму, 
корпоративізму армії та флоту, що були 
властиві їм як державним інституціям, 
Збройні Сили СРСР мислилися 
багатьма політиками як гарант 
збереження Союзу. Ці погляди поділяла 
й значна частина офіцерства, особливо 
вищого. Адже переважна й абсолютна 
більшість їхнього складу була 
неукраїнською. Звісно, що, прийнявши 
цілу низку законів щодо військового 

 

Спілка закликала Президента і 
Уряд України негайно укласти 
міждержавну угоду із зацікавленими 
сторонами з питань переміщення 
військовослужбовців - громадян 
України на свою Батьківщину, 
виділити необхідні кошти для 
фінансування цього процесу та 
створення надійного механізму. 
Проблема полягала і в тому, що 
офіцерів-українців проти їхнього 
бажання з Німеччини та Прибалтики 
направляли в місця міжнаціональних 
конфліктів та на Далекий Схід.  

Неодноразові звернення СОУ з 
цього приводу до урядових кіл мали 
слабку віддачу. Президенту була 
передана і концепція переміщення 
військовослужбовців із однієї держави 
в іншу. На підтримку цих вимог 15 
березня 1992 року на Майдані 
Незалежності був організований 
мітинг. Та влада знову діяла, якщо це 
можна вважати дією, мляво... До 
середини наступного року в Україну з 
країн СНД перевели лише 17 тисяч із 
300 тисяч офіцерів — вихідців з 
України. Заради справедливості 
зауважу: не всі прагнули повертатися 
додому. Тривалий час в армії 
залишалися з різних причин 
військовослужбовці, які не склали 
присяги на вірність українському 
народові. Практично не служачи, вони 
справно отримували грошове 
забезпечення. Костянтин Морозов 9 
грудня 1992 року стверджував: таких 
офіцерів відряджають поза межі 
України. За словами міністра, понад 
10 тисяч офіцерів уже виїхали, і на 
грудень  на території України не було 
жодного солдата, офіцера, який би не 
склав присягу на вірність українському 
народові. 

Звичайно, що процеси 
державотворення були невід’ємно 
пов’язані з будівництвом та розвитком 
Збройних Сил тому те, що ми зараз 
маємо – це є виразом поєднання 
державної політики та ініціатив 
патріотів Батьківщини – зодчих 
національної культури та української 
самобутності. 

Олександр Джус ■ 
 

будівництва в країні, Верховна Рада підірвала саму основу 
таких сподівань. Більшість військовиків 1 грудня 
проголосували з тих чи інших міркувань за незалежність 
України. Це значно послабило надії прихильників «единой и 
неделимой». Треба сказати, що з областей Західного регіону, 
Центру, як найбільш численних, організаційно зміцнілих, 
надходили пропозиції щодо законодавчого забезпечення 
творення українських Збройних Сил. Позитивний тиск — щоб 
не дрімали! — чинився і на представників СОУ, які займались 
підготовкою законопроектів у Міністерстві оборони. Процес 
творення Україною власних Збройних Сил відставав, на мою 
думку, від процесу державотворення і від розвитку політичної 
ситуації в республіці та поза її межами. Сили стратегічної 
оборони, які були в Україні в підлеглості 
Головнокомандування СНД, аж ніяк не могли вносити 
стабільності в політичну обстановку в армії. Реально вони 
залишалися збройними формуваннями сусідньої держави, 
без чіткого правового статусу на території суверенної 
держави, до того ж, за певних умов, із загрозою застосування 
ядерної зброї, як це у свій час прозвучало з вуст деяких 
російських політиків. 
     Можна сказати, що більш-менш дієві кроки в розбудові 
Збройних Сил нашої держави розпочалися лише з січня 1992 
року. Саме тоді розпочався процес складання присяги на 
вірність українському народові. Він проходив по наростаючій і 
за рік був завершений. Щодо флоту, то тут виразно 
виявилося небажання Росії, аби Україна стала морською 
державою, до того ж з прив’язкою й долі Криму. Ганебним 
для України та її політичного керівництва стало те, що 
матросів і офіцерів, які присягнули на вірність Україні, масово 
звільняли зі служби чи переводили на берег. 
Севастопольська ж СОУ, яка започаткувала процес присяги 
українському народові, мусила в кінці січня 1992 року діяти 
ще нелегально, як згадував А. Данілов. Адмірал Касатонов, 
маючи підтримку поза межами України і отримуючи платню 
від українського уряду як головнокомандувач Чорноморським 
флотом, наполегливо боровся проти того, щоб цей флот 
відійшов до України, не гребуючи при цьому ніякими 
засобами. Врешті-решт основною проблемою для бажаючих 
повернутися і тих, хто повертався, була відсутність житла. 
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СВЯТКОВІ ВІТАННЯ 
ПРИВІТАННЯ ГОЛОВИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РДА З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ ОФІЦЕРИ, ПРАПОРЩИКИ, КУРСАНТИ, 
СТУДЕНТИ, ПРАЦІВНИКИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ! 

