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Шановні випускники, офіцери, викладачі та гості Військового інституту! 
 

23 червня 2007 року у Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка свято – 10-й ювілейний випуск офіцерів.  
П’ять років науково-педагогічний склад університету своїми знаннями,  життєвим 

досвідом загартовував ваш розум,  плекав ваші душі, готував до виконання 
службових обов’язків.  
Позаду залишились  хвилювання випускних екзаменів і сьогодні разом з 
дипломами про вищу освіту ви отримуєте частинку наших сердець. Вітаю з 
випуском викладачів, бо саме завдяки їх натхненній і складній справі офіцери-
випускники змогли сьогодні  отримати свої перші офіцерські погони. 
Попереду на вас чекає яскраве і цікаве життя.  
Служіть Україні чесно, будьте вірними її захисниками.  
Бажаю всім добра і злагоди, творчості і натхнення у виконанні службових 

обов’язків в ім’я нашої Батьківщини!  
Не забувайте про свій рідний університет. Тут завжди будуть пам’ятати і 

любити Вас. 
Хай Вам щастить, дорогі випускники! 

Ректор Віктор Скопенко ■  

23 червня 2007 року у Військовому 
інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка свято – 
десятий, ювілейний, випуск молодих 
лейтенантів. Це знакова подія, що знаменує 
собою  суттєвий внесок, який зробив 
інститут, увесь його колектив – від 
начальника інституту до лаборанта – у 
зміцнення обороноздатності нашої 
Батьківщини. Наших хлопців і дівчат  чекає 
нелегка служба. Невідомо, в які краї та кутки 
нашої Батьківщини занесене їх  непроста 
офіцерська доля, але всі ми впевнені, що, 
маючи такі якості, як наполегливість, 
професіоналізм, бездоганну відданість своїй 
справі, наші випускники зможуть подолати 
будь-які перешкоди на шляху до 
генеральських зірок.  

Президент та уряд України приділяють 
велику увагу питанням обороноздатності 
Держави та вирішенню соціальних проблем 
її захисників. З 1 травня 2007 року значно 
підвищено місячне грошове утримання 
Докорінно переглянута Державна програма 
будівництва житла для сімей 
військовослужбовців. Військово-соціальна 
робота  в Збройних Силах України набуває 
нових масштабів і темпів.  

А поки що наших випускників очікує ще 
одне випробування – це державні екзамени.  
Державна екзаменаційна комісія починає 
свою роботу з 1 червня, і мета її роботи – 
вивчення стану справ у Військовому інституті 
та оцінка рівня підготовки його випускників. 
Це справжнє випробування для всього 
колективу інституту і, в першу чергу, для 
курсантів п’ятого курсу та офіцерів-слухачів. 

Державна екзаменаційна комісія досить 
прискіпливо буде ставитись до готовності 
випускників складати комплексні екзамени 
та захисту дипломних робіт. 

Окрім того, такі спеціалісти, як 
радіотехніки та юристи, повинні докласти 
максимум зусиль аби вийти на фінішну 
пряму із міцними знаннями та завзяттям. 
Адже диплом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка того 
вартий. 

 
Найбільш впевнено підходять до 

державних випробувань курсанти 
військово-технічного факультету:               
Коряк А.В., Вікторенко С.О., Кольцов Р.Ю., 
Іванча Ю.В. Екзамени вимагатимуть від 
курсантів і слухачів не тільки глибоких 
знань, але й практичних навичок, уміння в 
необхідний час зібратися з силами та 
волею і подолати всі перепони на шляху до 
омріяних лейтенантських погонів. І тільки 
тоді, коли звичайні курсанти зможуть 
подолати  всі ці перешкоди, можна буде 
нарешті сказати: «Вітаємо Вас, 
лейтенанти!». 

 
Командування військово-технічного 

факультету ■ 

На військово-гуманітарному 
факультеті розпочала роботу 
Державна екзаменаційна комісія з 
атестації випускників за 
спеціальностями «Психологія» та 
«Політологія».  

