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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

Шановні першокурсники, офіцери, викладачі та гості Військового інституту!

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

Сьогодні  в  усіх  галузях  діяльності,  у  тому  числі  й  в  освіті,і 
відбуваються  важливі  зміни.  Система  військової  освіти  оновлюється, 
реформується.  Попереду складна та 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 частиною великої роботи за розбудову України, її Збройних 
Сил.  Запевняю,  що  весь  потужний  професорсько-викладацький  склад 
університету  зробить  усе  можливе  задля  найбільш  якісної  підготовки 
майбутніх захисників України.

Щиро  вітаю  студентів  І  курсу,  які  розпочинають  навчання  у 
Військовому інституті Київського національного 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 та шукайте своє місце в 
подальшому її розвитку. Усе, що ви побачите й почуєте, усе, що створите 
власними зусиллями й розумом, піде на користь Україні.

Щастя й добра вам! Щасливої дороги в навчання!
Ректор Л.В. Губерський

ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗНАНЬ!

У цей святковий день 125 курсантів 
1-го  курсу  прийняли  Військову  присягу 
на  вірність  українському  народові  та 
отримали студентські квитки. 

На святковому мітингу, який відбувся 
на  честь  цієї  події,  з  привітаннями  на 
адресу новоспечених курсантів та всього 
особового  складу  Військового  інституту 
виступили: Міністр оборони України Юрій 
Єхануров, голова Голосіївської районної 
у  місті  Києві  державної  адміністрації 
Сергій  Садовий, проректор  Київського 
національного університету імені Тараса 

У Військовому інституті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 1 вересня 2008 року відбулися заходи, 
присвячені  Дню  знань,  прийняттю  Військової  присяги, 
врученню студентських квитків курсантам 1–го курсу та початку 
нового 2008/2009 навчального року за участю Міністра оборони 
України

 

Шевченка з  наукової  роботи  Валерій 
Григорук,  директор  Департаменту 
фінансів  Міністерства  оборони  України 
Іван Марко та начальник Військового

інституту генерал-майор  Віктор 
Балабін.

По завершенню заходу відбулося 
фотографування курсантів  1-го  курсу 
з керівництвом  Міністерства оборони 
України  та  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Олена КАЛЕНСЬКА
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У смт. ДІВИЧКИ ПРОЙШОВ ДРУГИЙ ЕТАП НАВЧАЛЬНОГО ЗБОРУ

У військовій частині  А 0473 (смт. Дівички)  з  24.07.08 по 20.08.08 
пройшов другий етап навчального збору студентів, які навчалися 
у  Військовому  інституті  Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка  за програмою підготовки офіцерів запасу

– Академії праці і соціальних відносин;
 – Українського інституту лінгвістики і 
менеджменту;
 –Фізико-технічного  навчально-
наукового центру Національної академії 
наук України;
 – Київського університету права;
 – Національної академія управління;
 –Київського  міжнародного 
університету;
─Національного  університету 
державної податкової служби;
─Київського  славістичного 
університету. 
          
 

           
           На  період  проходження 
навчального  збору  на  студентів 
поширювались  усі  права  та  обов’язки 
військовозобов’язаних  згідно  з  чинним 
законодавством.  Студенти  під  час 
збору  іменувалися  курсантами,  вони 
були  забезпечені  харчуванням  та 
речовим майном. За кожним студентом 
була  закріплена  зброя,  засоби 
індивідуального  захисту  та  інші  речі 
військової екіпіровки.
           Програма навчального збору 
виконана  повністю,  проведені  всі 
заплановані заходи.

Олег Прохоров

 

           Біля однієї тисячі студентів КНУ 
та  13  інших  ВВНЗ  столиці 
удосконалювали  свій  польовий  вишкіл 
на сучасній навчально-матеріальній базі 
цієї військової частини.

 Як  зазначив  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор Балабін проведення навчального 
збору  студентів  було  завершальним 
етапом їх  військової  підготовки.  Метою 
цього  заходу  було  удосконалення 
командирських  та  методичних  навичок 
студентів  із  загальновійськових 
дисциплін, виконання вправ зі стрільби, 
проведення  комплексного  тактичного 
навчання.

