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СТАНЬ КУРСАНТОМ ОДНОГО З НАЙКРАЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Військовий інститут – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, 
який здійснює підготовку фахівців для всіх військових формувань за спеціальностями: міжнародна 
інформація, міжнародні відносини, переклад, фінанси, психологія, політологія, геоінформаційні системи і 
технології, зв'язки з громадськістю, військова журналістика, правознавство.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) відповідає за 
реалізацію нормативної складової змісту освіти та навчання за спеціальностями, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у Військовому інституті. В Університеті налічується 62 усталені наукові школи світового 
рівня (у тому числі й профільні для Військового інституту). Науковий потенціал Університету складає 18 
академіків НАН України та галузевих академій, 23 член-кореспондентів академій наук, 2664 докторів та 
кандидатів наук.

Військовий інститут реалізує варіативну складову змісту освіти та навчання, яка конкретизує вимоги до 
освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особливостей, які обумовлені суттю 
спеціалізації фахівця, військово-обліковими спеціальностями відповідно до посад призначення 
випускників, досвідом освітньої діяльності Військового інституту та досягненнями його наукових шкіл. 
Науковий потенціал Військового інституту складає 12 докторів наук, 14 професорів, 56 кандидатів наук, 24 
доцентів та 7 старших наукових співробітників.

Військовий інститут ефективно використовує польову базу Університету, 169-го навчального центру 
Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна), Великополовецького навчального військового 
полігону, 1-ї танкової бригади (в/ч А1815, смт. Гончарівське), успішно здійснює практичну підготовку 
курсантів 1–2 курсів за військово-обліковими спеціальностями “Стрілець механізованого взводу” та 
“Головний сержант механізованого взводу”. Також у Військовому інституті на факультеті військової 
підготовки проходять військову підготовку студенти 20 структурних підрозділів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та студенти 40 інших вищих навчальних закладів України із 
шістнадцяти військово-облікових спеціальностей. Ліцензований обсяг Військового інституту на надання 
освітніх послуг, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підготовки 
студентів за програмою офіцерів запасу, складає 1600 осіб.

Будь-які запитання з приводу вступної кампанії залишайте за цією адресою: abiturient_viknu@ukr.net
Слідкуйте за умовами вступу до Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на офіційній сторінці http://www.mil.univ.kiev.ua/ та соціальній мережі Facebook.
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У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ПРОЙШЛИ ЗАХОДИ 
ЩОДО  ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

З нагоди 98-ї річниці вшанування пам'яті героїчного подвигу 
українців під Крутами, які були розстріляні більшовиками взимку 1918-
го року у Військовому інституті проходять освітні, наукові та культурні 
заходи. Так на передодні цієї знаменної дати старший офіцер 
відділення по роботі з особовим складом майор Олег Домбровський 
провів з офіцерами та працівниками Збройних Сил України 
інформування на тему: “Дзвони пам’яті: бій під Крутами”.

- Ми пишаємось тим, що студенти Університету Св. Володимира у 
ті буремні люті січневі дні 1918 року без зброї у руках стримували 
муравйовську навалу на Україну. Не дарма стилізована колона, яка 
увінчує курган Героям Крут символізує відданість студентів та 
працівників багатьох поколінь традиціям нашого Університету, - 
зазначив офіцер.

У День пам’яті героїв Крут курсанти та офіцери, представники 
студентства на чолі з Ректором Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка академіком Леонідом 
Губерським поклали квіти до Пам’ятного Хреста Героям Крут на 
А с к о л ь д о в і й  м о г и л і  т а  п р о в е л и  к о р о т к и й  м і т и н г .

- Тоді молодь стала на захист Батьківщини так, як і сьогодні. Але є 
одна прикра обставина – ми до сьогодні не можемо віднайти рештки 
наших Героїв, то ж просимо Вашої підтримки у цьому питанні, адже це 
наш святий обов’язок, нас, живущих, - зазначив під час виступу 
Протоієрей Ігор Онишкевич, настоятель церкви св. Миколая 
Чудотворця на Аскольдовій могилі.

