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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА 

СЛУЖИМО НАРОДОВІ УКРАЇНИ!

військовослужбовців  ВІКНУ  відзнаками 
Міністра  оборони  України,  директора 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України та голови 
Голосіївської районної у місті Києві ради 
та  державної  адміністрації.  Своїм 
концертом глядачів порадували учасники 
молодіжного  центру  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Наступного  дня  згідно  зі  спільним 
планом  основних  заходів  Військового 
інституту та Голосіївської районної у місті 
Києві  ради  та  державної  адміністрації 
на 2008 рік святкові заходи відбулися в 
Парку    культури    та      відпочинку імені

Максима Рильського.
У  цей  день  було  проведено 

урочистий  мітинг,  на  якому 
виступили:  голова  Голосіївської 
районної  у  місті  Києві  ради  та 
державної  адміністрації  Сергій 
Садовой та начальник Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор 
Балабін.  Своїми  музичними 
творами  порадували  глядачів: 
відомий  київський  бард полковник 
запасу Сергій Льовін та гурт ВІКНУ 
„Соляріус”. 

Завершився  захід 
фотографуванням  його  учасників 
та  святковим  обідом  „Солдатська 
каша”.                     
                            Юлія Федоренко 

Військовий  інститут  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  (ВІКНУ) 
відсвяткував  День  захисника 
Вітчизни.

Відповідно  до  Указу Президента 
України від  23.02.99  №  202/1999  «Про 
відзначення  Дня захисника Вітчизни» 
святкові  заходи  відбувалися  22  та  23 
лютого 2008 року. 

У  перший  день  вони  проходили  на 
території Військового інституту.

Після  відкриття  урочистих  зборів  із 
вітальною  промовою виступив  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор Балабін, який нагородив кращих

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

Від  імені  ректорату  університету,  професорсько-викладацького  складу,  а 
також від себе особисто щиро вітаю особовий склад Військового інституту з Днем 
захисника Вітчизни. 

Із покоління в покоління захисників Батьківщини передаються у спадкоємність 
такі святі поняття, як честь, військове товариство, вірність Військовій присязі та 
військовому обов’язку, любов до Вітчизни. 

Сьогодні, у відповідальний період реформування та розвитку Збройних Сил 
України,  особовий  склад  Військового  інституту  примножує  кращі  традиції 
захисників Батьківщини, успішно виконує поставлені державою завдання.

Значний  внесок  у  патріотичне  виховання  курсантів  інституту,  підвищення 
престижу військової служби вносять ветерани Збройних Сил, учасники бойових 
дій  в  Афганістані  та  в  інших  “гарячих  точках”,  ветерани військової  служби.  Їх 
доблесть  і  честь,  високий  професіоналізм  є  прикладом для  всього  особового 
складу Військового інституту.

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

Ректор Віктор Скопенко 
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Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – БАТЬКІВЩИНУ ЗАХИЩАТИ!
Чи  потрібно  сьогодні  звертати 

особливу  увагу  на  військово-
патріотичне  виховання  молоді?  Існує 
думка,  що  це  вже  не  актуально,  тим 
паче,  що  українська  армія  готується 
стати  контрактною.  Нині  має  місце 
цікава тенденція: «відкосити » від армії 
– це престижно,  в армію потрапляють 
дурні,  котрі  не  зуміли  знайти  вихід  і 
«відмазатися»  від  того  обов’язку, 
котрий  ще  буквально  наші  діди  та 
батьки  вважали  священним.  У  вищих 
навчальних  закладах  стали 
популярними військові кафедри, проте 
лише  той,  хто  пройшов  армійську 
підготовку й порівняє її з підготовкою на 
кафедрі,  зрозуміє,  що  це  лише 
формальність.  І  молодші  лейтенанти 
запасу  ніколи  не  зуміють  перейти  з 
того,  як  на  мене,  принизливого  етапу 
«запас» до наступного. І в цей час ми 
забуваємо,  що  саме  армія,  Збройні 
Сили  та  інші  військові  формування 
держави є гарантом її безпеки. 