Результати перших комплексних 
іспитів із фахових дисциплін 
показали досить високий рівень 
підготовки курсантів. Так курсант 
512 пс н.г. Крихта І.В. на досить 
високому методичному та 
теоретичному рівні підійшов до 
викладу змісту питань 
екзаменаційного білета. Відмінні 
результати також показали курсанти 
Зіняк І.Я. (який, до речі, склав усі 
іспити на відмінно та з успіхом 
захистив дипломну роботу), 
Тимченко Є.М., сержанти  
Гомоцький В.І. та Обрізан Ю.Г. 

Фахівці гуманітарної сфери є 
дуже необхідні для Збройних Сил 
України, тому керівництво 
факультету приділяє досить значну 
увагу їх підготовці та професійному 
становленню. Адже хлопці 
здобувають знання не лише в стінах 
інституту, а й на інших профільних 
факультетах. 

Користуючись нагодою, 
командування ВГФ вітає випускників 
із успішним закінченням навчання 
та бажає їм здійснення всіх 
заповітних мрій. 

 
Керівництво військово-

гуманітарного факультету ■ 
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Професія військового 
фінансиста є дуже 
відповідальною, адже вимагає 
постійної пильності та 
зосередженості. Саме ці якості, 
помножені на багаторічну працю, 
а також безперервний 
саморозвиток, дають можливість 
у майбутньому стати справжнім 
професіоналом своєї справи. 
Вирішення величезної 

кількості завдань, які щодня 
лягають на плечі начальника 
фінансово-економічної служби, 
потребує високого рівня 
професійної підготовки та вміння 
застосовувати теоретичні 
знання, здобуті під час навчання 
безпосередньо на практиці.  
Одним із напрямків діяльності 
факультету є тісні наукові зв'язки 
та співробітництво з  

Ярославським військовим фінансово-
економічним інститутом (Росія), економічним 
факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка, 
економічним факультетом Донецького 
національного університету, Інститутом 
економіки Міністерства економіки та 
європейської інтеграції, Тернопільською 
академією народного господарства, а також 
виробничі зв'язки з фінансово-економічними 
органами силових структур та їх контрольно-
ревізійними управліннями. 
Випускники факультету призначаються для 

проходження служби на керівні посади 
фінансово-економічних органів Збройних Сил 
України, Внутрішніх військ, Державної 
прикордонної служби, Державної спеціальної 
служби транспорту, у слідчі та фінансові органи 
Служби Безпеки України та інші силові 
відомства. 
Випускники факультету отримують освіту за 

відповідними кваліфікаціями: для бакалаврів – 
бакалавр з фінансів, для спеціалістів 

– спеціаліст тактичного рівня за 
спеціальністю "Фінанси" зі спеціалізації 
“Фінанси і військова економіка”, для 
магістрів – магістр військового управління 
оперативно-тактичного рівня за 
спеціальністю "Економіка та фінансове 
забезпечення військ (сил)".  

«На сьогодні військовий фінансово-
економічний факультет … є єдиним в 
Україні профільним факультетом з 
підготовки кадрів фінансово-
економічної служби…» 

І ми маємо тих, хто гідний продовжувати 
наші традиції. Серед них курсанти: 
Остапенко О.П., Савран І.П., Іванов І.О., 
Сіренко С.В., Байло Р.Г., Бас О.В., Шевчук 
О.Ю., Шмундяк М.О., Январі І.І., Зоман 
С.А., Шевчук А.А., Гуцалюк В.В., Кирій 
В.О., Кондратенко В.А., Кравченко В.В., 
Яненко В.І., Мінченко В.В.. 

 

Назарій Горбатюк ■ 

 
На факультетах цього 

престижного навчального 
закладу майбутні офіцери 
набувають базових фахових 
знань, а військово-спеціальну 
підготовку проходять у ВІКНУ. 
Таке поєднання дає нам 
унікальну можливість 
користуватися кращими 
університетськими надбаннями в 
галузі освіти. 
Органічно поєднуючи 

військову та цивільну складові 
освіти, Військовий інститут готує 
унікальних фахівців, здатних 
забезпечити створення нової 
моделі ЗС. 
Наш інститут готує спеціалістів 

не тільки для Збройних Сил 
України, а й для військових 
формувань МВС, МЧС, СБУ, 
Мінтранспорту, Державної 
прикордонної служби та Служби 
зовнішньої розвідки. 
Актуальність спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка 
у Військовому інституті, 
підтверджується стабільним 
держзамовленням. Готуючи того 
чи іншого фахівця, ми керуємося 
передусім його практичною 
необхідністю для Збройних Сил. 
Нині, наприклад, ми готуємо 
фахівців за дванадцятьма 
спеціальностями…  виходячи із 
завдань, визначених Державною 
програмою розвитку Збройних 
Сил України на 2006–2011 роки. 