Присутні вшанували пам’ять полеглих в бою хвилиною мовчання, 
провели молебень та виконали Державний Гімн України.

За словами Глави держави, ще одним 
висновком з подій 1917-21 років є 
необхідність внутрішньої єдності.  
“Переконаний, що Ви, майбутні офіцери, 
взірець громадянської та національної 
самосвідомості, патріотизму і готовності 
бути гідними продовжувачами славних 
українських військових традицій”, – 
звернувся до курсантів Верховний 
Головнокомандувач.

Окрім того, 2 курсанти нашого 
навчального закладу, молодший сержант 
Станіслав Харченко та молодший 
сержант Ігор Кононенко, отримали з рук 
Президента України високі державні 
нагороди – медаль “За військову службу 
Україні” за “особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у захисті 
д е р ж а в н о г о  с у в е р е н і т е т у  т а  
територіальної цілісності України, вірність 
військовій  присязі”.

Завершились заходи з вшанування 
героїв Крут оглядом курсантами та 
співробітниками Університету  військово-
історичної експозиції та виставки 
присвяченої подіям 1918 року та 
проведенням лекції співробітниками 
н а у к о в о - о р г а н і з а ц і й н о г о  в і д д і л у  
Національного музею історії України, а 
також театралізованою виставою-
репродукцією, яку провели співробітники 
Центрального будинку офіцерів Збройних 
Сил України.

Майор Юлія Тюріна

Окрема група військовослужбовці Військового інституту взяли 
участь в Уроці Мужності для ліцеїстів та курсантів вищих військових 
навчальних закладів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут, який 
проходив під патронатом глави держави у Київському військовому 
ліцеї імені Івана Богуна.

Президент зазначив, що майже 100 років минуло від 
легендарного бою під Крутами у війні за свободу України, яка вже тоді 
тривала, – “війні проти України, яку вела Росія і в червоній, і в білій 
своїх іпостасях”. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ ТА 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

За ініціативи Громадської організації “Картографічна сотня”, 
активно ї  п ідтримки  досв ідчених  викладач ів  кафедри 
топогеодезичного забезпечення кандидатів технічних наук 
полковника Павла Савкова та підполковника Романа Писаренка для 
громадських активістів та добровольців на базі Військового інститут 
проходять заняття з військової топографії та багатоденний 
практичний курс “Геоінформаційні системи і технології у військах” (для 
офіцерів).

Одним із головних завдань подібних заходів є забезпечення 
українських захисників актуальними картографічними матеріалами, 
проведення навчання з топографії, приймати участь в реформуванні 
всієї картографічної галузі в Україні (військової і цивільної), 
популяризувати ГІС для аналізу та прийняття управлінських рішень в 
усіх галузях знань.

- Ми сприяємо забезпеченню картографічними матеріалами всіх 
волонтерських організацій, добровільно-патриотичних формувань, 
підрозділів Служби Безпеки України, Міністерства Внутрішніх Справ, 
Збройних Сил України та інших, що приймають участь в АТО, охороні 
Державного кордону та стратегічних об’єктів і обороні країни, - 
зазначив один із відвідувачів заходу, який активно допомагає наших 
захисникам на Сході України.

За словами підполковника Романа 
Писаренка такі заходи дадуть змогу 
підвищити рівень обороноздатності нашої 
армії, адже без такої важливої складової, 
як топографія, успішне ведення бойових 
операцій майже не можливо, особливо 
коли мова йде про еру інформаційних 
технологій та самого характеру війни.

Варто зазначити, що географія 
учасників складає не лише місто Київ, але 
й багатьох інших регіонів нашої держави. 
Наприклад, один із громадських активістів 
Дмитро Даценко прибув на сьогоднішнє 
заняття з Дніпропетровська літаком аби 
не упустити таку можливість.

- Для мене це є спроба відчути себе 
приналежним до корисної справи. 
Оскільки в нашій країні військових 
топографів готують лише тут, тож не 
пошкодував сьогоднішнього дня аби 
повчитись і набратись корисного досвіду, -
ділився своїми враженнями Дмитро.