На  щастя,  існують  навчальні 
заклади,  котрі  готують  справжніх 
військовослужбовців,  майбутніх 
офіцерів,  котрі  стануть  справжніми 
професіоналами  та  підтримкою  для 
держави.  І  от  саме для них особливо 
важлива  моральна  підготовка, 
підтримання високого морального духу. 
А що ж ще так підніме цей дух,  як не 
свято, особливо професійне? 
        Офіційно це свято вважається 
чоловічим  днем,  щось  на  кшталт  8 
Березня. Проте несправедливо було б 
зрівняти в цей день хлищавих мажорів, 
котрі про армію ніколи навіть не

думали,  а  військова  кафедра  –  і  та 
була  лише  формальністю,  з  людьми, 
котрі все своє життя віддали військовій 
справі. Цього дня ми радо вітаємо всіх 
знайомих  чоловіків,  роблячи  скидку 
принаймні  на  те,  що  чоловік 
народжений бути захисником.   

А сам дух наймужнішого свята року 
–  Дня  захисника  Вітчизни,  найбільш 
відчувається  в  оточенні  тих  людей, 
котрі  до  нього  найбільш  причетні.  І, 
певно,  найбільше  таких  людей  23 
лютого  зібралося  в  Будинку  офіцерів. 
Не  просто  чоловіки,  захисники, 
офіцери,  курсанти,  а  найдостойніші 
представники  навчальних  закладів 
прибули сюди для зустрічі з Міністром 
оборони та начальником Генерального 
штабу Головнокомандувачем Збройних 
Сил України. Були тут курсанти з Києва, 
Львова, Житомира, Одеси. 

Правду  кажучи,  опинитися  серед 
такої  кількості  струнких  юнаків  у 
привабливій  парадній  формі  – 
задоволення  неабияке.  Галасливий 
настрій  молодих  винуватців 
святкування  легко  передавався  всім 
оточуючим,  але  священно-урочисте 
відчуття  з’явилося  тільки  з  початком 
програми та виступом пана Єханурова.
Святкові  привітання  змінилися 
розглядом проблем, що на даний час є 
найбільш  актуальними  для  Збройних 
Сил.  Йшлося,  зокрема,  про  навчання, 
практику,  про  скорочення  військ  та 
забезпечення  військовослужбовців 
житлом. Адже для вищого рівня служби 
кожен військовослужбовець  має  точно 
знати: де і як скоро він 

отримає житло.
Загалом  святкування  проходило 

в  дружній,  ненапруженій  атмосфері. 
Певно,  давався  взнаки  викладацький 
досвід пана Єханурова. Спільну мову з 
молоддю він знаходить легко, і тому не 
одному курсантові  захотілося посидіти 
на його лекції (хоч саме таке бажання 
рідко  навідує  такий  народ,  як 
студентство).  Після  урочистої  частини 
всі присутні мали  змогу 
сфотографуватися  з  поважними 
гостями,  а  декому  випала  можливість 
навіть особисто  з ними поспілкуватися. 

Ось  так  святкували   своє 
професійне  свято  молоді 
військовослужбовці.  Подібні  заходи  є 
чудовим стимулом для нових звершень 
і  натхненням  для  подальшого 
професійного життя, адже підтримання 
високого  бойового  духу  військових  є 
однією  з  необхідних  складових  для 
забезпечення захисту держави. І щось 
підказує, що саме ці чоловіки отримали 
найбільше  задоволення  від  свята,  бо 
так  приємно  знати,  що  ти  потрібен, 
тебе пам’ятають і цінують.      

                          

                   
                    Маргарита Наріяускайте 
 

ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ

15  лютого  2008  року  Військовий  інститут  Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка відзначив День 
вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав

      
територіях інших держав було вручено 
подарунки та грошові премії. Присутнім 
було продемонстровано слайди з місць 
подій, в яких приймали участь офіцери 
Військового інституту.

Своїми піснями глядачів порадував 
гурт «Солярій».

Завершився  захід 
фотографуванням  учасників  бойових 
дій.

Група зв’язків із громадськістю 

Після відкриття урочистих зборів із 
вітальною  промовою  виступив 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін,  який 
підкреслив  роль  Спілки  учасників 
бойових  дій  на  територіях  інших 
держав  у  військово-патріотичному 
вихованні молоді.

Від учасників бойових дій 

виступили:  полковник  запасу  Віталій 
Чекменьов;  полковник  запасу  Ігор 
Кравець;  підполковник  Олександр 
Бурчак.

 Із  привітанням учасників  бойових 
дій  від  Курсантської  ради  інституту 
виступив  її  голова  –  студент  Богдан 
Щеглюк.
        Учасникам бойових дій на 
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ПРИЄДНУЄМОСЬ ДО ПРИВІІТАНЬ
15  лютого  по  всій  території 

України  відбувалися  заходи  з  нагоди 
вшанування  учасників  бойових  дій  на 
території   іноземних  держав.  Не 
винятком  став  і   Військовий  інститут 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка.  Серед 
військовослужбовців  і  працівників 
нашого  закладу  є  люди,  які  не  по 
слухах знають, що таке війна, а відчули 
на  собі  всю  її  гіркоту.  У  заходах,  які 
проходили  у  Військовому  інституті, 
активну  участь  прийняли  студенти  та 
курсанти  військового  фінансово-
економічного факультету.  

Голова Курсантської ради,  Богдан 
Щеглюк,  виступив  із  святковою 
промовою, в якій подякував захисникам 
Вітчизни за патріотизм, проявлений

ними під час виконання свого обов’язку 
та за приклад, який ветерани показали 
молодшому  поколінню  і  який  справді 
гідний наслідування. 
         Студенти Кулікова Альона та 
Осадча Юлія подарували голові спілки 
воїнів, які брали участь у бойових діях 
на  території  інших  держав,   дві 
власноруч зроблені композиції, чим

викликали  сльози  вдячності  на  їхніх 
обличчях. 
         Особливо  припали  до  душі 
ветеранам пісні у виконанні   сержанта 
Володимира Партоленка, які ніби в часі 
перенесли  воїнів  у  роки  їхньої 
молодості.   
        Після концерту на очах багатьох 
ветеранів можна було побачити сльози. 
Учасники  бойових  дій  на  території 
інших  держав  подякували  молодому 
поколінню за щирі  слова й  проявлену 
ініціативу в організації даного концерту.
        Пам'ять про цей день зафіксована 
на  кількох  фотознімках,  де    поряд із 
ветеранами стоять студенти і курсанти 
нашого  факультету.   Свято  видалось 
на славу!

Щеглюк Богдан 

НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

На  виконання  вимог  директиви 
Міністра оборони України від 30.12.05 
№ Д-52  ”Про  вдосконалення  системи 
підвищення  кваліфікації  офіцерського 
складу  та  державних  службовців 
Збройних  Сил  України”  та  згідно  з 
розпорядженням  першого  заступника 
начальника  Генерального  штабу 
Збройних  Сил  України  від  19.01.08 
№321/1/52т  у  Військовому  інституті 
Київського національного університету 
імені  Тараса  Шевченка  з  22.01.08  по 
12.02.08  були  проведені  курси 
підвищення  кваліфікації  фахівців  із 
гуманітарних питань військових частин 
і  підрозділів  безпосереднього 
підпорядкування Міністерства оборони 
України  та  Генерального  штабу 
Збройних Сил України. 