 

рівня «бакалавр», яка у нашому 
суспільстві вважається незакінченою 
вищою, ще не повною мірою відповідає 
вимогам європейського простору. 
Реформування системи військової освіти, 

безумовно,  помітно оптимізувало мережу 
вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів. 

«ВІКНУ – це військовий навчальний підрозділ 
найкращого за рейтингом Міносвіти і науки 
університету…» 
Уже в цьому році ми плануємо розпочати 

підготовку ще за однією спеціальністю з 
гуманітарної галузі. За напрямом – кадровий 
менеджмент, а сама спеціальність має назву 
«Управління військовонавченим людським 
ресурсом».  
Скажіть, хто зараз готує фахівців кадрових 

служб? Та їх ніколи ніхто не готував! Так звані 
«кадровики» – це люди, які займаються своєю 
професійною діяльністю не за фахом, а за 
покликом душі або ж через певні обставини, як, 
наприклад, «списані» на землю пілоти. На моє 
переконання, у професійній армії так не повинно 
бути. Ми вже два роки намагаємося довести це 
на всіх рівнях Міністерства оборони. І, схоже, 
нарешті нас почули. 
Болонський процес – це, насамперед, єдині, 

відкриті й зрозумілі стандарти підготовки 
фахівців і, як наслідок,  взаємовизнання 
дипломів. У Європі, наприклад, не сприймають 
наш освітньо-кваліфікаційний рівень 
«спеціаліст», що є проміжним між бакалавром та 
магістром.  Водночас якість вітчизняної освіти 

Не залишився осторонь цього процесу і 
ВІКНУ. 

Ми критично розглянули свою 
організаційно-штатну структуру та 
ліквідували кафедри, які дублюють 
університетські дисципліни… Завдяки такій 
перебудові ми посіли чільне місце серед 
військових освітніх закладів і впевнено 
дивимось у майбутнє.  

У моделі Збройних Сил України зразка 
2011 року наш Інститут залишається як 
багатопрофільний, міжвидовий, 
міжвідомчий, інтегрований військовий 
навчальний підрозділ Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, що забезпечує нам усі умови 
для стабільної праці та розвитку. 

 
«Військо України», № 06’2007 ■ 
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В ім'я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, Бога, славленого в Тройці.  
Нехай станеться на вікопомну 

пам'ять та славу 
 Запорозького війська і всього 

народу малоросійського.  

 
Справжнє місце проживання 

Конституції — не папір, а серця 
людей. І будь-яку конституцію 
слід оцінювати не за красою 
написання, а виключно за її 
здатністю примусити державу 
забезпечити зберігання, 
благополуччя й вільний розвиток 
своїх громадян. Як стверджував 
32-й президент США Франклін  

Рузвельт, «конституцію слід розглядати не як 
бандаж-обмежувач, а як інструмент, створений 
для охорони здорового зростання нації». 
Сьогодні хочеться поговорити не лише про те, 

як відбувалося становлення конституційного 
процесу в Україні як такого (адже більшість із нас є 
його сучасниками), а про проблеми, які виникають 
у результаті її реалізації.  
Конституція України, прийнята на ІІ сесії ВРУ в 

червні 1996 року, сама по собі є недосконалим 
законом, і цей недолік сформувався задовго до 
конституційної кризи, яка посилилася внаслідок 
внесення змін до чинної Конституції. Новели, 
привнесені Законом України від 8 грудня 2004 року 
№ 2222-IV, по суті, в односторонньому порядку 
змінили конституційний лад держави. Змінили, 
всупереч положенням статті 5 Конституції України, 
згідно з якою право визначати й змінювати 
конституційний лад належить виключно народу.  
Конституційна реформа украй необхідна. Однак 