Щиро та сердечно вітаю вас зі святом – 16 річницею 
Збройних Сил України! 

Це свято втілює в собі благородну ідею самовідданого 
служіння Батьківщині, демонструє значення священного 
обов'язку громадян із захисту своєї держави, нерозривний 
зв'язок поколінь та спадковість ратних традицій, визнання 
великих заслуг воїнства перед державою та народом. Це свято 
є символом глибокої поваги Батьківщини до своїх захисників.  

У цей день ми з вдячністю згадуємо героїчні подвиги всіх, 
хто віддав своє життя за Батьківщину, схиляємо голови перед їх 
світлою пам'яттю, вшановуємо ветеранів, нащадків їх ратної 
слави. 

Бажаю офіцерам, прапорщикам, курсантам, студентам, 
працівникам Збройних Сил щастя та добробуту, здоров'я і 
наснаги, нових звершень та успіхів у ратній праці заради 
зміцнення та розвитку Збройних Сил України, в ім'я процвітання 
та щасливого майбуття нашої Батьківщини! 

Голова Голосіївської районної у місті Києві  
державної адміністрації Садовой С.М. 

 

7 СІЧНЯ 2008 РОКУ – РІЗДВО ХРИСТОВЕ, ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ 

 
 

7 січня – РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Українці мають тисячолітнє коріння своєї культури. В її 
основі лежать звичаї та обрядові канони, які почали складатися задовго до християнської 
доби. Не випадково церква аби поширити свій вплив на парафіян запозичила чимало  
дохристиянських звичаїв. Серед них виготовлення писанок на Великдень, запалювання 
вогнищ на Івана Купала. Релігійна свідомість - спосіб ставлення віруючого до світу через 
систему поглядів і почуттів, смисл і значення яких складає віра в надприродне. 

Вечір напередодні Різдва – Святвечір – символізує мир, щастя, добробут у 
родинному житті. Господар урочисто вносив до хати, як правило, житній сніп, ставив його 
на покуті на врожай і достаток. Це були коляда, або ще “дідух”. А панувала у Святвечір 
кутя – головна обрядова страва. Покликавши в рукавицю гроші, несе кутю на покуть 
господиня, а діти під час цієї церемонії завзято мекають, мукають іржуть, квокчуть, 
крякають – щоб уся ця живність плодилася. Першу ложку куті кидали до стелі, щоб рої 
велися до самого морозу, щоб мороз не морозив посівів і городини. На святковому столі 
мало бути 12 страв. Зійшла вечірня зоря – можна сідати вечеряти, починали з куті. 

Тож у ці святкові духовні дні зичимо Вам і Вашим родинам достатку, щастя та міцного 
здоров’я, мирного неба над головою, добробуту, тихого сімейного затишку. 

 
З повагою командування Військового інституту 

 та редколегія «Універсанту»  ■ 

 

КУРСАНТЕ, ПОСМІХНИСЬ! АНЕКДОТИ ВІД КРОЛИКА ПОСМІХАЙКО 
 

 Викладач на екзамені помітив, що курсант 
намагається витягнути шпаргалку. Став спостерігати за 

ним. Захопився. Обидва нервують, пітніють. В кінці кінців 
викладач не витримав: «Ну тягни ж, тягни сміливіше …» 

Приїхав в далеке закарпатське село каратист. Ну,  ходить собі кожного ранку босим 
по траві, тренується. Тут люди зацікавились та й підходять до нього й питають: «А 
що робиш молодий чоловіче?». «Та-так, тренуюсь», - відповів той. «Ти такий 
сильний, що й коваля нашого поб’єш?». «А що - давайте». Ну то приходять вони до 
місцевого коваля, я той як дасть йому п’яткою в ніс, коваль бамц та й упав. Люди 
забігали, лишенько, що ж робить, тут коваль приходить до тями та й питає: 
«Каратист тут?». - «Ага», - відповіли йому. - «Ну то, як він піде, вам усім капець». 

 


