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27-у РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  
ТА 100-РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ НАШІ КРАСУНІ ЗУСТРІЛИ 
НА СВЯТКОВОМУ ХРЕЩАТИКУ

«Нарешті! Все позаду! Ек-
замени успішно складені і літ-
ня практика закрита…». Такі 
думки тішили дівчат… Однак, 
рішення щодо формування 
зведеного парадного розра-
хунку з числа курсантів вій-
ськовослужбовців-жінок  вне-
сло корективи. Спочатку були 
сльози і хвилювання, ніхто не 
очікував такого розвитку подій, 
але вже через лічені дні ми 

вперше зрозуміли всю важли-
вість  і відповідальність покла-
деного на нас обов’язку.

Атмосфера, яка тоді па-
нувала, була особливою. Ми 
були перші жінки-військові, які  
мали  марширувати окремою 
коробкою на параді, приуро-
ченому до 27-ї річниці неза-
лежності України та 100-річчя 
відродження української дер-
жавності. Пригадуються заці-

кавлені погляди та здивування 
інших учасників параду, коли 
наші автобуси вперше з’яви-
лися на горизонті льотної сму-
ги аеродрому «Антонова» о 
сьомій ранку. Тоді, на репети-
ції, дуже екзотично пролунало 
наше привітання на фоні інших 
парадних розрахунків. Жіночі 
голоси значно відрізнялися від 
басистих чоловічих.

Продовження на сторінці 3
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СТАНЬ КУРСАНТОМ ОДНОГО З НАЙКРАЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Військовий інститут – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчаль-
ного закладу, який здійснює підготовку фахівців для всіх військових формувань за спеці-
альностями: міжнародна інформація, міжнародні відносини, переклад, фінанси, психологія, 
політологія, геоінформаційні системи і технології, зв’язки з громадськістю, військова журна-
лістика, правознавство.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) відпові-
дає 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 інсти-
туту). 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 кон-
кретизує вимоги до освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особли-
востей, 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 на-
укових співробітників.

Військовий інститут ефективно використовує польову базу Університету, 169-го навчаль-
ного центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна), Великополовецького на-
вчального військового полігону, 1-ї танкової бригади (в/ч А1815, смт. Гончарівське), успішно 
здійснює практичну підготовку курсантів 1–2 курсів за військово-обліковими спеціальностя-
ми “Стрілець механізованого взводу” та “Головний сержант механізованого взводу”. Також 
у Військовому інституті на факультеті військової підготовки проходять військову підготов-
ку студенти 20 структурних підрозділів Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та студенти 40 інших вищих навчальних закладів України із шістнадцяти військо-
во-облікових спеціальностей. Ліцензований обсяг Військового інституту на надання освітніх 
послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підго-
товки 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 універ-
ситету імені Тараса Шевченка на офіційній сторінці http://www.mil.univ.kiev.ua/ та соціальній 
мережі Facebook.

ПЕРШОКУРСНИКИ ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ ПРИСЯГНУЛИ 
НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

СПОРТИВНЕ СВЯТО: 
ПЕРЕМОГИ СМАКУЮТЬ СОЛОДКО

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
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Нас було сто сорок дівчат, щоправ-
да двадцятеро із них були в запасі, але 
відсутність хоча б однієї негативно впли-
вала на жіночу коробку. Кожен знав свій 
обов’язок. Резерв із двадцяти дівчат 
завжди стояв напоготові з наповненими 
водою пульвелізаторами аби  якнайш-
видше охолодити курсанток після про-
ходження урочистим маршем. А на пе-
рерві між тренуваннями на злітній смузі 
аеродрому «Антонова» майбутніх офі-
церів  завжди чекали пиріжки та чай, які 
були просто необхідними для підтримки 
сил. Стомлені, але щасливі, ми поверта-
лися додому, сидячи в автобусі та про-
воджаючи поглядами інших учасників па-
раду, які так само збиралися в зворотню 
дорогу після закінчення тренування.

Ніхто з нас і припустити не міг на-
стільки колосальну підтримку! Люди, які 
аплодували нашій коробці вже на пер-
шій репетиції на Хрещатику, допомогли  
нам відчути важливість кожної з нас. Ми 
були не просто злагодженим військовим 
механізмом, ми відчували себе части-
ною чогось великого та неймовірного.