головною дійовою особою назрілої реформи має 
бути, безперечно, український народ. Саме народ, 
згідно з положеннями статті 5 Конституції України, 
має право на консультативному референдумі 
визначати конституційний лад країни (вибирати 
переважні для нього: форму правління, вид 
державного устрою, тип виборчої системи, спосіб 
формування судової гілки влади, одну, дві або 
більше державних мов, готовність вступити до ЄС 
і т.д.). Стосовно останнього, слід особливо 

зауважити, що, за визначенням 
багатьох правознавців, ЄС дедалі 
більше набуває рис федеративної 
держави. Отже, однією із 
законодавчих передумов вступу 
України до ЄС має бути вказівка в 
Конституції України на готовність 
держави обмежити свій суверенітет 
на користь такої федерації. Звісно, 
подібне рішення має право 
ухвалювати лише народ.  
Геніальний німецький поет Генріх 

Гейне сказав, що насправді ми 
боремося не за людські права 
народу, а за божественні права 
Людини. Переконаний, що тільки ми 
всі разом здатні відстояти свої 
божественні права Людини. І єдиний 
ефективний інструмент, народжений 
Історією для цієї мети, — це 
Конституція, яку ми повинні 
обговорювати, ухвалювати й берегти 
як зіницю ока. Тільки в цьому разі ми 
перестанемо існувати з нею в 
паралельних світах і стане частиною 
менталітету нашого народу.  
 

Олег Домбровський ■ 
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Як було заявлено в Декларації 
26 держав, підписаній 1 січня 
1942 року у Вашингтоні, Об’єднані 
Нації, «будучи впевненими, що 
повна перемога над їхніми 
ворогами необхідна для захисту 
життя, свободи, незалежності та 
релігійної свободи, прав і 
справедливості як у їх власних, 
так і в інших країнах», 
зобов’язувались «використати всі 
свої ресурси, військові або 
економічні, проти членів троїстого 
пакту і тих, хто приєднався до 
нього…». 
Цими незаперечними фактами 

обумовлюються визначальні 
ознаки та риси участі українства в 
Другій світовій війні.  
Україна була однією з основних 

ділянок воєнних дій. Понад сім 
мільйонів її громадян воювали з 
фашистською навалою в лавах 
збройних сил СРСР. А це майже 
23 відсотки. В партизанських 
загонах, підпільних організаціях 
боролося близько мільйона 
патріотів, з яких половина 
загинули. 

З семи мільйонів орденів та медалей, якими 
були відзначені радянські воїни, кожна тертя 
нагорода вручена українцям. Понад 2300 наших 
земляків отримали звання Героя Радянського 
Союзу, 32 — відзначені цією нагородою двічі, а 
льотчик Іван Кожедуб став тричі Героєм. З 
вигнанням фашистів в Україні припинились 
всеосяжні воєнні дії, безперервні руйнування в їх 
ході народного господарства, тотальне знищення 
населення, ліквідована загроза зникнення 
українського етносу. 

І якщо відійти від пропагандистсько-
ідеологічних екзерсисів, а дійсно стати на ґрунт 
історичних фактів і правди, то ми побачимо всю 
розмаїту і строкату, суперечливу картину буття 
українців. Україна має нині кордони, встановлені в 
результаті визволення її від фашистських 
загарбників, попри всі труднощі йде шляхом 
розвитку демократичного суспільства і соціально-
економічного поступу. 

Держава пам’ятає своїх героїв – і тих, хто поліг 
на фронтах Великої Вітчизняної, і тих, хто сьогодні 
залишається поруч з нами. Зберігаючи славні 
традиції вшанування пам’яті минулих подій, наш 
Військовий інституту активно залучається до 
загальнодержавних заходів. 

Так, 19 червня 2007 року відбудеться 
засідання Ради ветеранів Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, де буде розглянуто питання щодо 

соціального захисту ветеранів, 
покращення шляхів патріотичного 
виховання молоді, участі 
ветеранських організацій в проведені 

 

заходів 22 червня – Дня скорботи та 
вшанування жертв війни. У цій 
церемонії приймуть участь курсанти 
нашого Військового інституту. 