У  своїй  розповіді  нашій  газеті 
начальник  навчального  збору  – 
начальник  військово-технічного 
факультету  полковник  Олексій  Міхно 
повідомив,  що  збір  пройшов 
організовано, згідно з вимогами керівних 
документів. Його особливістю в цьому

році було те, що до складу адміністрації 
були призначені  виключно представники 
нашого  Військового  інституту,  які  гідно 
виконали всі покладені на них завдання. 

Серед кращих були:  підполковники 
Сергій  Семеха,  Віталій  Ворона,  майор 
Володимир Пархоменко, які  були задіяні 
в  організації  навчально-виховного 
процесу.  На  високому  рівні  готували  та 
проводили  заняття:  викладач  кафедри 
тактики  Юрій  Качан,  викладач  кафедри 
топогеодезії  та  навігаційного 
забезпечення  військ  майор  Роман 
Писаренко.  Кращими  у  навчанні  та 
військовій  дисципліні  були  курсанти 
Сергій Ярема та Микита Яровий. 

Навчальний  збір  відвідав  ректор 
університету  Леонід  Губернський,  який 
залишився  задоволеним  тим,  що 
побачив,  зазначивши:  «У  військових 
порядок».

Разом  зі  студентами  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка  навчання  також  проходили 
студенти 13 ВНЗ м. Києва:
 – Київського національного університету 
культури і мистецтва;
 – Академії адвокатури України;
–  Національного  університету  «Києво-
Могилянська академія»; 
─  Відкритого  міжнародного  університету 
розвитку людина «Україна»;
–  Київського  інституту  інвестиційного 
менеджменту;
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ВІД КУРСАНТСЬКИХ ПОГОНІВ ДО ОФІЦЕРСЬКИХ ЗІРОК

Після  завершення  навчальних 
зборів,  які  проходили  на  сучасній 
навчально-матеріальній  базі військової 
частини  А  0473  (смт.  Дівички), та 
складання  іспитів  із  військово-
спеціальної  підготовки  на  території 
ВІКНУ відбулася ця урочиста подія. 

Право  підняти  Державний  прапор 
України  з  нагоди  свята  було  надано 
кращим  за  результатами  проведеного 
заходу  курсантам  Сергію  Яремі  та 
Микиті Яровому. Як зазначив начальник 
навчальних зборів

23  серпня  2008  року  біля  1000  студентів  ВІКНУ  та  13  вищих 
навчальних закладів столиці, які пройшли військово-спеціальну 
підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, прийняли 
Військову присягу на вірність українському народові

начальник  військово-технічного 
факультету  Військового  інституту 
полковник  Олексій  Міхно,  програма 
навчальних  зборів  виконана  в  повному 
обсязі  й  студенти,  які  її  проходили, 
отримали  необхідні  знання,  уміння  та 
навички.

Новоспечених  захисників  Вітчизни 
щиро  привітали  у  своїх  виступах 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін, 
тимчасово  виконуючий  обов‘язки 
ректора  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
Валерій Григорук, перший заступник

начальника  Генерального  штабу 
Збройних  Сил  України  генерал-
полковник Микола Цицюрський та інші 
поважні гості.

Олег Алфьоров

МАЙБУТНІ ЛЕЙТЕНАНТИ ДІЛЯТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ

Незабутніми для нас стали ті дні – 
дні нашого перебування в навчальному 
центрі Дівички. Ці 27 діб здавалися нам 
вічністю, але промайнули миттю. За цю 
мить ми пізнали багато нового, цікавого 
та досі  для нас невідомого.  З  кожним 
днем ми ставали ріднішими, наші серця 
билися  в  унісон,  ніби  під  рахунок 
командира.  Наша  дружна,  велика 
родина  ніколи  не  відмовляла  в 
допомозі, цей дух братерства присутній 
і досі, ми ставали впевненішими у своїх 
силах, відчуваючи підтримку товаришів 
у  всьому.  Найкращі  спогади  курсантів 
1-го курсу пов’язані зі словом “Дівички”!

       І ось настав день нашого приїзду 
до нового дому – Військового Інституту 
Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка, де й пройдуть 
наступні чотири роки нашого

військового  життя.  Ось  і  збулися  наші 
дитячі мрії – тепер ми військові! Склавши 
Військову  присягу  ми  вступили  до  лав 
Збройних Сил України.