Майор Олег Домбровський

ОСОБОВИЙ СКЛАД ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ВДОСКОНАЛЮВАВ НАВИЧКИ З ТАКТИЧНОЇ 
МЕДИЦИНИ

за ініціативи Благодійної організації “Благодійний фонд “44-й 
навчальний центр” для офіцерів та курсантів Військового інституту 
було організовано тижневий курс з тактичної медицини.

─ Ранній початок лікарської допомоги є  фактором, який значно 
покращує шанси на виживання та відновлення функцій у пораненого. 
Тому існує поняття  “золотої години” – першої години після поранення, 
протягом якої повинно розпочатись надання кваліфікованої лікарської 
допомоги, ─ зазначила Людмила Макарова, інструктор з тактичної 
медицини.

Теоретична підготовка підкріплювалась щоденними практичними 
навчаннями по користуванню сучасною тактичною аптечкою, з 
надання першої допомоги в зонах обстрілу та укриття, способам 
евакуації поранених, тощо.

Нагадаємо, що це вже сьомі курси з тактичної медицини, які 
організовуються для особового складу Військового інституту різними 
волонтерськими організаціями та благодійними фондами.

Старший лейтенант Людмила Русецька



З 26 по 27 лютого 2016 року у Харківському університеті 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба проходила науково-практична 
конференція “Напрямки та заходи з реформування системи військової 
освіти та підготовки кадрів для Збройних Сил України”.  В її робті взяли 
участь начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін 
та заступник начальника Військового інституту з навчальної роботи 
полковник В’ячеслав Кирик.

Глава вітчизняного оборонного відомства генерал армії України 
Степан Полторак коротко підбив підсумки минулого року та 
поінформував учасників конференції про основні напрями діяльності 
Міноборони щодо здійснення реформ.

– В умовах бойових дій на сході держави та окупації Автономної 
Республіки Крим пріоритетна увага приділяється питанням 
національної безпеки та оборони України. Указами Президента у 
минулому році затверджено Стратегію національної безпеки та 
Воєнну доктрину України. Цього року передбачено впровадження 
нових редакцій Концепції розвитку сектору безпеки України та 
Стратегічного оборонного огляду. На порядку денному після 
затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня – розгляд в Уряді 
Державної програми розвитку Збройних Сил України та Державної 
цільової програми розвитку ОВТ на період до 2020 року, – повідомив 
глава оборонного відомства.

Він підкреслив, що реформування системи військової освіти 
передбачає запровадження нового покоління стандартів у цій галузі 
за ступенями вищої освіти бакалавра та магістра за всіма рівнями 
військової освіти та новим переліком спеціальностей, використання 
методології навчання військовій справі, яка практикується в арміях 
країн НАТО. З-поміж інших важливих завдань генерал армії України 
Степан Полторак наголосив на необхідності підвищення рівня знання 
іноземної мови військовослужбовцями ЗС України, завершення 
розробки стандартів вищої освіти, вдосконалення законодавчої бази, 
обґрунтування потреб замовлення на підготовку військових фахівців, 
розширення переліку спеціальностей, аби повністю забезпечити 
потреби Збройних Сил України.

Підбиваючи підсумки конференції, Міністр оборони України 
поставив завдання керівникам військових вишів вдосконалити підходи 
до підготовки військових фахівців та звернув увагу на необхідність 
відпрацювання програм, які відповідатимуть натовським стандартам. 
Міністр підкреслив, що усе навчання має бути практичним і 
проводитися, у тому числі, в районі АТО.

Перший заступник Міністра оборони 
України по інформував учасник ів  
конференції про пріоритетні завдання 
оборонного відомства у 2016 році та те, 
що вже зроблено з питань реформування 
у Міністерстві оборони та Збройних Силах 
України.