 
Микола Дорохов ■ 
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Згідно з Указом Президента України 
«Про Концепцію допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання 
молоді» від 25 жовтня 2002 року               
№948/2002 у Військовому інституті 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 26 травня 2007 
року було проведено День відкритих 
дверей. 

У рамках цього заходу відбулися 
зустрічі керівного складу інституту з 
відвідувачами, демонстрація слайдів та 
відеофільму про Військовий інститут, 
доведення до присутніх правил прийому 
до Військового інституту Київського 
національного університету імені 

 

 

На завершення Дня відкритих дверей 
для відвідувачів були проведені екскурсії 
по навчальному корпусу (аудиторіям) 
Військового інституту, під час якої 
начальники факультетів розповіли про 
особливості навчання курсантів та 
студентів, ознайомили всіх бажаючих з 
навчально-матеріальною базою. 
Проведений захід пройшов цікаво та 

надав відвідувачам можливість краще 
ознайомитися з нашим навчальним 
підрозділом. 
 

На знімку: під час демонстрації  
слайдів про ВІ КНУ 

Група зв’язків із громадськістю ■ 

Тараса Шевченка та особливостей 
цьогорічного набору.  
Після цього майбутнім абітурієнтам та 

їх батькам, були дані відповіді на 
запитання. 

Прийняття Військової присяги - це 
особливий ритуал, який запам’ятовується 
кожним з нас на все життя. 
9 червня 2007 року у Військовому 

інституті пройшло чергове прийняття 
Військової присяги військовослужбовцями 
строкової служби. 
Після шикування особового складу за 

факультетами та підрозділами та зустрічі 
начальником Військового інституту було 
урочисто внесено прапор нашого 

навчального підрозділу.  
До серця кожного військовослужбовця 

дійшли вітальні слова генерал-майора 
Балабіна В.В., який підкреслив: 
«…Прийняття Військової присяги – це 
урочистий Акт державного значення. 

 

 

Прийняття Військової 
присяги – це урочистий 
Акт державного значення! 

 

Вас приймають до лав Захисників 
незалежної держави. Зброя у Ваших 
руках – це знак довіри народу. Міцно і 
надійно тримайте її». 
Начальник транспортного відділення 

капітан Фадєєв О.С. привів до присяги 
молоде поповнення, про що доповів 
начальнику Військового інституту.  
Після проходження урочистим маршем 
 

особового складу та винесення прапора 
Військового інституту відбулася зустріч 
командування з батьками та родичами 
військовослужбовців, які щойно прийняли 
Військову присягу, їх фотографування. 
 

На знімках: під час урочистого заходу 
Відділ з гуманітарних питань ■ 

У Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка за підтримки Управління прес-
служби МО України та групи компаній 
"Фокстрот" відбувся концерт-презентація 
журналу "Камуфляж" за участю акторів 
"співучої ескадрильї", які знімалися у 
фільмі "В бій ідуть одні старики". Захід 
присвячувався 10 випуску офіцерів 
Військового інституту, Дню журналіста та 
30-річчю виходу фільму на екрани.  
Звичайно, у центрі уваги курсантської 
спільноти одразу ж опинилися "бойові 
побратими" легендарного комеска -  

У нас в гостях - "співуча 
ескадрилья" 

 

 
 

 

заслужені артисти України Олександр 
Німченко та Вілорій Пащенко, а також 
актор, режисер Алім Федоринський – 
«Смугляночка», «Первым делом 
самолеты». Хлопці виховувалися на цій 
кінострічці. Актори змогли знову ввести їх 
у душевну атмосферу ескадрильї 
повітряних рицарів. Запам'яталися їхні 
слова: "Зі зла треба робити добро. 
Ставитись до зла як до данності, без якої 
ми б не  знали, що таке добро". 
Працівники редакції журналу "Камуфляж" 
також не залишилися в боргу. Кожному 
присутньому на концерті курсанту було 
подаровано примірники друкованого 
видання. І ця акція була сприйнята з 
ентузіазмом. Журнал "Камуфляж" за роки 
свого існування зумів знайти своїх 
читачів. Більшу частину складають люди 
в погонах.  
Від нашого інституту всім учасникам 

концерту-презентації було вручено 
подарунки та пам’ятні знаки інституту.  