        Ця  урочиста  подія  відбулася  в 
перший  день  осені  –  День  знань  за 
присутності Міністра оборони України. Ми 
трималися  на  належному  рівні.  У  цьому 
немалу  роль  зіграли  щоденні  заняття  зі 
стройової  підготовки   та  слова  наших 
сержантів: “Ви найкращі!”. Більшість із нас 
у  цей  день  уперше  пройшли  урочистим 
маршем, який закарбував у нашій пам’яті 
яскраву  згадку,  що  гріє  душу  кожного 
курсанта. 
       Зараз розпочалось наше навчання за 
спеціальностями.  Сказати,  що  це  доволі 
цікаво,  ─ це не сказати нічого.  У нас із 
товаришами різні спеціальності, але очі 

від захопленні у всіх виблискують 
однаково.

Під  пильним  оком  наших 
начальників  усі  ми  помітно  змінилися. 
Дисципліна,  відношення  курсантів  між 
собою,  рішучість  у  діях  ─ усе  до 
глибини душі  зазнало  перетворень  на 
засадах Військового статуту.

Ми пишаємося тим, що навчаємося 
саме в цьому навчальному закладі. Ми 
даємо  слово  відстоювати  честь  та 
гідність  нашого  Військового  інституту 
Київського  національного  Університету 
імені  Тараса  Шевченка  своїми 
досягненнями в навчанні  та військовій 
справі.

Д. Минюк, І. Кузьмук 

ТАКЕ ВОНО, КУРСАНТСЬКЕ ЖИТТЯ



Військовий  інститут  Київського 
національного   університету  імені 
Тараса  Шевченка  –  славетний 
військовий  навчальний  заклад,  в  який 
мріють вступити безліч юнаків та дівчат 
України. Закінчуючи одинадцятий клас, 
я  також  уже  бачила  себе  курсантом 
цього  навчального  закладу.  Та  при 
цьому я, звичайно, знала, що це буде 
досить  складно.  Старанно  готуючись 
до вступних  випробувань у школі, моє 
завдання  значно  полегшило  зовнішнє 
незалежне  тестування  2008  р.,  яке 
відбулося  дещо  раніше.  Маючи 
немалий конкурс, я все ж таки вступила 
до омріяного навчального закладу.

40-денний  КМБ  промайнув 
непомітно за щоранковими зарядками, 
стройовими  та  іншими  заходами,  що 
загартували наш військовий дух. Саме 
на  цьому  обов’язковому  курсі  я 
зрозуміла  всю  почесність  звання 
майбутнього офіцера.

Із  перших  днів  навчання  я  помітила 
високоосвітченість,  коректність  та 
майстерність  викладачів,  ґрунтовну 
навчальну  базу  та  матеріали,  що 
відповідають  усім  вимогам  Київського 
національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка.

Я  була  приємно  здивована 
комфортабельними  умовами  проживання 
та постійною увагою з боку офіцерського 
та викладацького складу.

Мій вибір спеціальності пов'язаний 
з  тим,  що я  ще з  дитинства  мріяла 
вивчати  ландшафти  та  природні 
особливості  моєї  рідної  держави. 
Вивчення  та  самостійне  складання 
карт  стало  з  перших  днів  моїм 
покликанням.  Тим  паче,  що  нам 
завжди  допомагає  досвідчене 
командування  факультету: 
підполковник  Семеха  С.М.  та 
полковник Сівков С.В.

Військовий  інститут  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса Шевченка став для мене, як і 
для   моїх  військових  товаришів, 
другою домівкою. Я впевнена, що ці 
чотири  роки  залишаться   світлою 
згадкою  в  моєму  житті.  Я  пишаюся 
тим,  що  навчаюся  саме  в  цьому 
навчальному закладі.

Яна Дмитренко 

ПОЗАДУ ЛІТНЯ ПРАКТИКА

Відшуміла  літня  відпустка,  і  знову 
пора  до  роботи.   Хтось  грівся  на 
сонечку  курортних  пляжів,  але 
студенти  та  курсанти  четвертого  та 
п’ятого  курсів  влітку  проходили 
практику,  де  вони  мали  змогу 
випробовувати  свій  рівень  знань  у 
різноманітних  куточках  нашої  країни. 
Тож  разом  із  отриманням  першого 
професійного  досвіду  майбутнім 
спеціалістам  вдалося  провести 
незабутнє  літо.  Стародавній  Львів  і 
Карпатські гори, береги Чорного моря і 
центр  столиці,  Донбас,  Закарпаття  – 
жодне  місце  не  лишилось  без  уваги 
курсантів  та  студентів.  Після 
проходження  практики  викладачі 
уважно  перевіряли  їхню  роботу  у 
військах  і  слід  зазначити:   молоді 
військовослужбовці   плідно 
попрацювали  й  показали  відмінні 
результати  та отримали  високий 
середній бал.