– Головною метою діяльності  
оборонного відомства у 2016 році є 
проведення воєнної реформи з метою 
набуття  Мін істерством оборони,  
Генеральним штабом та Збройними 
Силами  Укра їни  спроможностей  
ефективно реагувати на загрози 
національній безпеці у воєнній сфері, 
захищати суверенітет, територіальну 
цілісність та недоторканність України, – 
зазначив Іван Руснак.

 5                                                                 УНІВЕРСАНТ ▪ № 2 (59) ▪ лютий-березень 2016 року

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВІЙСЬКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОТРЕБУЄ РІШУЧИХ ЗМІН 
З  УРАХУВАННЯМ  ДОСВІДУ  АТО

– Нам необхідно розвивати та 
вдосконалювати матеріально-технічну 
базу військових закладів, забезпечити 
освітній процес новими зразками 
озброєння та військової техніки,  
навчально-тренувальними комплексами, 
сучасною навчально-методичною 
л і т е р а т у р о ю ,  п і д г о т о в л е н о ю  з  
урахуванням досвіду АТО. Без цього 
н е м о ж л и в о  я к і с н о  п і д г о т у в а т и  
майбутнього командира, спроможного 
я к і с н о  в и к о н у в а т и  з а в д а н н я  з а  
призначенням, – зазначив керівник 
оборонного відомства.

Завершився захід достроковим 
в и п у с к о м  м о л о д и х  о ф і ц е р і в .  
Командування Військового інституту 
побажало випускникам вдалої та мирної 
служби.

Полковник Віктор Уліч



ВШАНУВАЛИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА 
ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ
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Найкращі курсанти та офіцери Військового інституту, більшість з 
яких є учасниками АТО або інших збройних конфліктів, у День 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав,  взяли 
участь в урочистому зібранні у Центральному будинку офіцерів 
Збройних Сил під егідою Президента України Петра Порошенка.

Президент відзначив внесок воїнів-афганців у події 
Помаранчевої Революції та Революції Гідності, зазначивши, що вони 
були серед перших, хто вийшов для боротьби проти 
несправедливості.

- І коли я заходив до “Афганської сотні” вночі у палатку, ми сиділи і 
говорили, і мріяли, яким чином нам боротися за свободу, волю, 
незалежність нашої держави, -  зазначив Петро Порошенко.

За словами Президента, за часів колишнього СРСР тема участі 
військових у локальних війнах зумисно замовчувалася. Україна ж 
першою на пострадянському просторі на знак глибокої поваги до своїх 
синів, яким мимоволі випало воювати далеко від рідних домівок і до 
того ж за чужі інтереси, почала офіційно відзначати 15 лютого День 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

На початку святкового зібрання 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін розповів про не 
легкий шлях військових, які брали участь у 
різних збройних конфліктах, поділився 
своїми досвідом служби у ДР Афганістан, 
дав оцінку сучасним суспільно-політичним 
процесам які відбувались та нині 
проходять у нашій країні.

- Політичі моделі проходили, а 
залишалися люди, залишалися офіцери, 
залишалися прост і  солдати,  як і  
виконували свої обов’язки, залишалися 
мами, які молилися і завжди будуть 
молитися за своїх дітей та залишалися 
батьки, які розуміли ціну суворого життя, - 
зазначив у своїй промові генерал-майор 
Віктор Балабін.

Про героїзм наших воїнів, ціну життя, 
дружби, єдності, військову відданість й 
братерство розповіли у своїх виступах 
учасники бойових дій в Афганістані. 

Приємним сюрпризом для ветеранів 
бойових дій стало вручення від імені 
дирекцій Національного драматичного 
академічного театру імені Івана Франка та 
Національного академічного театру 
російської драми імені Лесі України 
запрошень на прем’єрні вистави та 
книжних видань сучасної патріотичної 
літератури. Особливими оваціями 
аудиторія підтримала нову музикальну 
композицію Анатолія Варченко “Від 
Афгану до Донбасу”.

Полковник запасу 
Володимир Савенко

У заході також взяли участь Міністр оборони генерал армії 
України Степан Полторак, начальник Генерального штабу – 
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України 
Віктор Муженко.