 

На знімках: на сцені актової зали актори 
"співучої ескадрильї". 

Група зв’язків із громадськістю ■ 
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Вітаємо, «ЖУКІВ ОСТРІВ»! 

До III фестивалю авторської 
пісні «Жуків острів» пам'яті 
Довлета Келова 

18 - 20 травня 2007 р. у 
Голосіївському районі м. Києва 
проходив 3-й міжнародний 
фестиваль авторської пісні «Жуків 
острів»  пам'яті Довлета Кєлова. 

Захід проводилися за 
підтримки Управління в справах 
сім‘ї, молоді та спорту 
Голосіївського району. 
Інформаційними партнерами 
виступили журнал «Камуфляж», 
газети «Вечірній Київ», «Культура й 
життя», «Кур'єр тижня» (м. Ізмаїл), 
«Радіо-Рокс-Україна», Інтернет-
сайти клубу  авторської пісні 
«Арсенал» Голосіївської районної 
адміністрації. 

Відкривався фестиваль 18 
травня гала-концертом у Будинку 
технічної й культурної творчості 
молоді «Печерськ», на якому 
виступили такі відомі автори й 
виконавці своїх пісень, як Олег 
Рубанський, Ігор Жук,  Володимир 
Новиков, Олександр Король, Інна 
Труфанова, Володимир Семенов, 
Аркадій Голубицький 

, Сергій Хоменко, Сергій Льовін, поет Віктор 
Глущенко. Крім київських бардів і поетів, свою 
творчість на суд глядачів представили: 
Володимир Ільїн і Світлана Вєтрова (м. Санкт-
Петербург, Росія), Ігор Дашко (м. Кременчук). 

Почесні гості фестивалю виступали з 
концертом у Військовому інституті 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченко. 

Незабутню атмосферу свята 
авторської пісні й поезії створювали самі 
його учасники й гості, а найбільш теплу 
підтримку тим, хто виступав цього разу, 
здійснили курсанти ВІКНУ. 

Завершився фестиваль вечором 
авторської пісні біля вогнища, на якому 
приз за кращу пісню військово-
патріотичного змісту від журналу 
«Камуфляж» одержав лауреат багатьох 
міжнародних і всеукраїнських фестивалів 
і конкурсів авторської пісні й поезії Ігор 
Жук. Іншими нагородами самим активним 
і кращим були диски, касети й книги 
київських і пітерських поетів і бардів. 

Фестиваль у черговий раз 
підтвердив, що авторська пісня, як явище 
в культурному житті країни, місток між 
елітарною культурою й народною 
творчістю, живе, розвивається й стає все 
більш популярною серед усіх прошарків 
нашого суспільства. 
 

Оргкомітет фестивалю ■ 
 

 
 

 
Під час перебування почесних гостей 
фестивалю у ВІКНУ, травень 2007 року 
 

Із привітальним словом на адресу 
фестивалю виступили шеф-редактор журналу 
«Камуфляж» Юрій Яременко й начальник 
Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченко генерал-
майор Віктор Балабін. 

19 і 20 травня фестиваль проходив на 
Жуковому острові. Тут уже працювали творчі 
майстерні, проводилося дитяче свято, усюди 
звучали пісні та вірші. 

 
На початку творчого злету До складу групи входять курсанти та 

студенти: Партоленко В.С., Харченко 
В.А., Клепач А.Ю., Васильєв В.О. і 
Горбатюк Н.А., які представляють різні 
факультети нашого інституту.  
Сподіваємось, що такий добрий 

початок творчої діяльності стане 
запорукою майбутнього успіху, адже 
попереду на них чекає ще не один 
конкурс та фестиваль, виступи з 
концертами перед різними глядацькими 
аудиторіями. 