Фінансисти не байдикували. Скрип 
військових чобіт не лишав приміщення 
нашого  інституту  ні  на  день  протягом 
усього  літа.   Успішно  склавши  сесію, 
студенти ВФЕФ проходили практику в 
рідних  стінах.  Займаючись 
благоустроєм  території  та  виконуючи 
різноманітні  доручення,  молодь  у 
погонах  навіть  у  найспекотніші  дні 
працювала на благо Батьківщині.

Також не слід забувати й про 

поповнення.  Це,  звичайно,  перший  курс. 
Освоївшись на полігоні в Дівичках з новим 
для  них  життям,  новими  порядками  та 
відносинами,  побудованими  на  основі 
статутів  ЗСУ,  діти  перетворились  на 
курсантів.  І першого вересня, приймаючи 
присягу,  вони  стояли  на  плацу  з 
омріяними на погонах буквами «К»…

Почався  новий  навчальний  рік.  І  хоч 
уже  перший  місяць  закінчується,  та  час 
минув  непомітно  завдяки  активному 
життю на факультеті.

Зібрання Курсантської ради, наукового 
товариства  (де,  до  речі,  фінансисти 
беруть  найактивнішу  участь),  стінгазети, 
фоторепортажі  та  інші  різноманітні 
зобов’язання  виконуються  старанно  та  з 
душею.

І,  насамкінець,  навчання.  П’ятий  та 
четвертий  курс  вже  обрали  теми  для 
дипломних  і  бакалаврських  робіт,  над 
якими працюватимуть до кінця року,

а  пізніше  захищатимуть  свої  роботи 
перед  повноважною  комісією. 
Перший  курс  опановує  техніку  та 
специфіку  навчання  у  вузі,  у  чому 
йому допомагають старшокурсники. А 
другий  і  третій  курси  продовжили 
навчання  у  звичному  руслі, 
ознайомлюючись  із  новими 
дисциплінами,  із  кожним кроком усе 
краще  опановуючи  свою  майбутню 
спеціальність.  Кожен   студент  та 
курсант  ВФЕФ  із  першого  дня 
старанно  й  серйозно  ставиться  до 
навчання,  адже  розуміє:  теоретичні 
навички та знання,  опанування  яких 
потребує  великих  зусиль, 
зосередження та витримки, необхідні 
для подальшої служби Батьківщині та 
українському народові.

Так минуло літо… Ніби й сумно, 
але,  чесно  кажучи,  знов  одягаючи 
форму після довгої перерви, кожен із 
нас хоч раз та посміхнувся від того, 
переповнюючого  душу  почуття 
патріотизму.  Ставши  в  стрункий 
стрій,  студенти  військово-
фінансового  факультету,  не 
покидають рідні стіни ні на мить. Тож 
девіз із п’яти «П» для кожного з нас 
не просто слова, а напутнє правило 
й принцип життя.

Юлія Осадча, 
Анастасія Софієнко 
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ВІТАЄМО ГРЕЦЬКУ ДЕЛЕГАЦІЮ

Метою візиту було представлення 
нового  аташе  командуванню 
Військового інституту та ознайомлення 
з  навчально-матеріальною  базою 
факультету  іноземних  мов  та 
військового перекладу. 

Під  час  візиту  між  начальником 
факультету  іноземних  мов  та 
військового  перекладу  та 
представниками  Збройних  сил 
Грецької  Республіки  відбулася 
розмова  щодо  напрямів  подальшої 
співпраці,  а  саме:  функціонування 
курсів  із  вивчення  новогрецької  мови 
та проходження стажування 

5  серпня  2008  року  до  Військового  інституту  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  здійснили 
візит  представники  апарату  аташе  з  питань  оборони  при 
Посольстві  Грецької  Республіки,  а  саме:  новий  військовий 
аташе  підполковник  авіації  Васіліос  Агароянніс  та  колишній 
військовий аташе бригадний генерал Грігоріос Інглесіс

представниками Військового інституту в 
Грецькій Республіці.

