
Підтрим уємо  флеш-моб  
#22pushupchallenge

ст. 7

Вони пройшли свою “війну”

ст.  8

Навіки перший. Твої сини, 
Україно!

ст. 4

№ 1 (67), січень 2017 року



ПОЕТИЧНА СТРІЧКА ................................... 8

Солдат  Олена ГАВРИЛЮК
Солдат Євгенія Пугач

ОРКЕСТР ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ВИСТУПИВ НА ГОЛОВНІЙ ЯЛИНЦІ 

КРАЇНИ............................................................ 7

Старший лейтенант Людмила Русецька

УНІВЕРСАНТ ▪ № 1 (67) ▪ січень 2017 року                                                                                   2

“УНІВЕРСАНТ” - ДРУКОВАНИЙ ОРГАН 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Редакційна колегія:
Віктор Уліч - голова редколегії,

Олег Домбровський - заступник голови,
Юлія Тюріна,

Микола Дорохов,
Владислав Думлер,

Ілля Вінаєв

Дизайн та верстка:
Олег Домбровський

Літературний редактор:
Володимир Савенко

Фото:
відділення по роботі з особовим складом, 

сайт Міністерства оборони України, 
мережа Інтернет

Друкується рішенням вченої ради, 
протокол № 12 від 25.01.2007 та 

затверджено наказом начальника 
Військового інституту № 301

 від 29.08.2016

Відповідальність за достовірність 
наведених даних в статтях несе автор

Сфера безоплатного 
розповсюдження - місцева

Адреса редакції:
03680, м. Київ-680,

вул. Ломоносова, 81

Віддруковано у навчально-
картографічному комплексі 

Військового інституту Київського 
національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
Наклад - 50 прим.

Зам. № 380-12

Тел.: (044) 521-32-89, (61-71)
http://www.mil.univ.kiev.ua 

www.facebook.com/Milunivkievua

© “Універсант” ВІКНУ, 2016

В л а д и с л а в  В О Л О Ш И Н :  “ З б р о я  
журналіста — перо, але без знань 

матеріальної частини в бою не вижити” . 6

Солдат Валерія МОГИЛЕВСЬКА

“ДІТИ ТА ВІЙСЬКОВІ” –  ПРОЕК Т 
СОЦІА ЛЬНОЇ  КОМУНКАЦІ Ї    В ІД    

ПСИХОЛОГІВ   ВІКНУ................................... 6

Майор Юлія ТЮРІНА

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.

СТАРТУВАЛИ ЗАХОДИ З ВШАНУВАННЯ 
ПОДІЙ ТА ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 р. .... 3
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СТАРТУВАЛИ ЗАХОДИ З ВШАНУВАННЯ ПОДІЙ ТА 
ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
1917-1921 РОКІВ

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України і військової доблесті захисників 
рідної землі, визнання історичного значення подій, пов`язаних з визвольною боротьбою початку XX століття та 
утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і 
Західноукраїнської Народної Республіки, у Військовому інституті стартували заходи щодо відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників.

Так, за сприяння директора філії Національного музею історії України “Музей історії української революції 1917-
1921 років” Олександра Кучерука курсанти мали можливість ознайомитись з предметами й документами з початку 
ХХ століття, доби УНР, ЗУНР, Української Держави, Директорії УНР, Першого та Другого зимового походів УНР, 
етапами розвитку державницького руху початку ХХ ст., створення і діяльність Української Центральної Ради, уряду – 
Генерального Секретаріату, згодом Народних міністерств, Армії УНР, тут містяться унікальні комплекси генерала М. 
Капустянського, полковників Є. Коновальця та Р. Сушка. Цікавою та змістовною була розповідь про Українську 
Державу гетьмана Скоропадського, Акті Злуки, що ухвалений 22 січня 1919 року українським парламентом — 
Конгресом трудового народу України. Окреме захоплення у відвідувачів викликати реконструйовані військові 
однострої Армії УНР, Української Галицької Армії, Січових Стрільців. Окрім того, у холі навчального закладу 
відкрито експозицію про видатного борця за незалежність України полковника Євгена Коновальця.

Нагадаємо, що згідно з Указом Президента України 2017-й рік проголошено Роком Української революції 1917-
1921 років. Упродовж року в різних форматах та в рамках різних заходів Військовий інститут розповідатиме про події 
Української революції і вшановуватиме борців за незалежність.