Звичайно,  не обійшлося і без сюрп-
ризів…  Курсанти Національної акаде-
мії внутрішніх справ , котрі стояли поруч 
із нашими  дівчатами,  заспівали нам 
пісню «Червона рута». Але подарунки 
на цьому не скінчились, по завершен-
ню виконання українського хіта кожній 
учасниці військового параду хлопці по-
дарували по троянді.

«Це вам, наші красуні в однострої, 
на згадку про визначну історичну по-
дію,- підкреслили вони.- Із вами для нас 
свято- ще більше свято !». 

І ось він, День Незалежності Украї-
ни, найочікуваніший день за все літо і 
вже зовсім не через те, що почнеться 
відпустка. 24 серпня – це день, який за-
пам’ятає кожна курсантка Військового 
інституту Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. На-
самперед, своєю участю у військовому 
параді, який розбурхав море почуттів, 
шквал неповторних емоцій.

Прибуття о п’ятій ранку у ВІКНУ. 
Треба прокинутись раніше, адже маєш 

бути красунею. Ще й зачіска: необхідно 
вплести жовто-блакитні квіти в пучок. 
Тому гарантований підйом о четвертій 
годині ранку, а то й раніше. Відчуваєш 
хвилювання, в останнє ідеш отримати 
зброю. Ось і все…загрузилися в авто-
буси, а за вікном Київ лише прокида-
ється. Приїхали.  Крокуємо до вулиці 
Хрещатик 34, там наше місце дисло-
кації. Для нас знову перекрили одну з 
проїжджих смуг, тому дійшли швидко. 
Ми прибули на головну вулицю столи-
ці заздалегідь: початок о десятій, а на 
годиннику лише восьма ранку. Але хіба 
можливо провести такий день без фо-
тографування? Тому у вільну хвилинку 
у кожної відбувалася автографсесія. 
Так непомітно  пролетів час, нарешті 
роздається голос диктора . На годин-
нику – десята ранку.

Ми, майбутні офіцери, стоїмо струн-
ко, зараз - найвідповідальніша мить. 
Вже зовсім близько під’їжджає машина 
Міністра оборони України, яку ми су-
проводжуємо обертом голови.  Лунає 
близьке по духу привітання «Слава 
Україні!». І тут наш вихід, ми якнайдуж-

че хапаємо легенями повітря і щодуху 
кричимо «Героям Слава!». Нам апло-
дують не гірше аніж великим оперним 
співакам, а в кожній із нас витає дух 
грандіозного свята. Президент України 
виголошує промову. Певно, то був най-
тяжчий період, сонце піднялося над 
Майданом і зовсім не хотіло оминати 
парад. Дуже спекотно. Йде 20-а хвили-
на промови Верховного головнокоман-
дувача Збройних Сил України. І ось 
лунає команда, заради якої витрачено 
чимало зусиль та часу:  «До урочисто-
го маршу!»

Рухи чіткі, відшліфовані, йдемо ви-
соко піднявши голови: «Лівою! Лівою! 
Один, два, три». До трибуни йти майже 
кілометр, але ніякої втоми не відчува-
єш, навпаки, в тобі пульсує сила. Мо-
мент, і «Струнко! Рівняння праворуч!». 
Ми маршируємо на головній вулиці 
країни, на честь найголовнішого свята 
України. Вся увага лише на нас, тому 
що «зродились ми великої години…» 
Слава Україні!

Катерина Біленко, 
курсант 316ж групи 
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У ПАРАДНОМУ РОЗРАХУНКУ — 
НАШІ ДІВЧАТА
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Нещодавно вони залишили шкільні 
стіни і обирали свій шлях на майбут-
нє, а нині роблять перші свідомі кроки 
у військове життя. Вересневе свято 
знань для першокурсників Військового 
інституту розпочалось не заливистим 
дзвіночком, а урочистою подією при-
сяги на вірність народу України.

Доленосному моменту передувала 
багатоетапна вступна кампанія: ЗНО, 
іспити з фізичної підготовки, психоло-
гічний тест, медична комісія та курс 
первинної військово-професійної під-
готовки на базі 169 навчального цен-
тру «Десна». Випробування на міць 
та витривалість у легендарній Десні 
новачки склали на відмінно. 

Такі різні, але об’єднані єдиною 
метою бути вірними Батьківщині за 
будь-яких умов і обставин. У військо-
вому однострої, виглядають значно 
дорослішими за своїх цивільних од-
нолітків. Та після закінчення офіційної 
частини посміхаються батькам з дитя-
чою щирістю. 