У ході візиту колишнього військового 
аташе  при  Посольстві  Грецької 
Республіки  бригадного  генерала 
Грігоріоса  Інглесіса  було  нагороджено 
грамотою за вагомий особистий внесок у 
розвиток двостороннього 

співробітництва  між  Військовим 
інститутом  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
та  Збройними  силами  Грецької 
Республіки.

Сергій Льовін

ПЕРШИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВИПУСК ОФІЦЕРІВ

Відповідно  до  рішення  Міністра 
оборони  України  від  23.08.06  на  базі 
ВІКНУ в 2007─2008 навчальному році 
проводився експеримент  із  підготовки 
офіцерів  тактичного  рівня  за 
спеціальністю «Психологія» за схемою 
«бакалавр + 1 рік курсант».

До  підготовки  залучалися 
випускники  цивільних  вищих 
навчальних  закладів,  які  отримали 
освітньо-кваліфікаційний  рівень 
«бакалавр»  за  напрямом  підготовки 
«Психологія» та не проходили

18  липня  2008  року  у 
Військовому  інституті 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса 
Шевченка  (ВІКНУ)  відбулася 
урочиста  церемонія  випуску 
офіцерів  тактичного  рівня  за 
спеціальністю «Психологія»

За  підсумками  державної 
атестації випускники лейтенанти Ірина 
Музичук  та  Олександр  Василькевич 
отримали  дипломи  спеціаліста  за 
кваліфікацією  «Психолог,  офіцер 
військового  управління  тактичного 
рівня».

Згідно з розподілом на них чекає 
військова  служба  в  Збройних  Силах 
України за фахом.

Група зв’язків із громадськістю 

навчання за програмою підготовки 
офіцерів запасу.

Освітньо-професійна  програма 
підготовки майбутніх офіцерів-психологів 
із терміном навчання 1 рік передбачала 
загальну  військову  підготовку  (за 
аналогом  первинної  військово-
професійної підготовки курсантів) –   до 
3-х  місяців  та  військово-професійне 
навчання  зі  спеціалізації  «Військова 
психологія  та  виховна  робота  в 
підрозділах  військ  (сил)»,  у  тому  числі 
військове стажування.



 №10 вересень 2008                                                             УНІВЕРСАНТ                                                                                         8

ДО 75-РІЧЧЯ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ
Екскурс в історію

Військова  підготовка  студентів  у 
Київському університеті почалася в 1933 
році.

Перша  військова  кафедра  мала 
всього  23  викладачі  й  готувала 
командирів  артилерійських  взводів, 
пілотів-спостерігачів і медсестер. Із 1937 
року  позавійськову  підготовку  в 
університеті  було відмінено й  військова 
кафедра  почала  готувати  молодших 
командирів за фахом: снайпер, ручний і 
станковий кулеметник, інструктор ППХО. 

     З початком Великої Вітчизняної війни 
військова  кафедра  в  університеті 
ліквідується,  викладачі  й  студенти 
призовного  віку  відбувають  на  фронт.  
У  травні  1943  року,  коли  Київський 
університет  знаходився  в  евакуації  у 
м.  Кизил-Орда та разом із  Харківським 
університетом  складав  Об'єднаний 
український  університет,  створюється 
військово-фізкультурна  кафедра,  яка 
проводить  початкову  військову 
підготовку  студентів.  У  1944  році  в 
університеті  відновлюється  військова 
підготовка  студентів.  У  1949  році  в 
університеті  вводиться  військова 
підготовка  для  студентів  фізичного  та 
радіофізичного  факультетів  за  фахом 
"радіолокаційні  станції"  і  створюється 
цикл (РЛС).  Того ж року починається й 
підготовка  студентів  факультету 
іноземних  мов  і  створюється  цикл 
військового перекладу.

У  цей  період  існував  також  третій 
цикл  ─ артилерійський.  1960  рік  ─ 
вводиться медична підготовка студенток 
гуманітарних  факультетів  за  фахом 
"медична  сестра".  З  1962  року 
розпочинається  військова  підготовка 
студентів механіко-математичного 

факультету й створюється цикл (АСУ).
       У  1963  році  знову  вводиться 
військова  підготовка  студентів 
факультету іноземних мов.  1965  рік  для 
студентів 10  факультетів  (філологічного, 
філософського,  історичного, 
географічного,  геологічного, 
економічного,  юридичного,  хімічного, 
біологічного  та  журналістики)  вводиться 
військова підготовка за фахом "командир 
мотострілецького взводу" та створюється 
цикл  тактичної  підготовки.  У  1969  році 
вводиться  військова  підготовка  на  циклі 
АСУ  для  студентів  факультету 
кібернетики.  У  1971  році  вводиться 
військова  підготовка  для  студентів 
факультету  міжнародних  відносин  та 
міжнародного права на циклі військового 
перекладу. 

З  1995  року  почалася  підготовка 
офіцерів-слухачів  юридичної  служби  з 
трирічним терміном навчання. 

Упродовж багатьох років здійснювали 
та  здійснюють  свій  внесок  у  розвиток 
вітчизняної  військової  освіти,  військово-
патріотичне  виховання  молоді  ветерани 
війни,  які  сьогодні  перебувають  на 
заслуженому  відпочинку:  Герої 
Радянського  Союзу,  полковники  у 
відставці В’ячеслав Федорович

Затилков  та  Микола  Іванович 
Редковський,  колишній  начальник 
військової кафедри полковник у відставці 
Павло  Андрійович  Папушин,  генерал-
майор у відставці Олександр Федорович 
Журавель,  полковники  у  відставці 
Валентин  Іванович  Новіков,  Лев 
Миколайович  Попов,  Юрій  Михайлович 
Романов, Олексій  Григорович  Любченко, 
Олександр  Іванович  Плєшко,  Іван 
Петрович  Гладун,  професор  Юрій 
Іванович Палкін та багато інших.

Сьогодні  ВІКНУ  є  сучасним 
міжвідомчим,  багатопрофільним, 
інтегрованим  військовим  навчальним 
підрозділом вищого навчального закладу, 
що  здійснює  підготовку  фахівців  із 
повною вищою освітою для Збройних Сил 
України та інших військових  формувань. 
Базову  підготовку  майбутні  офіцери 
проходять  у  відповідних  інститутах  і  на 
факультетах КНУ імені Тараса Шевченка. 

  Військово-спеціальну  підготовку 
здійснюють  науково-педагогічні 
працівники Військового інституту, серед 
них: 20 докторів наук, професорів та 82 
кандидати наук, доценти, які працюють 
на  16-ти  кафедрах у  складі  4-х 
факультетів.
Військовий інститут − єдиний в Україні 
військовий  навчальний  підрозділ 
вищого  навчального  закладу,  який 

здійснює  підготовку  фахівців  для  всіх 
військових  формувань  зі 
спеціальностей:  «Міжнародні 
відносини», «Міжнародна інформація», 
«Переклад»,  «Фінанси»,  «Психологія», 
«Політологія»,  «Реклама  і  зв’язки  з 
громадськістю»,  «Геоінформаційні 
системи  і  технології».  В  інституті 
функціонує  ад’юнктура  за  10-
ма науковими спеціальностями. 

  Відгуки з військ засвідчують високу 
компетентність випускників Військового 
інституту,  їх  спроможність  якісно 
виконувати  службові  обов’язки, 
здатність  до  самовдосконалення  та 
професійного зростання.

  Міжвузівські  зв’язки  інституту 
розвиваються в рамках угод КНУ імені 
Тараса  Шевченка  та  Міністерства 
оборони України з вузами-партнерами 
США,  Франції,  Великобританії, 
Німеччини,  Греції,  Іспанії,  Китаю, 
Єгипту,  Ірану,  Туреччини.  Курсанти 
Військового  інституту  беруть  активну 
участь  у  заходах  програми 
«Партнерство заради миру».
       За  роки  незалежності  України 
Військовий  інститут  підготував  2058 
офіцерів тактичного та 422 оперативно-
тактичного рівня. З них: 62 нагороджені 
золотою  медаллю,  165  отримали 
дипломи з відзнакою.

  Командування  Військового 
інституту та редакційна колегія  газети 
«Універсант»  щиро  вітає  особовий 
склад  Військового  інституту  з 
наступаючим  ювілеєм.  Зичимо 
подальших успіхів у виконанні завдань, 
які  стоять  перед  нашим  навчальним 
підрозділом,  наснаги  та  творчого 
натхнення.

Олена Отрішко 
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