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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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УКРАЇНИ ......................................................... 3

Майор Олег ДОМБРОВСЬКИЙ
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ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Проголошення незалежності України — шлях, що пройшов 
український народ від Декларації про Державний суверенітет до 
проголошення незалежності держави, що отримала офіційну назву — 
Україна, проголошення Акта її Незалежності, підтвердження цих 
законодавчих рішень на Всеукраїнському референдумі з обранням 
Президента України, формування легітимного переходу всієї повноти 
влади денонсацією союзних угод про утворення СРСР 
(співзасновником якого була УРСР), пов”язаних розпадом СРСР.

Період від формування законодавства на проголошення 
державності, символів та систем функціонування України, її 
народного господарства, армії тощо, закладені Декларацією про 
державний Суверенітет.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла історичний 
документ виняткового значення для долі українського народу — Акт 
проголошення незалежності України. У ньому зазначалося:

“Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над 
Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 
року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в 
Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого 
Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, 
здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
урочисто проголошує незалежність України та створення 
самостійної Української держави — України.

Територія України є неподільною і недоторканою.
Віднині на території України мають чинність винятково 

Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
Верховна Рада України.”
За Акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної 

Ради. УРСР перестала існувати. На геополітичній карті світу постала 
нова самостійна держава — Україна.

Закон України “Про правонаступництво України” від 12 вересня 
1991 р. проголосив Україну правонаступницею УРСР і частково 
правонаступницею СРСР. 22 серпня 1992 року Микола Плав’юк, 
останній Президент УНР в екзилі (1989—1992), урочисто передав 
президенту України Леоніду Кравчуку відповідні повноваження та 
регалії:

Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 
24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України 
Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є 
правонаступницею Української Народної Республіки.

Але питання правонаступництва України від УНР недостатньо 
врегульовані законами України. День 22 серпня 1992 року майже 
ніколи не згадується.

24 серпня 1991 р. вона офіційно 
отримала назву — Україна, що відповідає 
історичній традиції. Розпочався процес 
утвердження атрибутів державності, без 
яких не існує суверенних держав.

4 вересня 1991 р. над куполом будинку 
Верховної Ради замайорів національний 
синьо-жовтий український прапор, а 28 
січня 1992 р. він отримав статус 
державного.

15 січня 1992 р. державним гімном 
України стала музика композитора М. 
Вербицького на слова П. Чубинського “Ще 
не вмерла Україна…”.

19 лютого 1992 р. Верховна Рада 
затвердила тризуб як малий герб України. 
Національна символіка перетворилася на 
державну.

Цього року в урочистостях з нагоди 25-
річчя Незалежності візьмуть участь понад 
4 тисячі військовослужбовців Збройних 
Сил України, Національної гвардії, 
Державної  прикордонної  служби,  
співробітників Національної поліції 
України, а також понад 200 одиниць 
військової техніки. Оркестр Військового 
інституту також забезпечуватиме музичне 
супроводження маршу військ.

Вперше в історії участь у параді 
в ізьмуть військовослужбовці  Сил 
спеціальних операцій та резервісти, які 
входять до складу стратегічного резерву 
ЗСУ, створеного на випадок загострення 
ситуації з метою посилення Українського 
війська.

Під час параду військовослужбовці 
продемонструють нові зразки парадної та 
повсякденної форми одягу.

Майор Олег Домбровський
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2016 РОКУ ДО ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ:  ПІДСУМКИ

З 4 липня у Військовому інституті проходила вступна кампанія 
2016 року. Цьогоріч, як і в минулому, охочих вступати до одного з 
провідних вишів ― було дуже багато. Всього, до Військового інституту 
надійшло близько 667 особових справ.

За інформацією начальника Військового інституту генерал-
майора Віктора Балабіна у Військовому інституті представлені всі 
регіони України, в тому числі з Луганського та Донецького військових 
комісаріатів надійшло 22 справи. Майже третина з поданих заяв – це 
представники слабкої статі. Є серед тих, хто вступає, і учасники АТО, а 
таких 26 чоловік. 

З 16 по 23 липня тривали фахові випробування, під час яких 
абітурієнти пройшли медичну комісію, психологічну перевірку та 
продемонстрували свій рівень фізичної підготовленості.

— Ми бачимо зацікавленість молоді у військових спеціальностях. 
Значну кількість абітурієнтів цього року складають випускники 
військових ліцеїв та коледжів, — наголосив голова технічного 
Секретаріату відбіркової комісії Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Вступні випробування тривали до 26 липня цього року та 
завершились зустріччю начальника Військового інституту, членів 
відбіркової комісії з вступниками та їх батьками.

Відповідно до плану вступної кампанії 
2016 року начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін 
проінформував присутніх про перебіг 
цьогорічної вступної кампанії. Очільник 
вишу оголосив абітурієнтам рейтинговий 
список ос іб,  рекомендованих до 
зарахування за усіма спеціальностями, у 
тому числі і за квотою пільговиків, 
військовослужбовців та випускників ліцеїв 
з  посиленою в ійськово-фізичною 
підготовкою.

В ході бесіди абітурієнти отримали 
детальну інформацію про умови навчання 
у Військовому інституті, особливості 
кар’єрного та професійного зростання у 
Збройних Силах України.

— Завтра відбудеться наказ про ваше 
зарахування до складу студентів 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, ви перегорнете 
чергову сторінку у своєму житті та 
розпочнете важливий етап свого 
подальшого становлення, — заявив 
голова відбіркової комісії генерал-майор 
Віктор Балабін.

Члени відбіркової комісії також мали 
можливість довести до присутніх 
особливості проходження первинної 
військово-професійної підготовки.

Нагадаємо, що цьогоріч до Військового 
інституту  було зараховано майже 200 
громадян України, які відповідають 
вимогам Правил прийому на навчання та 
пройшли необхідні вступні випробування.

Підполковник Сергій Семеха
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КУРСАНТИ-ПЕРШОКУРСНИКИ ВДОСКОНАЛЮЮТЬ 
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ НА ПОЛІГОНІ

Курсанти 1-го курсу Військового інституту протягом липня місяця 
опановували  програму “Стрілець механізованого взводу”.

Напередодні заступник начальника Військового інституту 
полковник Олександр Приліпко перевірив готовність особового 
складу, поставив конкретні завдання керівництву зборів, звернувши 
їхню увагу на безумовне виконання заходів безпеки під час 
відпрацювання практичних завдань зі штатної зброї та збереження 
життя і здоров’я військовослужбовців.

Навчальні збор тривали 10 днів на базі одного з найбільших 
навчальних центрів Сухопутних військ, що на Чернігівщині. Курсанти 
здобували знання з основ загальновійськового бою, прийомів і 
способів ведення тактичних дій солдата, бойових груп та відділень, 
усвідомлювати обов’язки в бою тощо.

 Результатом польового виїзду стало практичне відпрацювання 
та закріплення навичок стрільби з автомата АК-74.

Враховуючи досвід проведення АТО, керівний склад навчальних 
зборів максимально наблизив навчання до бойових дій: діяли в 
складній тактичній обстановці, яка різко змінюється на різноманітній 
місцевості як вдень, так і вночі.

молодший сержант Альона Шідерова

ПЕРВИННА ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 
КУРСАНТІВ 2016 РОКУ ВСТУПУ

Військовослужбовці здобуватимуть необхідні первинні знання та 
навички, оволодіватимуть основами стройового вишколу, 
вивчатимуть бойову техніку та озброєння за фахом на базі 169 
навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України, що на 
Чернігівщині.

Проводячи зустріч із керівництвом зборів, начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін зробив акцент на нових 
професійних стандартах, які визначають підготовку професіонала по 
всім спеціальностям, активному навчальному процесі, і, особливо на 
збереженні життя та здоров’я кожного військовослужбовця.

Заступник начальника Військового інституту полковник Олександр 
Приліпко оцінив стан навчально-матеріальної і методичної бази. 
Особливу увагу він звернув на ретельний інструктаж юних курсантів із 
заходів безпеки і практичну демонстрацію тих чи інших приладів і 
потужностей, що використовуються у Збройних Силах України.

Після завершення первинної військово-професійної підготовки, 
курсанти-першокурсники складуть Військову присягу на вірність 
Українському народові, яка цьогоріч відбудеться 3 вересня.

Полковник Олександр Корчак
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23 липня 2016 року у Військовому інституті розпочалися навчальні 
збори зі студентами за програмою підготовки офіцерів запасу. Це є 
фінішною прямою на шляху до отримання первинного військового 
звання. Зазначений комплекс навчальних заходів організовано 
відповідно до спільного наказу Міністра оборони України та 
Міністерства освіти і науки України.

Майбутніх офіцерів держава готує для кадрового забезпечення 
Збройних Сил України, військових формувань та інших силових 
структур. Разом з тим, громадян готують з метою належного 
виконання військового обов’язку в запасі у мирний час та обов’язків 
військової служби необхідних у воєнний час.

У навчальних зборах беруть участь близько півтисячі студентів з 
тридцяти п’яти вишів міста Києва та Київської області. Молодих 
спеціалістів готують за 16-ма військово-обліковими спеціальностями 
в різних напрямах військової підготовки.

Начальник факультету військової підготовки ВІКНУ полковник 
Віктор Добровольський проінформував студентів про особливості 
проходження зборів, звернув увагу кураторів груп на дотримання 
заходів безпеки та збереження життя і здоров’я своїх підопічних.

Головне завданням зборів – навчити майбутніх офіцерів 
організації бойового застосування і забезпечення підрозділів 
Сухопутних військ, протиповітряної оборони, радіотехнічних військ, 
роботи з особовим складом у бойових умовах, повсякденної 
діяльності відповідно до посад, на які вони будуть призначені. Однією 
з особливостей навчання є урахування військового досвіду, набутого 
на сході нашої держави, а також досвіду війн, локальних конфліктів та 
військових навчань.

До занять залучаються провідні фахівці факультету військової 
підготовки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, науково-педагогічний склад Військового інституту цього ж 
вишу та офіцери військових частин, що брали безпосередню участь у 
бойових діях.

Завершальним етапом навчальних зборів стануть випускні іспити, 
під час яких буде перевірено рівень отриманих знань та складання 
Військової присяги на вірність Українському народові. Після цього 
студентам, які гідно пройшли усі випробування, наказом Міністра 
оборони України будуть присвоєні первинні офіцерські звання – 
“молодший лейтенант”.

Полковник запасу Віктор Безбах

НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗА ПРОГРАМОЮ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
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Команда патріотів-ентузіастів підприємства “Українська Броня” за 
два роки забезпечила тисячі українських солдат надійними 
бронежилетами і касками. 

У третій книзі римського військового письменника Флавія Вегеция 
“Короткий виклад військової справи” знаменита фраза має 
продовження: “Хто хоче миру - нехай готується до війни; хто хоче 
перемоги, нехай старанно навчає воїнів; хто бажає отримати 
сприятливий результат, нехай веде війну, спираючись на мистецтво і 
знання, а не на випадок”. Вітчизняне військове відомство і 
підконтрольний йому “Укроборонпром” виявилися настільки не готові 
до окупації українських земель, ніби і не замислювалися про 
збереження миру.

У 2014 році в Україні почався “час волонтерів”. Для тих, хто встав 
на захист людської гідності, небайдужі українці збирали їжу, одяг, 
екіпіровку, зброю ... З’явилася величезна кількість громадських і 
волонтерських організацій, робота яких спрямована на допомогу тим, 
хто протистоїть російській агресії. З'явилися і комерційні організації, 
що також ставлять за мету допомогти українським солдатам.

Виробництво бронезахисту організували на території київського 
заводу цивільної авіації № 410. Заводські будинки і територія ніби 
відображають картину стану української армії і промисловості - 
розвалюється радянська спадщина, яка роками йшла до стану 
крайнього занепаду. Орендовані приміщення заводу № 410, де 
розташувалося виробництво, офіс і шоу-рум “Українська Броня” 
вельми виділяються на цьому тлі. Ремонт 600 квадратних метрів 
площі, що орендується, кажуть, “влетів в копієчку”.

На екскурсію по заводу запросили курсантів Військового інституту 
КНУ імені Шевченка та журналістів. “Виробництво довелося зупинити, 
а частину приміщень ― закрити, розповів гід, ― оскільки за 
законодавством таке виробництво - режимний об’єкт, який потребує 
ретельної охорони і спеціальних допусків. Продукцію й приписане 
треба зберігати в закритих сейфах”. Проте, гостям показали всі етапи 
трудомісткого процесу. Новий бронежилет або каска з’являються 
спочатку в уяві людини з команди “Українська Броня”. Ідея 
обговорюється на зборах. Якщо вона знаходить підтримку - 
створюється ескіз, готуються елементи конструкції, конструюється 
дослідний зразок.

К У Р С А Н Т И  В І Й С Ь К О В О Г О  І Н С Т И Т У Т У  В І Д В І Д А Л И  
ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКА БРОНЯ” ТА ПОЗНАЙОМИЛИСЬ 
ІЗ ДЕТАЛЯМИ І ОСОБЛИВОСТЯМИ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 
БРОНІ

“Українська Броня” не використовує в 
якості броні сталь - кажуть, це не 
вчорашній, а позавчорашній день. Хоча 
саме в такій амуніції доводиться воювати 
нашим солдатам - близько 90% всіх 
бронежилетів для української армії та 
п р е д с т а в н и к і в  п р а в о п о р я д к у  
використовують захист зі сталевими 
пластинами. Такі бронежилети важкі і 
незручні. Зате набагато дешевші, що, 
мабуть, набагато важливіше для тих, хто 
відповідає за закупівлі для силових 
відомств.

Зараз в списку продукції, яку виробляє 
підприємство “Українська Броня”, 
значаться військові бронежилети 3-6-го 
рівнів захисту ДСТУ, бронежилети 
прихованого і напівсхованого типу 1-2-го 
рівнів ДСТУ і з захистом від холодної 
зброї, шоломи кулезахисні рівня 1а, 
б р о н е п л и т и  к е р а м і ч н і ,  л е г к і ,  з  
пресованого НВМПЕ, арамідні, сталеві і 
титанові, м’які балістичні для захисту 
проти осколків 1-2-го рівнів захисту ДСТУ.

Інформагенція РБК-Україна, 
солдат Владислав Думлер
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У ТЕАТРІ ― ДАМИ І ГУСАРИ
Як він протестує, але ж жінки 

наступають. Краса – то дійсно страшна 
сила.

Нарешті він підпокорився. Так, склав 
зброю й вирішив одружитися. Але ця юна 
леді кохає іншого, молодого, красивого, 
милого її серцю поручика. 

Розв’язка обіцяє бути щасливою. 
Сварки, сміхотворні дуелі, а зрештою, 

кохання перемогло. Молодий офіцер 
одружується з цією леді.

Зал заповнений безліччю захоплених 
очей. Але ці дівчата у сусідній ложі: 
відчуття, що вони самі пережили щось 
подібне у своєму житті. Стало інтригуюче 
цікаво дізнатися про них більше. 

Вони виходять. Усі надзвичайно 
красиві: туфлі, сукні, вечірні зачіски – 
справжні леді.

Що ж вони скажуть про виставу? Чому 
вона так їх захопила?

“Вистава “Дами та гусари” залишила 
дуже приємні спогади в моїй пам'яті. 
Акторам вдалося майже неможливе. 
С в о є ю  н е п е р е в е р ш е н о ю  г р о ю ,  
вишуканими костюмами, прекрасними 
декораціями вони з точністю відобразили  
епоху, чим дуже вразили мене. Найбільше 
мені припав до душі останній танець 
героїв, в якому вони змусили нас повірити, 
що ніби це все відбувалося насправді”,― 
каже леді в чарівній чорній сукні, ім’я якої 
Олександра.

Вони вже мають йти, адже мусять 
вчасно приїхати до гуртожитку. Але саме 
зараз вони такі щасливі й задоволені. 

Театр – то казкова гра почуттів та 
емоцій. Він дійсно захоплює і змушує вас 
повертатися до його зали знову і знову.

До нової вистави, глядачі!

Курсант Анна Макарчук , 
кафедра військової журналістики 

Театр – що воно таке? Що дає людям? Чому так притягує до себе 
людей?

Я заходжу. Я уже чую безліч голосів. Усі чекають від вистави 
чогось хвилюючого. Це зрозуміло, адже будуть розповідати про 
любов. На афіші намальовано двох закоханих, та щось відділяю 
їх…якщо підійти трохи блище можна помітити й інших героїв. Мабуть, 
це сім’я, велика сім’я. Великим буквами написано: “Дами і гусари”. 
Цікаво буде дізнатися, що ж чекає цих двох закоханих.

Час заходити до ложі. Сцену видно добре. На ній помітні 
невеличкі подряпини. То подряпини від пристрастей життя, яке тут 
намагаються відтворити як можна більш реалістично.

Дзвінок. Ось уже і другий.., чекаємо. 
Третій, усі прислухалися, усі в очікуванні чогось незвичайного.
Піднімається завіса, починається гра.
Чоловіки, самі чоловіки, що відхиляють компанію жінок. Це 

військові, майори та поручики. Зараз вони готуються до війни та 
обговорюють те, настільки пагубним є подружнє життя та радіють 
своєму одинацтву. 

В сусідніх ложах сидять військові. Їм подобається ця вистава, 
адже тематика війни та військові звички є їм дуже близькими. Юні 
дівчата-курсантки захоплено оперлися на перила ложі.  “Струнко!”, - 
подав команду майор на сцені. Вони посміхнулися один одному, певно 
чують ці команди кожний день.

Залом прокотилася хвиля сміху. Так, військовий гумор – щось 
величне й незвичне для людей, які не працюють у цій сфері.

Приїхали жінки, уявіть до цих холостяків приїхали жінки! О-о, вони 
планують одружити одного з них. Найстаршого холостяка на 
наймолодшій дівчині. Що ж, цікаво. 
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