У культурному житті Військового 
інституту відбулася приємна подія – 
народився новий вокально-
інструментальний ансамбль 
«СОЛЯРІУС». 
Група розпочала свою творчу 

діяльність з першого виступу на 
святковому концерті, присвяченому 
Міжнародному жіночому дню – 8 
березня, який проходив у стінах 
нашого інституту та був добре 
сприйнятий присутніми в залі 
глядачами. 
Наступним кроком у житті 

ансамблю стало вже більш 
серйозне випробування – участь у 
Фестивалі студентської художньої 
творчості Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка «Арт-Сузір’я», який 
проходив у квітні цього року. 
Колектив виступав на ньому з 

авторською піснею «Перша 
любов». І це випробування наші 
хлопці витримали, проде-
монструвавши пристойний, як для 
дебютанта рівень, творчої 

 

 

 

майстерності, з досить непоганим 
результатом. 

Цим виступам передувала велика та 
натхненна робота на репетиціях, пошук свого 
творчого обличчя, розучування вже відомих та 
створення зовсім нових творів.  

Звісно, що попереду ще дуже багато роботи 
щодо підвищення виконавчої майстерності, 
популяризації військово-патріотичної пісні 
серед особового складу інституту. Приємно, 
що молоді виконавці це добре усвідомлюють 
та плідно працюють у цьому напрямку. 

На знімках: під час виступу ВІА 
«СОЛЯРІУС» У ВІ КНУ. 
 

Олег Алфьоров ■ 
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СВЯТКОВІ ВІТАННЯ 

 

28 червня – День Конституції України 
 

Шановні товариші офіцери і прапорщики, курсанти та студенти, 
співробітники Військового інституту! 

 
У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю 

громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію 
українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний 
Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою 
розбудови незалежної демократичної держави як повноправної 
учасниці світового співтовариства. 

Конституція ввійшла в суспільне життя як головний оберіг 
державності і демократії, гарант незалежності й соборності України. Її 
найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та 
ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких 
ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу. 

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої 
державності, становленню достатку в кожній сім’ї.  
  

З повагою, командування Військового інституту  
та редколегія Універсанту ■ 

КУРСАНТЕ, ПОСМІХНИСЬ! АНЕКДОТИ ВІД КРОЛИКА ПОСМІХАЙКО 

Курсант школи спецназу гуляє ввечері з дівчиною. 
Вона: 
-Милий, ти вмієш читати вірші? 
-М-м-м… 
-Милий, ти вмієш співати пісні? 
-М-м-м… 
-Милий, ну ти мене хоч чим-небудь можеш 

розважити? 
-М-м-м… Хочеш, руку тобі зламаю? 

 
Новини астрології. Як 
з’ясувалося, по зірках можна 
визначити не тільки долю 
людини, а і її військове звання. 

 
*** 

Якщо вам начальник каже: «Ну, 
не буду вам заважати» - це 
означає, що допомагати вам 
ніхто не збирається. 

 
Сержант пояснює молодим 
солдатам будову полкової 
рації: 
- А це полкова пересувна рація. 
Вона розміщена на танку. 
- Товаришу сержанте, а рація 
на лампах чи на 
напівпровідниках? 
- А для ідіотів повторюю – 
рація на танку! 

 

 
Від щирого серця вітаємо Вас із професійним святом! 
 
Військовий інститут  високо цінує вашу нелегку, 

відповідальну і таку важливу для держави та людей 
діяльність. Ви не лише повідомляєте про події, які 
відбуваються в країні і світі. Ви формуєте світогляд, впливаєте 
на розвиток суспільних процесів, а отже, не лише пишете, але 
й творите історію сучасності. 
Правдиве журналістське слово будить до дії, допомагає 

долати проблеми й помилки, без яких, на жаль, не обійтися в 
часи масштабних змін в країні загалом. Від імені 
командування Військового інституту висловлюємо щиру 
вдячність усім, хто чесно й об’єктивно розповідає про 
українські будні й свята, хто своїми виступами сприяє 
прийняттю вірних, зважених рішень та розширенню відкритого 
діалогу між владою і суспільством. 
У нових політичних умовах журналісти мають більше 

можливостей для розкриття своїх здібностей і професійної 
самореалізації. Будьте ж  наполегливими на шляху творчого 
зростання, впевнено стійте на сторожі демократії, високої  

6 червня – День журналіста 
 

 
 

духовності й моралі! Залишайтеся справжніми патріотами 
золотоверхого Києва і дорогої серцю України! 

Командування Військового інституту ■ 