Майор Олег Домбровський
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НАВІКИ ПЕРШИЙ. ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

“Знакомьтесь, это я! Белобрысый, веселый, общительный, не всегда послушный. Имя у меня интересное – 
Степа. Так зовут и моего дедушку. Считаю, что мужчина должен быть сильным... В свободное время очень 
люблю играть в футбол… мечтаю стать футболистом, и еще я очень люблю свою семью: маму, папу, 
братика Андрюшку, дедушку и тетю. Кошку я тоже люблю, но меньше. Вот если бы мне разрешили завести 
собаку…” 

МИ ВИРОСЛИ В ОДНОМУ 
МІСТІ, ГУЛЯЛИ ТИМИ Ж 
САМИМИ ВУЛИЦЯМИ, МАЛИ 
СПІЛЬНИХ ДРУЗІВ... НЕ 
ЗНАЙОМІ ОДИН З ОДНИМ 
ОСОБИСТО, БЕЗ ВАГАНЬ, 
СТАЛИ ПО ОДИН БІК БАРИКАД 
ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ 
РОСІЙСЬКИМ АГРЕСОРОМ 
НАШОЇ РІДНОЇ ЗЕМЛІ. ПАМ’ЯТІ 
СПРАВЖНЬОГО УКРАЇНЦЯ, 
ЧУДОВОГО ХЛОПЦЯ, МОГО 
ЗЕМЛЯКА – СТЕПАНА 
ЧУБЕНКА

Події 2014 року змінили життя кожного. Буревієм 
увірвалися вони і в життя Степана, для якого не було 
компромісу в питанні єдності, що Краматорськ – це 
Україна. Коли в сусідньому Слов’янську вже панували 
сепаратисти, в Краматорську жоден мітинг на 
підтримку соборності та незалежності рідної держави 
не проходив без голкіпера та його 
друзів з ультрас. У квітні 2014р. 
російські найманці, з так званими 
“козаками”, почали захват міста. 
Краматорськ хаотично обстрілювали. 
Найскладніше приходилось людям 
похилого віку. Саме для них Стьопа з 
хлопцями  облаштував  старе  
бомбосховище, допомагав долати 
сходи, слідкував, щоб завжди була 
вода. 

Коли будівлю Краматорського виконкому 
опанували озброєні бойовики, Степан  зумів втертися 
їм у довіру. Це було нескладно, завдяки природженому 
артистицизму та дару спілкування з людьми. Та як 
тільки видалась нагода, він без зайвих роздумів зняв 
ненависний прапор так званої “ДНР”, бо інакше, як 
ганчіркою його не вважав.

Такі сміливі та зухвалі вчинки не могли залишитися 

поза увагою людей, що вважали себе господарями 
міста і родині Чубенків почали погрожувати. На деякий 
час батькам вдалося відправити Стьопу к діду до Росії. 
Та його вистачило лише на місяць. 27 травня хлопець 
повернувся в місто зі словами: “Родина в опасности, 
прятаться, как крыса, не буду” .  Погрози 

продовжувались. На початку липня 
родина, нарешті, вмовила Степана 
поїхати до друга у Київ. Та невдовзі 
Краматорськ було звільнено від 
окупантів. Зі столиці він виїхав 23 
липня, поїзд прямував через 
Донецьк…

Пізніше стане відомо, що у 
Донецьку Степана затримали за 
жовто-синю стрічку на дорожньому 

рюкзаку та шарф футбольного клубу. Бити почали 
одразу. Потім перевезли в Горбачево-Михайлівку, 
начебто на риття окопів. І за весь час ніхто з бандитів не 
вважав за потрібне  повідомити батьків де знаходиться 
їх неповнолітній син. Там вже не діяли закони держави, 
суспільства, людяності.

Як тільки надійшла звістка, що Стьопу затримано, 
батьки поїхали до окупованого Донецька.  Варвари так 
званої “народної республіки” не прагнули допомогти у

Я звичайний українець,
І я мрію про одне,

Щоб на прапорі  воліло
Завжди жовте й голубе

(Cтепан Чубенко)
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пошуках, шукали самостійно.
 В Горбачово-Михайлівці місцеві 
жителі тільки відводили очі, коли 
бачили знімок хлопця. Доводилося 
чергувати біля будівлі Донецької 
обладміністрації. Саме там вдалося 
поспілкуватися з “псевдо-лідером” так 
завної “ДНР” О. Захарченком. 
Наступного дня повідомили, що 
Стьопа розстріляний.