У Військовому інституті урочистості розпочались з відкриття 
фотовиставки “Афганістан… 1979-1989”, яка розповідає про участь 
обмеженого контингенту в неоголошеній пекельній війні. Джерельною 
базою виставки, яка налічує 64 світлини, є фотодокументи з 
фондозбірні Меморіального комплексу “Національний музей історії 
України у другій світовій війні”. Автори світлин – українські  та іноземні 
фотокореспонденти, офіцери, яким довелося виконувати військовий 
обов’язок в Афганістані. Зокрема, уперше демонструються фото, 
авторами яких військовослужбовці С.В. Буковський та В.Й. Комар. 
Значну частину виставки займають аматорські фото. Очима 
кореспондентів відвідувачі можуть побачити Афганістан, його 
жителів, їхні звичаї, побут та культуру. Для послідовного відтворення 
подій в Афганістані у 1979-1989 роках світлини розміщені за 
хронологією й відображають участь у цих подіях представників різних 
родів радянських військ та військових спеціалістів.

- Виставка переконує, що будь-яка війна – це смерть, каліцтво, 
вона "вдягає" в журбу тисячі материнських сердець як на Батьківщині, 
так і по той бік Гіндукушу. У війни холодні очі, власний рахунок, своя 
безжальна арифметика... - сказав у своєму вступному слові голова 
Ради ветеранів полковник запасу Микола Дорохов.
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Д Е Л Е ГА Ц І Я  З Б Р О Й Н И Х  С И Л  І С Л А М С Ь К О Ї  
РЕСПУБЛІКИ ПАКІСТАНУ ВІДВІДАЛА ВІЙСЬКОВИЙ 
ІНСТИТУТ

В рамках міжнародного оборонного співробітництва Міністерства 
оборони України на 2016 рік Військовий інститут відвідала делегація 
Збройних Сил Ісламської Республіки Пакістан на чолі із генерал-
ад’ютантом Збройних Сил Ісламської Республіки Пакістан генерал-
лейтенантом Замір Аль Хассан Шахом Казмі.

Начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін 
проінформував високоповажних гостей про життєдіяльність 
навчального закладу, мету та завдання, які стоять перед науково-
педагогічним складом щодо підготовки спеціалістів для потреб 
Збройних Сил України виходячи з досвіду АТО.

- Маємо за велику честь прийняти таку високоповажну делегацію та 
поділитись власним унікальним досвідом підготовки військових 
фахівців використовуючи потужний науковий та освітній потенціал 
одного з найкращих навчальних закладів України та Європи – 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, - 
зазначив у своєму вступному слові генерал-майор Віктор Балабін.

Метою проведення заходу було ознайомлення офіцерів та генералів 
Управління комплектування та Центру міжвидового відбору офіцерів 
Збройних Сил Ісламської Республіки Пакистан з порядком проведення 
вступних випробувань у Військовому інституті.

Майор Марія Ромашина

ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. МИ З 
НАРОДОМ І ДЛЯ НАРОДУ, ЗА БУДЬ-ЯКИХ 
ОБСТАВИН!

В День вшанування Героїв Небесної сотні військовослужбовці 
Військового інституту долучились до загальноуніверситетської акції 
"Хода пам’яті нескорених". Біля Червоного корпусу університету 
зібралися студенти всіх факультетів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, викладачі, співробітники, 
ветерани.

Ходу очолив ректор Університету академік Леонід Губерський. 
Університетська громада пройшла до Михайлівського Золотоверхого 
собору, який першим своїми дзвонами підняв містян на спротив 
режиму Януковича та, продовживши ходу провели мітинг біля Алеї 
Героїв Небесної Сотні.

Варто зазначити, що серед курсантів Військового інституту є 
учасники Євромайдану, які активно відстоювали демократичні 
цінності нашого народу. Дуже символічно, що у цій ході взяли участь 
військові, люди, які завжди, за будь-яких обставин з народом і для 
народу!