Серед першокурсників сьогодні і 
військовослужбовці з бойовим досві-
дом. Курсант Віталій Білобородов на-
полегливо йшов до своєї мети. 

— Я вступав до цього інституту одра-
зу після військового ліцею ще в 2016 
році. Тоді не вийшло, тож пішов служити 
за контрактом, але за цей час бажання 
не зникло і сьогодні я курсант ВІКНУ. 

Сподіваємось, що молоде попов-
нення Військового інституту стане гід-
ною зміною старшокурсникам. 

Валерія Кротченко, 
курсант 316ж групи

ПЕРШОКУРСНИКИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

У Військовому інституті 
відбулась зустріч курсантів, 
що навчаються за спеціаль-
ністю «Правознавство» з на-
чальником Військової служ-
би правопорядку Збройних 
Сил України – начальником 
Головного управління Вій-
ськової служби правопоряд-
ку Збройних Сил України  
генерал-лейтенантом Ігорем 
Криштуном. 

Спілкування проходило у 
вільній формі, тож майбутні 
юристи мали змогу з’ясувати 
те, що цікавить найбільше.

Дискусійною стала тема 
міжнародного співробітни-
цтва та застосування досві-
ду країн-партнерів в умовах 
становлення сучасної армії. 

Своїми враженнями поді-
лився курсант 224-ї навчаль-
ної групи Станіслав Мосін: 

— Я думаю, що такі зу-
стрічі зближують курсант-
ський та офіцерський ко-
лективи, сприяють плідній 
співпраці з майбутніми ро-
ботодавцями, стимулюють 
нас для подальшого нав-
чання. 

За підсумками, кожен з 
присутніх зрозумів важливість 
своєї професії, зустріч стала 
своєрідним майстер-класом 
із застосування теоретичної 
бази під час виконання по-
всякденних обов’язків офіце-
ра служби правопорядку. 

Валерія Кротченко,
курсант 316ж групи

ЗУСТРІЧ З КУРСАНТАМИ
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Чи знаєте ви про те, чим відрізня-
ються курсанти нашого військового 
закладу від звичайних студентів слав-
нозвісного університету імені Тараса 
Шевченка? Не тільки дисципліновані-
стю і кмітливістю, високим рівнем па-
тріотизму і багажем теоретичних знань 
та практичних навичок, відданістю 
державі і народу, а й моральною і фі-
зичною витримкою. Свою вправність і 
спритність вони вміло продемонструва-
ли на спортивному святі, приуроченому 
до Дня фізичної культури і спорту, який 
в Україні щорічно припадає на другу 
суботу вересня. Хоч ми й звикли бути 
згуртованою командою, але без краплі 
конкуренції у цей день не обійшлося, та 
погодьтесь, це лише підкидувало дрова 
у вогонь спортивного азарту.

На території спортивного майданчи-
ка студмістечка у протистоянні зійшли-
ся дві протилежності: з правого боку 
– представники факультету фінансів і 
права, які розбилися на дві команди – 
старші і молодші курси, а з лівого – гу-
манітарно-лінгвістичного. В результаті 
напруженої боротьби, під час якої кур-
санти встигли здійснити естафетний біг, 
а також шалені перегони у комбінованій 
та шведській естафетах, позмагатися 
у стрибках на скакалці та забити вирі-
шальний м’яч під час гри у міні-футбол, 
ще й після цього не забувши потягати 
гирі і поперетягувати канат. Воістину 
вони пройшли, як кажуть, вогонь, воду і 
мідні труби. Впродовж змагань рахунок 
постійно змінювався, а це означало, що 
кожна з трьох команд у будь-який мо-
мент може стати переможцем. 

І ось настав момент істини, тож усі 
присутні, затамувавши подих, слідкува-
ли за оголошенням результатів, а саме: 
третє, останнє призове місце посіла 
команда факультету фінансів і права 
молодших курсів, друге місце виборо-
ла команда гуманітарно-лінгвістичного 
факультету, а переможцем змагань 
стала команда старших курсів факуль-
тету фінансів і права. Призерам та пе-
реможцям вручили почесні грамоти, 
а у якості коштовного призу – солодкі 

тістечка та ласощі для відновлення ви-
траченої енергії. 