До  проведення  занять  залучались 
досвідчені  науково-педагогічні 
працівники  кафедри  військової 
педагогіки  та  психології  військово-
гуманітарного  факультету:  кандидат 
психологічних  наук  полковник 
Г.Р.Дубровинський  начальник 

З  22.01.08  по  12.02.08  у  Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  були проведені 
курси  підвищення  кваліфікації  фахівців  з  гуманітарних  питань 
військових  частин  і  підрозділів  безпосереднього  підпорядкування 
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України 
факультету, кандидат політичних наук
полковник В.Л.Кирик  начальник кафедри, 
підполковник С.П. Васильєв –
заступник  начальника  кафедри,  доценти 
кафедри:  кандидат  педагогічних  наук, 
доцент  С.П.  Балашова,  кандидат 
історичних  наук,  доцент  В.Г.  Безбах, 
старший        викладач               кафедри 
О.С.  Коренчук,  викладачі  кафедри:  П.А. 
Зубченко, М.С. Дорохов, майор А.В.Сірий. 

У  ході  занять  слухачі  вивчали 
питання  військової  психології,  теорії  та 
методики  виховної  роботи,  військового 
навчання,  актуальні  питання  воєнно-
політичної історії України. Особливу увагу 
було  звернено  на  організацію 
гуманітарного  та  соціального 
забезпечення  в  підрозділах  у  ході 
виконання вимог Державної програми 

розвитку  ЗС  України  на  2006-2011 
роки.
       Слухачі отримали систематизовані 
знання з питань організації соціально-
психологічного  супроводження 
військової  служби,  морально-
психологічного  забезпечення 
підготовки  та  застосування  військ 
(сил),  військово-патріотичного 
виховання.  Кожен  офіцер  отримав 
електронний  посібник  із  навчально-
методичними  та  інформаційно-
методичними матеріалами.

12  лютого  2008  року  відбувся 
урочистий  випуск  слухачів.  Свідоцтва 
про  закінчення  курсів  вручив 
начальник  Військового  інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка генерал-майор 
В.В.Балабін.                  

                                 Віктор Безбах 
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НА КОМАНДИРСЬКИХ ЗБОРАХ

З 28.01.08 по 01.02.08 згідно з Планом командирської підготовки 
на  2007–2008  навчальний  рік  у  Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  відбулися 
командирські збори з особовим складом.

Кращими  підрозділами  визначено: 
військовий  фінансово-  економічний 
факультет,  начальник  факультету  - 
підполковник  Валерій  Лісовський,  та 
курс, начальником якого є майор Сергій 
Теслюк.

Начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін  вручив 
посвідчення  майстра  спорту  з 
поліатлону  заступнику  начальника 
кафедри  фізичного  виховання, 
спеціальної  фізичної  підготовки  та 
спорту  військово-гуманітарного 
факультету  підполковнику  Віктору 
Добровольському,  диплом  кандидата 
педагогічних  наук  заступнику 
начальника  Військового  інституту  з 
гуманітарних  питань  полковнику 
Віктору  Улічу  та  диплом  кандидата 
історичних  наук  начальнику  кафедри 
інформаційно-психологічного 
протиборства  факультету  іноземних 
мов  та  військового  перекладу 
працівнику  Збройних  Сил  України 
Якову Жаркову.

                                Дмитро Котій 

У  ході  зборів  були  проведені 
лекції,  інструктивно-методичні  заняття, 
контрольні  заняття  зі  стройової  та 
вогневої підготовки, Статутів Збройних 
Сил України.

З аналізом стану служби військ та 
несення внутрішньої служби за перший 
семестр  2007–2008  навчального  року 
виступив  заступник  начальника 
інституту полковник Дмитро Котій.

За напрямками діяльності підбили 
підсумки роботи заступники

начальника  інституту  полковники 
Олександр  Сторубльов,  Віктор  Уліч, 
Олег Бурдюг.

Із  підбиттям  підсумків  діяльності 
Військового  інституту  в  першому 
семестрі  2007–2008  навчального  року 
та командирського збору, постановкою 
завдань на другий семестр 2007–2008 
навчального  року  виступив  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор Балабін. 

НА ТЕРЕНАХ НАВЧАННЯ

Закінчились  новорічні  свята  й 
студенти  Військового  інституту 
Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка знову поринули 
у  вир  навчання,  адже  на  кону 
екзаменаційна сесія. 

Дуже  хвилюються  студенти  1-го 
курсу,  для  яких  це  перше  серйозне 
випробування  у  стінах  нашого 
навчального  закладу.  Проте  чому 
переживати  –  усі  успішно  засвоїли 
навчальний  матеріал  протягом 
семестру,  що  й  засвідчило  складання 
залікової  сесії.  Та  й  зараз  студенти 
сидять над підручниками,  готуючись

до  «вирішальної  битви»,  забувши про 
дискотеки,  щоб  через  два  тижні 
порадувати батьків гарними оцінками в 
заліковій книжці.

Та  й  за  стипендію  варто 
поборотися,  бо  згідно  з  Державним 
бюджетом  України  на  2008  рік  на 
студентів  очікує значна винагорода за 
успіхи в навчанні та відмінне складання 
сесії.  Враженнями  від  складання 
залікової  сесії  поділилися  студентки 
1-го  курсу  військового  фінансово-
економічного факультету Осадча Юлія 
та Софієнко Анастасія.

-  Дуже  хвилювалася,  -  говорить 
Юлія,  –  за історію війн та військового 
мистецтва,  оскільки  трохи  налякали 
старші  курси.  Проте  залік  пройшов 
добре  і  найгірші  сподівання  не 
справдилися. Загалом все ОК! Готуюся 
до  здачі  першого  іспиту  -  економічної 
теорії.

-  Я  вважаю,  що  залікова  сесія 
пройшла  дуже  легко,  -  говорить 
Анастасія. -Переживала, тому  сиділа й 

готувала.  Усі  сидять  при  складанні 
заліків  над  книжками.  Мої  попередні 
здобутки були враховані. Хвилююсь за 
іспити  та  розраховую  на  гарні  оцінки. 
Хочу приїхати додому зі «щитом», а не 
на «щиті».

Тобто  залікова  сесія  пройшла 
добре. Усі студенти 1-го курсу сповнені 
сил для подолання останнього рубежу 
в  цьому  семестрі  та  мріють  про 
очікуваний відпочинок. Успіху їм!

Ілля Лук’янчук 
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ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ КУРСАНТІВ

З 6 по 9 грудня 2007 р. в Інституті 
фізкультури відбувся Чемпіонат з боксу 
серед  студентів  вищих  навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації.

За  Київський  національний 
університет  імені  Тараса  Шевченка 
виступав  представник  нашого 
інституту,  курсант  п’ятого  курсу 
військово-технічного  факультету  за 
спеціальністю 
правознавство 
Фурик В.Я.

Боротьба  на  цих  змаганнях  була 
запеклою, особливо за призові місця.
Усі  представники  вищих  навчальних 
закладів,  учасники  змагань,  показали 
високу  майстерність  й  мужність  у 
поєдинках  та  заслуговують  високої 
похвали.

Курсант Фурик В.Я. у своїй категорії 
до  75  кг  гідно  захистив  честь 
Військового  інституту  Київського 
національного університету імені 

Тараса  Шевченка,  вийшовши  у  фінал 
змагань  та  зайнявши  почесне  друге 
місце.  У  своїх  поєдинках  показав 
хорошу техніку, впевнено провів усі бої.

Сподіваємось,  що  досягнення 
наших  курсантів  у  спорті  будуть 
примножуватись.  Бажаємо  їм  високих 
результатів,  нових  звершень  та 
перемог.                         

 Роман Дюдя 

У РАДІ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ВІСЬКОВОЇ СЛУЖБИ І ПРАЦІ

Організація  ветеранів  Військового 
інституту  є  складовою  частиною 
організаціїї  ветеранів  війни  і  праці 
Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка. 

Ветеранська  організація 
Військового інституту складається з:
-  Ради  ветеранів  –  голова  ради 
Дорохов М.С.;
- Спілки ветеранів та учасників Великої 
Вітчизняної  війни  –  голова  спілки 
Папушин П.А.;
-  Спілки  учасників  бойових  дій  на 
територіях  інших  держав  –  голова 
спілки Данілейко В.Ф.;
- Спілки ветеранів військової служби – 
голова спілки          Стахневич В.Л.;
-  Членів  сімей  загиблих  та  померлих 
ветеранів  війни  та  учасників  бойових 
дій на територіях інших держав.

Усього  ветеранів  та  учасників 
Великої  Вітчизняної  війни  -  13  осіб; 
учасників  бойових  дій  на  територіях 
інших держав  (Афганістан,  Югославія, 
Ангола,  В’єтнам,  Мозамбік)  –  13  осіб. 
Інвалідів війни – 5 осіб, вдів померлих – 
7,  Герої  Радянського  Союзу  –  2 
(Затилков  В’ячеслав  Федорович, 
Редьковський Микола Іванович).

Радою  ветеранів  Військового 
інституту  проводиться  значна 
організаційна  робота: підготовлені 
«Положення  про  Організацію  ветеранів 
війни,  військової  служби  і  праці 
Військового  інституту»,  а  також  проект 
наказу начальника Військового інституту 
про введення цього положення в дію.

У  листопаді  2007  року  відбулась 
звітно-виборча  конференція  ветеранів 
війни і  праці  Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. У 
доповідях і виступах відзначалась

позитивна  робота  щодо  патріотичного 
виховання  молоді  ветеранською 
організацією Військового інституту.

На  звітно-виборчій  конференції 
Київської  міської  організації  ветеранів 
була  відзначена  волонтерська  робота 
ветеранських  організацій  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка,  участь студентів  та 
курсантів  у  заходах  щодо соціального 
захисту ветеранів.

У  2006–2007  роках  ветеранська 
організація Військового інституту взяла 
участь  в  огляді-конкурсі  на  кращу 
ветеранську  організацію  і  в  складі 
ветеранської  організації  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  зайняла  І  місце 
серед ВУЗів м. Києва.

Військово-патріотичне  виховання 
постійно  знаходиться  в  центрі  уваги 
ветеранської  організації.  За  її  участю 
проведено  більше  15  заходів, 
враховуючи  уроки  мужності,  зустрічі 
студентів  і  школярів  з  ветеранами 
війни, спільні екскурсії місцями бойової 
слави,  участь  у  героїко-патріотичних 
змаганнях «Пам‘ять», покладання квітів 
до  пам‘ятників  загиблим  у  Великій 
Вітчизняній війні. Активну участь у цій 

роботі          приймають            ветерани 
Папушин  П.А.,  Данілейко  В.Ф., 
Попов Л.М., Романов Ю.М. та інші.

За  ініціативою  ветеранської 
організації підготовлено перший випуск 
«Нарису з історії заснування військової 
підготовки у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка» та 
ведеться  робота  щодо  підготовки 
другого випуску.

Соціальний  захист  ветеранів був  і 
залишається пріоритетним напрямом у 
роботі  організації.  Восени  2007  року 
було вивчено соціально-побутові умови 
сімей померлих ветеранів  та  загиблих 
учасників  бойових  дій.  За  ініціативою 
керівництва  Військового  інституту  їм 
була надана матеріальна допомога.

Ветерани інституту брали участь у 
ритуальних  заходах  по  похованню 
Новікова В.І., Міхневича Є.Ф.

У  відвідуваннях  ветеранів  війни та 
членів їх сімей беруть участь студенти 
та  курсанти  інституту,  надається 
матеріальна  допомога  ветеранам, 
організовується направлення ветеранів 
на  лікування  в  санаторій  «Лісова 
поляна».

Микола Дорохов 



ПРОФЕСІЙНІ СВЯТАПРОФЕСІЙНІ СВЯТА

З Днем захисника Вітчизни!

Вітаємо ветеранів війни та армійської служби, курсантів, 
солдатів  і  офіцерів,  працівників  Збройних  Сил  України 
Військового інституту з Днем захисника Вітчизни!

Висловлюємо вдячність усім, хто боронив Вітчизну в часи 
воєнних лихоліть і  хто нині зі  зброєю в руках несе військову 
службу.

Ці урочисті дні, 6 грудня та 14 жовтня – День Збройних 
Сил  України  і  День  українського  козацтва,  стали  датами 
всенародного  вшанування  військової  доблесті  та  ратних 
подвигів нашого народу.

У  суспільстві  все  міцніше  утверджується  національна 
традиція поваги до українського війська, відданості та мужності 
його  героїв.  Для  молодих  воїнів  непохитний  патріотизм 
попередніх поколінь є взірцем служіння Україні та її народові.

Україна  високо  цінує  своїх  синів  і  дочок  –  захисників 
державних  кордонів,  економічних  інтересів  та  національного 
багатства держави.

Щиро бажаємо всім міцного здоров'я, щастя та добра на 
многії літа.

З повагою командування Військового інституту
 та редколегія «Універсанту» 

15 лютого – День вшанування учасників бойових 
дій на територіях інших держав

Сьогодні  ми  з  глибокою  шаною  звертаємося  до  всіх 
військовослужбовців  та  працівників  Збройних  Сил  України 
нашого  інституту,  яким  довелося  брати  участь  у  локальних 
війнах та у врегулюванні воєнних конфліктів за межами нашої 

держави.
Ви з честю виконували свій військовий обов'язок,  несли 

мир і надію іншим народам.
Там,  на  чужині,  ви  виявили  мужність  і  професіоналізм. 

Ваш  високий  гуманізм  і  милосердя  з  вдячністю  та  повагою 
згадують у багатьох куточках світу.

Щиро  вдячні,  що  ви  не  тільки  зберігаєте  бойове 
братерство, а й берете активну участь у виконанні завдань, які 
стоять  перед  Військовим  інститутом,  розбудові  української 
держави, досягненні порозуміння та єдності в суспільстві. Бо 
люди,  обпалені  війною,  особливо  гостро  відчувають  такі 
найвищі цінності як мир і злагода.

Ваша відданість інтересам держави є зразком патріотизму 
і  прикладом  для  тих  військовослужбовців,  які  продовжують 
виконувати свій військовий обов‘язок.

Висловлюємо вам глибоку подяку за служіння Батьківщині 
і занаполегливу працю на благо нашого народу.

Зичимо  вам  і  вашим  рідним  мирного  неба,  міцного 
здоров'я, щастя і добра на многії літа.

З повагою  командування Військового інституту
 та редколегія «Універсанту» 

КУРСАНТЕ, ПОСМІХНИСЬ! АНЕКДОТИ ВІД КРОЛИКА ПОСМІХАЙКАКУРСАНТЕ, ПОСМІХНИСЬ! АНЕКДОТИ ВІД КРОЛИКА ПОСМІХАЙКА
   Екзамен у військовому училищі. Полковник:
    - Курсант Іванов! – Курсант підскакує, відає честь:
    - Я!
    - До дошки, будь ласка. – Курсант стройовим кроком 
виходить. Полковник:
    - Що ви знаєте про танк моделі «ХХХ»? – Курсант, 
витягаючись в струнку:

-  Нічого, товаришу полковник!
-  Сідайте. – Курсант стройовим кроком іде до свого місця й 
сідає. Полковник:
- Курсанте Іванов, оголошую вашу оцінку: підхід - 5, відповідь
 - 2, відхід - 5, разом середній бал - 4.                       
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