Також представники Українського інституту національної пам’яті 
презентували курсантам книгу “Майдан від першої особи. 45 історій 
Революції гідності”.

– Майдан – це коли саме ти змінюєш світ, пам’ятаєте? А щоб 
змінювати в правильному напрямку – треба аналізувати минуле. 
Читайте, згадуйте, аналізуйте, – прокоментувала книгу співробітник 
інституту Тетяна Ковтунович. Під час презентації відбулась жвава 
дискусія під час якої учасники змогли висловити своє бачення на події 
Революції гідності.

Солдат Роман Похольчук
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ХВИЛИНА ДО ЕФІРУ

1 березня 2016 року стартував проект Міністерства оборони 
України – військове радіо “АрміяFM”. Засновник  порталу онлайн-
радіо «Своє радіо» Валерій Глейзер, який активно займається 
створенням військового радіо розповів про особливості находження в 
ефірі, складнощі і перспективи роботи кореспондента радіопрограм. 
Він наголосив на тому, що курсанти мають унікальну нагоду стати 
свідками і навіть учасниками історичної події у сфері медіа-
народження радіомовлення для військових і про військових. За  
словами журналіста 70% контенту новоствореної хвилі займатиме 
музика, іншу частину – складатимуть новини та тематичні програми.

– За час АТО нашими військовослужбовцями було написано тисячі 
пісень, які мають бути почуті. І дуже скоро вони обов'язково зазвучать 
в ефірі, – наголосив Валерій Глейзер.

 Яна Олексіївна Холодна, керівник Центральної телерадіостудії 
Міністерства оборони України наглядно розповіла майбутнім 
офіцерам про структуру та організацію роботи ЦТРС МО України, 
показала медіа-проекти, програми, соціальні ролики та інші здобутки 
студії, запропонувала курсантам долучитися до їх подальшого 
створення в ролі військових кореспондентів.

На закінчення зустрічі Яна Холодна і Валерій Глейзер відповіли на 
численні запитання курсантів.

Військове радіо наразі доступне до прослуховування в мережі 
інтернет та на офіційній стоірнці Військового інституту.

Солдат Яна Садовніченко 

ЯКЩО ХОЧЕШ ПИСАТИ ПРО ЖІНКУ, ВМОЧИ ПЕРО В 
РАЙДУГУ  І  СТРУСИ  ПИЛ  З  КРИЛ  МЕТЕЛИКА

Так колись у своїх мемуарах писав відомий французський 
письменник та філосов Дені Дідро.

Сьогодні, в умовах збройного протистояння з ворогом жіноча 
частина чи не найпершою прийшла на допомогу нашим Захисникам: 
збір гуманітарної допомоги, організація потужного волонтерського 
руху, медичне забезпечення, психологічна підтримка, це далеко не 
весь перелік чим займаються берегині домашнього затишку. Вони 
дійсно стали надійним прихистком для багатьох воїнів, які з честю 
виконують свій обов’язок на передовій.

Серед військовослужбовців та працівників Військового інституту 
також є багато військовослужбовців-жінок, які надають посильну 
допомогу нашим випускникам та іншим бійцям в зоні АТО. Серед них: 
підполковник Наталія Мась, майор Юлія Тюріна, працівник Збройних 
Сил України Наталія Клімова, солдат Юлія Голуб та багато інших. 
Окрім того, в Університеті діє Координаційна рада, більшість якої 
складають саме дівчата. Їхнє тепло та чисті помисли передаються 
нашим хлопцям через сотні тон гуманітарної допомоги та просто 
звичайного слова по телефону “Привіт, як справи... Ми, тебе 
чекаємо!”.

К о м а н д у в а н н я  В і й с ь к о в о г о  і н с т и т у т у  б а ж а є  у с і м  
військовослужбовцям-жінкам та працівникам Збройних Сил України 
нашого навчального закладу сонця ясного на землі й наобрії, долі 
незрадливої, щедрої, доброї. 

Хай все задумане здійсниться, хай радістю дні розпочинаються!

Майор Олег Домбровський
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