Здавалося, що спорт і ласощі – дві 
непоєднувані речі, адже всі смаколики 
хоч і приносять насолоду, але потім 
псують настрій: зайві кілограми нам ні 
до чого, особливо тендітним дівчатам, 
та за це також не варто хвилюватися. 
Адже у приміщенні нашого гуртожитку 
нарешті з’явився власний спортзал, 
обладнаний спеціальним м’яким по-
криттям, роздягальнями, тренажерами 
для тих, хто хоче завжди залишатися 
у гарній спортивній формі. За ініціати-
ви курсантки 3 курсу Альони Золотко, 
яка опановує нелегку справу юриста, 
створено окрему групу для тих дівчат, 
котрі бажають займатися фітнесом. На 
заняттях Альона виконує роль не тіль-
ки одногрупниці, але й інструктора з 
достатнім багажем теоретичних знань 
і практичних навичок: 10 років займа-
лася спортивною гімнастикою, до 2017 
року була керівником танцювального 
колективу «Exact», проводила заняття 
у танцювальному таборі «Dance School 

SOL».  У 2017 році вона стала Міс Вій-
ськового інституту та Королевою Грації 
на Всеуніверситетському конкурсі «Ко-
ролева університету», виступала в ролі 
судді на конкурсі сучасного танцю, не-
одноразово ставала переможцем різ-
номанітних змагань, серед яких «Нове 
покоління», «Джерела надій», «Jump 
Up Spring Fest».

Під час занять дівчата викону-
ють вправи з фітнесу, що містять в 
собі силові навантаження, кросфіт та 
стретчинг. Крім цього Альона прово-
дить бесіди і лекції на тему фітнесу і 
здоров’я з бажаючими. Мета цих занять 
– стати сильнішими не тільки фізично, а 
й морально, а ще це чудова можливість 
тримати себе у бажаній фізичній формі 
і отримувати задоволення від занять. 
До групи можуть долучатися усі дівча-
та Військового інституту з 1 по 5 курс, з 
урахуванням того, щоб це не заважало 
навчанню. Отже, у Військовому інститу-
ті свято спорту відбулось на відмінно. 

Катерина Заносієнко,
курсант 316ж групи

СПОРТИВНЕ СВЯТО: 
ПЕРЕМОГИ СМАКУЮТЬ СОЛОДКО
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Військовий інститут Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка  відвідала делегація 
Французької Республіки, зокрема по-
мічник аташе майор Роман Праті та 
викладач французької мови Марго 
Бертелін. Мета візиту - обговорення 
достатньо широкого кола питань з 
налагодження  двостороннього спів-
робітництва та збільшення кількості 
спільних заходів.

Окрім щорічного стажування наших 
курсантів у військовій школі Сен-Сір, 
було домовлено про початок стажу-
вання курсантів і викладачів у Мовному 
центрі міста Рошфор. Викладач фран-
цузької мови протягом цього року буде 
проводити заняття з курсантами та офі-
церами Військового інституту. 

 Наприкінці зустрічі члени фран-
цузької делегації завірили керівництво 
Військового інституту  в подальшому 
розвитку співробітництва, у тому чис-
лі – проведенні ознайомчого візиту до 
лінгвістичного департаменту міжвидово-

го центру розвідки у місті Страсбург. Зу-
стріч відбулась в атмосфері взаєморозу-
міння та глибокої зацікавленості темами, 
що були винесені для обговорення.

 Анна Кравченко,
курсант 316ж групи

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Книжки - це невичерпне 
джерело знань і найпростіша 
дорога до самовдосконален-
ня. Це вкотре усвідомлюєш, 
коли відвідуєш бібліотеку 
нашого Військового інститу-
ту. Вже давно культосвітній 
заклад ВІКНУ втратив ста-
тус місця, де зберігаються 
тільки Статути та підручники 
з тактики. В першу чергу тут 
видають навчальні посіб-
ники, книжки і журнали, ре-
комендовані начальниками 
факультетів, кафедр, ви-
кладачами, задовольняють 
різноманітні інтелектуальні 
потреби курсантів, студентів 
і слухачів. Співробітники бі-
бліотеки здійснюють також 
популяризацію необхідних 

книжок, значну кількість яких, 
спеціально підбирають для 
читання та наукової роботи. 
Підготовлені ними книжкові 
виставки, стенди на акту-
альні теми є на всіх масових 
заходах. У читальній залі 
постійно проводяться чи-
тацькі конференції, зустрічі 
з науковцями, письменника-
ми, учасниками АТО (ООС) 
тощо. 