Вбивць було троє,  три дорослих озброєних 
чоловіка віком від тридцяти двох до сорока восьми 
років, а йому лише шістнадцять… Але як же їм було 
лячно, що вони зв`язали позаду руки скотчем і 
замотали голову Степана футболкою, в якій він грав  у 
Клубі веселих та кмітливих (КВК).

Навіть погляду боялись  бойовики з батальону 
“Керчь”, двоє з яких мешканці Донецька, один з 
Макеєвки. “Борці” з фашизмом, прихильники “русского 
мира” без докорів сумління, з тваринною впертістю 
намагалися примусити 16-річного хлопця стати 
зрадником. Не вдалося. П'ять куль – це все ще змогли 
знайти серед своїх “духовных скрепов” потвори у 
відповідь на чистий погляд юного патріота. Та жодна з 
них не взяла гору над великим серцем та щирою 
душею, в яких вмістилася вся Україна. 

Наприкінці вересня 2014  подзвонили та 
повідомили, що злочинців затримали, готується 
ексгумація тіла. Її призначили на 3 жовтня. Мати 

Стьопи, Сталіна В'ячеславівна 
їздила на очну ставку з одним із 
вбивць свого сина. Двом іншим 
вд а л о с я  вте к ти  д о  К р им у .  
Дізнавшись, що його майже не 
кормлять у тюрмі, зібрала та 
передала харчі аби довести, що в 
б у д ь - я к о м у  в и п а д к у  т р е б а  
залишатися людиною. Поховали 
Степана Чубенка 8 листопада 2014 

року у рідному Краматорську.
Вже два роки поспіль проводяться футбольні 

турніри пам’яті голкіпера молодіжної команди 
“Авангард”. Організаторами виступають друзі Степана 
з ультрас “Краматорці” за підтримки патріотично 
налаштованої громадян міста. 

“Навіки перший”, саме за таким номером знають 
хлопця в усіх містах, де грає краматорська команда.

Також, нещодавно невеличким тиражем, мама 
Стьопи за рахунок власних коштів випустила збірку 
віршів, написаних хлопцем власноруч та присвячених 
йому. 

Своїм друзям по команді Стьопа якось сказав: “В  
жизни есть три святыни: Родина, родители и Бог”. 
Жодну з них він не зрадив. 

Висвітлена інформація була надана батьками 
хлопця. 

Курсант 116 ж навчальної групи
солдат Валерія Кротченко

Ты же знаешь, как меня зовут?
Ты ведь знаешь, куда я иду?
И ко мне со слезами придут,

Когда земля зашуршит на гробу

(Cтепан Чубенко)
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“ДІТИ ТА ВІЙСЬКОВІ” – ПРОЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМУНКАЦІЇ   ВІД   ПСИХОЛОГІВ   ВІКНУ

З ініціативи та активної підтримки ад’юнкта Військового інституту 
військового психолога капітана Олексія Карачинського на Донеччині, у 
місті Слов'янськ, в рамках проекту “Діти та військові” відбулася 
документальна вистава київського Театру Переселенця.

У яскравому драматично-художньому заході, який проходив на 
базі Платформи ініціатив “Теплиця”, взяли участь старшокласники 
миколаївської школи № 3, що у Донецький області, та 
військовослужбовці об'єднаного центру цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України.

Як розповів один з авторів вистави випускник Військового 
інституту, а нині ад'юнкт науково-організаційного відділення 
військовий психолог капітан Олексій Карачинський, метою нового 
проекту є налагодження діалогу між мирними мешканцями Донбасу 

Владислав ВЛОШИН: “Зброя журналіста — перо, 
але без знань матеріальної частини в бою не 
вижити”

У Військовому інституті з ініціативи кафедри військової 
журналістики відбулася зустріч заступника начальника відділу 
Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України полковника 
Владислава Волошина із майбутніми військовими  журналістами. 

Він поділився власним досвідом роботи в “гарячих точках” світу та в 
умовах проведення АТО на сході України. Особливу увагу загострив 
на необхідності дотримання  вимог, які висуваються журналістам в 
районі ведення бойових дій та прифронтовій полосі, а також в інших 
кризових ситуаціях, в яких йому колись довелося працювати в якості  
журналіста та прес-офіцера українського військового контингенту. 
Його розповідь торкалася практичних аспектів мистецтва 
телеоператора, кореспондента, редактора та керівника 
телерадіостуді ї .  Б ільше це стосувалося не паркетної  
тележурналістики, а роботи “в полі”.

Одна із основних настанов від журналіста-практика – необхідність 
твердих знань і  хороших навичок військової справи.

Солдат Валерія Могилевська

та українськими військовослужбовцями.
— Ми  і н і ц іюємо  знайомство  

військових та підлітків, і сподіваємось, що 
спілкування один з одним допоможе не 
лише їм, а також і їхнім батькам та 
оточуючим знайти спільну мову. Таким 
чином, ми намагаємось трошки наблизити 
мир та попередити будь-які конфлікти, — 
зазначив співавтор проекту Олексій 
Карачинський.

П і д  ч а с  в и с т а в и  д і т и  т а  
в ійськовослужбовці  поділилися з  
глядачами своїми в ідвертими та 
глибокими монологами.  П ідл ітки  
розповідали реальні, невигадані історії 
про те, що вони пережили під час 
військових дій в їх місті, про свою любов до 
рідного краю, про перше кохання. У 
відвертій атмосфері офіцери розповіли 
цікаві та особисті історії свого життя.

Документальна вистава здійснюється 
за підтримки Посольства Канади в Україні 
та Канадського фонду підтримки місцевих 
ініціатив.

Майор Юлія Тюріна
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ОРКЕСТР ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ВИСТУПИВ НА 
ГОЛОВНІЙ ЯЛИНЦІ КРАЇНИ

У передостанній день роботи зимового містечка – жителі та гості 
столиці м. Києва мали можливість помилуватися новорічною казкою, 
створеної командою Folk Ukraine і партнерами заходу головної ялинки 
України.

У святковому концерті взяли участь: Сергій Костецький, Дарина 
Ільвовская – ведуча програми “Світські Хроніки”, солістка дуету 
Domino.

Слухачі мали можливість насолодитися неймовірними 
номерами, які підготував оркестр Військового інституту на чолі з 
диригентом майором Юрієм Копачем.

— Ми знаємо, що після важкого трудового тижня хочеться 
відпочинку і заряду енергії. І повірте, саме на Софійській та 
Михайлівській площі ви зможете все це знайти! Мали за велику честь 
подарувати всім ще трохи свята і розваг у ці різдвяні дні, — ділячись зі 
своїми враженнями, сказав майор Копач. 

Окрасою заходу стали сестри Наруцьких, які виконали відомі 

ПІДТРИМУЄМО ФЛЕШ-МОБ #22PUSHUPCHALLENGE

Флеш-моб #22PushupChallenge в Україні проходить на підтримку 
учасників бойових дій, які повернулися із зони проведення 
антитерористичної операції.

Нагадаємо, що саме цифра “22” фігурувала у статистиці кількості 
самогубств серед ветеранів військових конфліктів та бойових дій 
Збройних Сил США. Аби привернути увагу суспільства до цієї 
проблеми, було запроваджено флеш-моб, умовою якого стало 22-
разове віджимання протягом 22 днів. Згодом дана естафета 
перейшла і до інших армій Європейських країн світу, в тому числі і 
України.

Як відзначив учасник АТО капітан Володимир Осіпов, таким чином 
на Європейський манер, ми маємо змогу привернути увагу нашого 
суспільства та всіх українців до проблем, які нажаль переслідують 
учасників бойових дій. Всім українським людом робимо все можливе 
для того, щоб підтримати таких людей і саме головне – дати їм 
зрозуміти, що вони потрібні своїм родинам, нам та нашому народу.

– Як учасник бойових чудово розумію переживання близьких і 
рідних поранених військовослужбовців тому використовую будь-яку 
можливість, щоб підтримувати своїх побратимів і слово, і ділом, — 
зазначив капітан Осіпов.

Курсові офіцери та курсанти факультету виконали дану естафету 
флеш-мобу #22PushupChallenge та передали її особовому складу 
управління Військового інституту.

Підполковник Андрій Балдецький

українські колядки та щедрівки 
вітаючи воїнів АТО.

Нагадаємо, що на головній ялинці 
глядачі мали можливість відвідати 
оглядовий майданчик, Музей крижаних 
скульптур, найсмачніші страви у зоні фуд-
корту, резиденцію Святого Миколая, 
Київську карусель, дорослі та дитячі гірки, 
колесо огляду, тощо.

Традиційно, святковості завершились 
після 19 січня – Водохреща.

Ст. лейтенант Людмила Русецька
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ВОНИ ПРОЙШЛИ СВОЮ “ВІЙНУ”

На вшанування 75-тої річниці від початку вивезення населення 
України на примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни 
представники історичного факультету та Військового інституту КНУ 
долучилися до зазначеного заходу і взяли участь в лекторіях 
історичної пам'яті українських невільників, довгому шляху до їх 
визнання на Батьківщині та академічному вивченню цієї проблеми, які 
були відображені у виступах Голови Інституту національної пам'яті 
України Володимира В'ятровича, Президента Громадської організації 
“Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” Ігора 
Лушнікова, завідувача відділу історії України періоду Другої світової 
війни Інституту історії України НАН України Олександра Лисенка.

Масштабне використання робітників з України розпочалося 1942 
року і тривало до 1945-го. 18 січня 1942 року із Харкова до Кельна 
вирушив перший ешелон із 1117 робітниками. Загалом із території 
України до Німеччини були вивезені близько 2,4 млн остарбайтерів 
(східних робітників). На Батьківщині на більшість із них чекали 
перевірки й фільтрація у таборах НКВС.

Своєю персональною історією поділилася Надія Іванівна 
Слєсарєва, якій довелося не лише важко працювати на німецькому 
виробництві, а й пройти пекло нацистських таборів.

Також під час заходу відбулася передача до музею нових 
унікальних артефактів: дослідник-колекціонер Дмитро Піркл 
подарував 27 оригінальних поштових листівок та інші персональні 
документи українських остарбайтерів, а краєзнавець з Київщини 
Михайло Гич – відеозаписи спогадів колишніх остарбайтерів с. Єрківці 
Переяслав-Хмельницького району. Нові предмети та свідчення 
незабаром опрацюють науковці музею, а згодом вони знайдуть своє 
місце в подальшому музейному висвітленні історичної проблеми.

Полковник Віктор Уліч

ПОЕТИЧНА   СТРІЧКА

Тож дій, мій Герою

Я спасу тебе від депресії,
Мені не байдуже, не все одно. 
В оточенні путінської агресії
Засвітиться в тьмі переможне вікно.
І оптиміст може втратити надію,
Світло затьмарить деінде пітьма.
Однак герой здати бій не зуміє – 
У нього велика і світла мета.
Тож дій, мій Герою, побідно дихай.
Я поверну тепло твоїх рук
І спрямую світло, що палає в твоїх зіницях,
На людей, позбавивши їх  від мук.
Кину квіти, що вчора зів'яли
До твоїх ніг, і вони оживуть.
Ти – є життя! І щоб тебе пам'ятали,
Просто будь з тими, хто поряд ідуть.
Тож я кажу: депресії більше не бути,
Депресія – слабість, ганьба і бридня.
У чім-бо сила, брате? – У вірі!
Ти Вкраїни вільне, хоробре дитя!
Тож відкрий свої чистії очі сині,
І віддай все тепло своїй рідній землі.
Ти не один. Ми разом, ми єдині!
Йдемо до волі на світлому тлі.

Солдат Євгенія Пугач 

Відголосся війни

У пам’яті страшні роки війни, 
Бездонні і жахливі дні і ночі,
Що залишили слід на всі віки, 
Печаллю, біллю плачуть людські очі.
За кого ж билися, за кого умирали? 
За Неньку-Батьківщину, і за нас,
За мирний світ, за щастя, що ми мали,
За честь солдат, чий дух не згас.
Безмежна всім загиблим дяка
І доземний уклін живим,
Хай живе  в душах світлість всяка,
В наш час мінливий і важкий.

Солдат Олена Гаврилюк
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