Зайшовши у бібліотеку, 
відчуваєш зупинку у часі. 
Приглушені звуки, відсут-
ність метушні, окремий світ, 
що налаштовує на сприйнят-
тя та творення. Плюс сучасні 
освітянські новинки: систе-
матичний каталог, власний 
електронний інформаційний 

ресурс, зручна, обладнана 
комп’ютерною технікою ро-
боча зона-це сьогодення на-
шої книгозбірні.

Підтримує та вдоскона-
лює роботу установи не-
величкий професійний ко-
лектив, штат якого складає 
6 осіб. Протягом багатьох 
років, завдяки сумлінній 
праці завідувача бібліотеки 
Оксани Нонки, бібліотекарів 
Лесі Куницької, Людмили По-
ліщук, Світлани Мітіної ство-
рені комфортні умови для 
користувачів, які мають змо-
гу максимально поповнюва-
ти свої знання та використо-
вувати їх у житті і навчанні. 
Значний вклад вносятьу ро-
боту адміністратори системи 
Анатолій Рудий і Олексій 
Гуляєв У цьому – головна 
заслуга бібліотеки ВІКНУ, з 
чим погоджується переваж-
на більшість відвідувачів  
бібліотеки, серед яких є відо-
мі науковці і навіть представ-
ники іноземних держав. 

Співробітники бібліоте-
ки, як кажуть, ідуть в ногу з 

часом.  Цьогоріч було повні-
стю оновлено інтер’єр, заку-
плено нові комп’ ютери, на 
які планується встановлен-
ня додаткових програмних 
продуктів, обладнано місце 
для роботи з програмою 
АСУ «Дніпро». Працівники 
активно опановують новий 
напрям - електронна біблі-
отека, головною метою яко-
го є максимально повне та 
оперативне обслуговування 
користувачів. Поступово по-
сібники та журнали вносять-
ся до електронного каталогу, 
що дає змогу отримати необ-
хідні матеріали дистанційно.

У 1998 році Указом Прези-
дента України встановлено 
свято – Всеукраїнський День 
бібліотеки. Від імені всього 
інституту хочемо привітати з 
професійним святом праців-
ників бібліотеки Військового 
інституту та подякувати за 
корисну працю, любов до ро-
боти і постійне бажання роз-
вивати нашу читальню. 

Валерія Кротченко,
курсант 316ж групи

БІБЛІОТЕКА ДАРУЄ ЗНАННЯ
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29 вересня у стінах Чер-
воного корпусу КНУ імені 
Тараса Шевченка пройшла 
масштабна виставка «ЕХРО 
2018» – Загальноуніверси-
тетський День Відкритих 
Дверей: простір освітніх 
можливостей. Майбутні сту-
денти та їх батьки отримали  
відповідь на важливе запи-
тання: Із якою спеціальністю 
пов’язати своє майбутнє? 

Гучна декламація віршів 
молодих, сучасних україн-
ських поетів, стробоскопіч-
ні ефекти дослідних рухів, 
спалахи від хімічних реакцій, 
дзеленчання моторчиків, які 
змайстрували студенти-фі-
зики – все це під одним да-
хом. Представники кожного 
підрозділу КНУ (а їх близько 
20), намагалися привернути 
увагу майбутніх абітурієнтів 
саме до свого факультету 
або інституту. 

Йдучи коридорами най-
старішого корпусу, зустрічаєш 
середньовічного  аптекаря у 
стародавній рясі – це історики 
агітують вступати на істфак.  

Спостерігаю дивну карти-
ну: стоїть людина у білому ха-
латі, розмахує руками, присі-
дає, від чогось відмахується. 
Думаю: що сталося, можливо 
людині погано і треба ви-
кликати «швидку». Підходжу 
ближче: фуух… Все нормаль-
но, це просто студенти фа-
культету комп’ютерних наук 
та кібернетики демонструють 
технології VR (віртуальної 
або доповненої реальності). 
Таку нагоду втрачати не мож-
на, треба і самому спробува-
ти. На мене вдягають шолом, 
дають в руки два джойстики, 
натискають на кнопку і… Я 
опиняюсь на американських 
гірках. З шаленою швидкі-
стю кочуся донизу, потім моє 
«коритце» перевертається 

догори-дригом, голову тіпає 
вправо, вліво; все що я бачу 
– це голлівудські схили і рей-
ки під собою. Бац, картинка 
змінюється, переді мною 
плазуни мезозойської ери, 
велетні – динозаври. Кидаю в 
них каміння, знову миготіння і 
я вже на повітряній кулі про-
літаю над Ла-Маншем. Треба 
знімати скоріше ці окуляри, 
адже непідготовлена психі-
ка може не витримати таких 
«експериментів». Як розпові-
ли представники факультету, 
такі ігри вже успішно розро-
бляють кмітливі студенти, 
у світі – це звична практика. 
Скоро вже не буде звичних 
нам моніторів, телевізорів 
і газет, незабаром за допо-
могою ось таких от окулярів 
людство буде самостійно 
творити свою чи-то віртуаль-
ну, чи-то дійсну реальність. 
Прогресс сучасності – новітні 
технології, ноу-хау. Ключ до 
них дає Університет.

Але треба йти далі. В на-
ступному фойє помічаю на-
товп школярів, батьків і двох 
статних чоловіків у піксель-
ній, військовій формі – пред-
ставників Військового інсти-
туту КНУ на «EXPO  2018». 
Їм також є про що розпові-
сти, що продемонструвати 
відвідувачам виставки. 

- Наші курсанти забезпеч-
ні усім необхідним для якіс-
ного навчання, - констату-
ють офіцери, - матеріальна 
база інституту: комп’ютерні 
класи, інтернет, бібліотека, 
новітні зразки озброєння, а 
також 3-х разове харчуван-
ня, місця в гуртожитку відпо-
відають сучасним вимогам.  
Плюс інтенсивне профе-
сійне навчання, отримання 
максимуму знань, які наші 
випускники використовують 
у повсякденній напруженій 

службі, і особливо, при вико-
нанні бойових завдань в зоні 
проведення ООС ( АТО). 

- Але ж військова спра-
ва – дуже важка і ризикова, 
– стурбованим голосом за-
являє одна із жінок. – Як і 
кожна мати, я не переживу 
втрати своєї дитини, важкого 
поранення. Дайте пораду, як 
мені бути.

- Прислухайтесь до сво-
го сина, доньки, - відповів 
офіцер.- Вони самі зроблять 
вибір: бути справжнім україн-
цем патріотом Батьківщини, 
самовідданно боронити нень-
ку Україну. Так, це важко. По-
льові навчання, відрядження, 
наряди, відповідальність не 
тільки за себе, а і за своїх то-
варишів, почуття колективу, 
робота зі зброєю. Це справа 
не для слабких духом людей. 
Наші курсанти – самодостат-
ні люди, які навчилися жити 
без материнського опікун-
ства, в екстремальних ситуа-
ціях вони зможуть дати раду 
собі та своїм рідним. Ось така 
Вам моя відповідь.

У павільйоні поряд зі мною 
стоїть молодий хлопець  Іван 
Гончар. У нього на обличчі 
читається: « Армія, Збройні 
Сили України- це моє, це мрія 
всього мого життя». Зараз не 
найкращі часи в історії нашої 
країни, яка воює з російським 
агресором, відстоює свій су-
веренітет, - розмірковує він,- і 
я відчуваю, що маю  зробити, 

захищаючи Україну. Стоя-
ти осторонь не буду. Багато 
моїх однолітків виїжджають 
на навчання за кордон, але я 
не можу в такий момент по-
кинути свою рідну землю.

Хлопець навчається у 11 
класі, я був вражений. Мені 
стало тепло на душі. 

… Огляд «EXPO 2018» 
тривав декілька годин. За цей 
час я пізнав і побачив багато 
нового, корисного, усвідомив 
у яких вишах навчаюсь. Київ-
ський Шевченковий універси-
тет – унікальний, тривалі роки 
тримає марку найкращого 
ЗВО в країні. Тому недар-
ма університетську родину, 
ВІКНУ в 2018 році поповнили 
самі сильні випускники укра-
їнських шкіл, військових ліце-
їв, воїни-контрактники. Серед 
першокурсників – 12 призерів 
міжнародних предметних 
олімпіад, кожен із яких має 
два або й три сертифікати з 
максимальними 200 балами 
ЗНО. Курсанти нашого Вій-
ськового інституту служили 
в українському війську, пе-
ребували в зоні ООС і АТО, 
мають державні нагороди. 
Тобто, студентам і курсантам 
КНУ, ВІКНУ є чим пишатися, 
чому і у кого навчатися. На 
такі роздуми мене спонукало 
побачене і пережите під час 
Загальноуніверситетського 
Дня Відкритих Дверей.

Владислав Чікін,
курсант 316-ж групи

День Відкритих Дверей. «ЕХРО 2018»
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У стінах Військового ін-
ституту Київського націо-
нального  університету імені 
Тараса Шевченка нещодав-
но презентували книгу про 
українських розвідників.

   В книгу увійшли 16 іс-
торій про справжніх укра-
їнських героїв-розвідників, 
які останні 100 років муж-
ньо та самовіданно слу-
жили Україні та захищали 

українську землю від за-
гарбників.

  Як зазначив у своєму 
виступі прес-секретар роз-
відувального органу Мініс-
терства оборони України 
Микола Красний, історію 
про героїчні подвиги укра-
їнців треба розповсюджува-
ти, адже на їх славетному 
прикладі  повинні вихову-
ватись наступні покоління 
захисників суверенітету та 
територіальної цілісності 
України. «Молодь повинна 
знати історію свого народу, 
а легенди, створені Крем-
лем, увійдуть у минуле», - 
додав представник ГУР МО 
України. 

Всі гості з неймовірною 
цікавістю слухали виступ, 
адже курсанти розуміють 

та шанують героїв нашої 
держави, які проливали 
кров, будуючи незалежність  
України.

Після виступу курсанти 
5-го курсу за спеціальністю 
«Міжнародна інформація», 
майбутні ГУРівці, особисто 
поспілкувалися з пред-
ставником розвідувально-
го органу. 

 Найближчим часом книга 
про українських героїв-роз-
відників буде презентована 
в інших військових вишах 
та молодим ліцеїстам вій-
ськового ліцею імені Івана 
Богуна. Вони вивчатимуть 
історію українських захисни-
ків на конкретному прикладі 
своїх предків.

Євген Крамаренко,
курсант 316ж групи

Курсантам презентували історичну 
книгу про українських розвідників

у  XІV Міжнародній науково-прак-
тичній конференції «Військова осві-
та і наука: сьогодення та майбутнє», 
яка відбудеться 22 листопада 2018 
року у Військовому інституті Київ-
ського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Мета  конференції - обговорення 
стану та перспектив розвитку військо-
вої освіти і науки, апробація результа-
тів наукових досліджень, організація 
співробітництва у науковій діяльності 
та підготовці наукових, науково-педаго-
гічних і офіцерських кадрів. 

Напрямки конференції:  техніч-
ні проблеми озброєння і військової 
техніки та технології подвійного при-
значення; актуальні проблеми лінгві-
стичного забезпечення Збройних 
Сил України; актуальні проблеми гу-
манітарного та соціального розвитку 
Збройних Сил України; інформацій-
но-психологічна боротьба у воєнній 
сфері; сучасні інформаційно-комуні-
каційні технології у воєнній сфері;  фі-
нанси; актуальні проблеми правового 

забезпечення діяльності Збройних 
Сил України в особливий період; ак-
туальні проблеми геоінформаційного, 
топогеодезичного та навігаційного  
забезпечення Збройних Сил України. 

Для участі у конференції необхідно 
подати до оргкомітету: заявку на участь 
у конференції; тези у електронному ви-
гляді.

Заявки на участь у конференції та 
тези доповідей приймаються до 29 
жовтня 2018 року на ім’я відповідаль-
ного секретаря за адресою: 03189, м. 
Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий 
інститут Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (нау-
ково-організаційне відділення).

 Тези доповідей подаються в 
одному примірнику друкованого тек-
сту, не більше однієї сторінки формату 
А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт 
– Times New Roman 14. Ліве поле – 3 
см, праве – 1 см, верхнє, нижнє –  2 см. 
Посередині заголовок тез строчними 
літерами, у правому верхньому кутку 
– прізвище та ініціали, назва організа-

ції. Назва файлу – українською мовою, 
повинна містити прізвище автора (Пе-
тренко.doc).

Кращі секційні доповіді можуть бути 
надруковані у Віснику Київського наці-
онального університету імені Тараса 
Шевченка (Військово-спеціальні науки) 
та Збірнику наукових праць ВІКНУ у ви-
гляді наукових статей. 

Адреса оргкомітету:   Військовий 
інститут КНУ імені Тараса Шевченка, 
03189  м. Київ, вул. Ломоносова, 81. 

Телефон: 
(044) 521–35–97; 
(044) 521–32–89 
(внутрішній 61–45)
E–mail: 
nov_viknu@ukr.net

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ


