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Полковник Віктор Уліч,
Майор Олег Домбровський

СТАНЬ КУРСАНТОМ ОДНОГО З НАЙКРАЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

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

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

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

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

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

Тараса Шевченка на офіційній сторінці http://www.mil.univ.kiev.ua/ та соціальній мережі Facebook.
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ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ 19-го 
ВИПУСКУ ОФІЦЕРІВ

Напередодні цієї знаменної у житті випускників події пройшло 
підсумкове засідання екзаменаційної комісії під головуванням 
заступника директора Департаменту фінансів Міністерства оборони 
України Сергія Винника. Голови підкомісій, високо оцінили рівень 
фахової підготовленості випускників 2016 року та висловили  
переконання, що подальше поглиблення співпраці навчального 
закладу із замовниками ще більше підвищить знання навчаємих і їх 
готовність до виконання завдань за призначенням у військах. В свою 
чергу начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін 
подякував від імені всього колективу членам комісії за їх 
неупереджене та об’єктивне оцінювання випускників, надання цінних 
рекомендацій, які будуть враховані під час планування та організації 
навчально-виховного процесу.

У вечірній час, традиційно, пройшов урочистий ритуал “Остання 
вечірня перевірка”, під час якого було здійснено закладку Алеї 
випускників 2016 року.

— Рішенням екзаменаційної комісії, — зазначив у своєму 
зверненні до випускників генерал-майор Віктор Балабін, — всі ви 
отримали відповідні кваліфікації. Ми пишаємось тим, що кожен з вас, 
хто знаходиться зараз в строю, пройшов цей складний шлях – п’ять 
років служби та навчання.

Дипломом з відзнакою та золотою 
медаллю було нагороджено лейтенанта 
Вадима Пахольчука.

На урочистих заходах були присутні 
посадові особи Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних 
С и л  У к р а ї н и :  п о л к о в н и к  О л е г  
Грунтковський –  начальник Головного 
управління морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил України, 
генерал-майор Олег Шевчук – директор 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України, генерал-лейтенант Іван 
Марко – радник Міністра оборони України, 
Сергій Винник – голова екзаменаційної 
к о м і с і ї ,  з а с т у п н и к  д и р е к т о р а  
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України, Наталія Бондар –  
голова Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації, а також батьки, 
близькі та родичі випускників.

Від імені начальника Генерального 
штабу – Головнокомандувача Збройних 
Сил України звернення до особового 
складу з нагоди випуску офіцерів  передав 
начальник Головного управління 
морально-психологічного забезпечення 
Збройних Сил України полковник Олег 
Грунтковський.

У вітальному зверненні Ректора 
Київського національного університету 
імен і  Тараса Шевченка  Леон іда  
Губерського були передані теплі та щирі 
слова привітання і запевнення в тому, що 
Київський університет завжди буде 
готувати висококваліфікованих фахівців 
для потреб Армії та Батьківщини, а його 
д в е р і  б у д у т ь  в і д ч и н е н и м и  д л я  
випускників.

Від імені громади Голосіївського 
району до випускників звернулась 
очільник району Наталія Бондар.

— Ми впевненні в тому, що всі знання, 
які отримані вами на протязі навчання, 
реально будуть втілені в життя. 

А наступного дня відбулися урочистості з нагоди 19-го випуску 
офіцерів Військового інституту. У цей день отримали дипломи за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями “магістр” 138 випускників (з них: 
золоту медаль – 1, диплом із відзнакою – 34) та 14 офіцерів курсів 
перепідготовки, які в подальшому проходитимуть військову службу в 
підрозділах Збройних Сил та інших військових формуваннях України.
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Саме з вашою допомогою, з вашою участю – українська армія стане найсильнішою. Я вам бажаю всього 
найкращого, здоров’я, щастя і, щоб все у вашому житті склалося, — зазначила у своєму виступі Наталія 
Володимирівна.

Після ритуалу прощання з Бойовим прапором та урочистого проходження відбулось спільне фотографування на 
згадку. Окрім того, батьки випускників мали змогу поспілкуватись із представниками Міністерства оборони України, 
Генерального штабу та командування Військового інституту, почули відповіді на питання, які їх турбували.

Полковник Віктор Уліч,
майор Олег Домбровський
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Заступник начальника управління Центрального науково-дослідного 
інституту ЗС України, учасник АТО полковник Віктор Шидлюх провів 
методичний тренінг на тему: “Сучасні методи роботи з особовим 
складом. Обмін бойовим досвідом. Робота високомобільних груп 
внутрішніх комунікацій”.

Відкриваючи захід, заступник начальника Військового інституту 
полковник В’ячеслав Кирик представив присутнім офіцера, який з 
початку збройного конфлікту на Сході України брав безпосередню 
участь в АТО та, завдяки життєвому і службовому досвіду якого, було 
налагоджено дієву систему роботи з особовим складом на передовій.

— Нам дуже приємно, що до нашого навчального закладу 
прибувають такі люди, яким є з чим поділитись зі свого безцінного 
бойового досвіду, — зазначив полковник Кирик.

Представник ЦНДІ поділився із слухачами програмою налагодження 
внутрішніх комунікацій у ЗС України, методиками командирського, 
бойового інформування тощо.

К У Р С А Н Т И  П Р О Й Ш Л И  П С И Х О Л О Г І Ч Н У  
ЗАГАРТОВАНІСТЬ

Випускники Військового інституту пройшли своє останнє 
випробування не звичайним полігоном на шляху до офіцерських зірок. 
На базі однієї з військових частин, що на Київщині, відбулись заняття у 
межах курсу психологічної підготовки.

Упродовж дня майбутні офіцери опановували навички 
пересуватись полем бою, вибирали вигідні вогневі позиції для 
ураження противника, вдосконалювали знання матеріальної частини 
та бойові можливості вогнепальної зброї.

Зі слів заступника начальника Військового інституту з навчальної 
роботи полковника В’ячеслава Кирика основні зусилля командування 
навчального закладу наразі зосереджені на практичній спрямованості 
навчального процесу, як того вимагають Міністр оборони України 
генерал армії України Степан Полторак та реалії, в яких перебуває 
сьогодні наша держава.

— Конфлікт на Сході України продовжується, тож кожен наш 
випускник мусить бути не лише впевненим у своїх силах, а й 
психологічно загартованим, — зазначив полковник В. Кирик.

У самих курсантів подолання психологічної смуги перешкод 
викликало багато позитивних емоцій. Поряд із хлопцями у вправності 
подолання складних перепон боролись близько тридцяти дівчат. 
Варто зазначити, що така смуга максимально наближена до 
відтворення бойових умов – гучні постріли автомату над головою, 
вибухи, димові завіси, водойми, багнюка тощо.

Викладачі кафедри військової педагогіки та психології Військового 
інституту задоволені результатами курсу та мають на меті в 
подальшому запровадити такі випробування на постійній основі для 
курсантів всіх спеціальностей.

Майор Олександр Джус

ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУКОВО-
ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПРОВЕЛИ МЕТОДИЧНИЙ 
ТРЕНІНГ З ОФІЦЕРАМИ ТА КУРСАНТАМИ

— Якщо ви будете поважати себе і підлеглих, то, відповідно, ви будете вести за собою. Завдяки цьому нам 
фактично вдалось зупинити одну з багаточисельніших армій світу,  — сказав Віктор Володимирович. 

На завершення полковник В’ячеслав Кирик, за активну роботу з методичного супроводження підготовки 
військових фахівців та впровадження в освітній процес досвіду АТО вручив полковнику Віктору Шидлюху Подяку і 
цінні подарунки.

Полковник Сергій Васильєв



УНІВЕРСАНТ ▪ № 4 (61) ▪ липень 2016 року                                                                                 6

КОМАНДИРСЬКЕ    ІНФОРМУВАННЯ

Відповідно до вимог наказу Міністра оборони України щодо 
оптимізації та покращення інформування особового складу про 
суспільно-політичне та соціально-економічне становище в країні та за її 
межами, а також про життєдіяльність військових підрозділів, начальник 
Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін провів 
командирське інформування з особовим складом військовослужбовців 
та працівників Збройних Сил України. 

У своєму виступі очільник навчального закладу зробив акцент на 
недопущенні проявів корупції під час вступної кампанії 2016 року, навів 
приклад ганебного вчинку, який нещодавно мав місце у одному з 
навчальних військових закладів міста Києва. Окрім того, присутніх було 
поінформовано про суттєві структурні зміни, на які очікуватиме інститут, 
кроки керівництва держави, Уряду та Міністерства оборони щодо 
поліпшення соціальних гарантій та пільг військовослужбовців, ситуацію 
яка склалась навколо України на міжнародній арені. 

День відзначився і приємною подією, відповідно до наказу першого 
заступника Міністра оборони України ряд офіцерів Військового 
інституту отримали дострокові військові звання: підполковниками стали 
Віталій Лоза та Андрій Гальчус, майорами – Валерій Шевченко та Олена 
Нікіфорова, капітаном – Леся Охрамович. Начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін від імені особового складу 
подякував офіцерам за службу та побажав подальших успіхів. 

Майор Юлія Тюріна

ЩОБ НІКОЛИ СВІТАНКИ НЕ ЗДРИГАЛИСЬ ВІД 
СЛОВА ВІЙНА

За ініціативи ветеранської організації з курсантами проведено 
вечір-реквієм з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої 
світової війни.

Трагедія Другої світової війни опалила українців ще у вересні 1939-
го, але з 22 червня 1941 року Україні судилося надовго стати великим 
полем бою, землею, що фактично спливала людською кров’ю. 75 років 
тому на нашу землю прийшла війна, що не оминула жодної родини, 
спричинила незліченні жертви, руїни та спустошення.

Від імені особового складу та курсантів-учасників бойових дій, що 
були на вечорі,  учасник АТО молодший сержант  Микола Радюк  
подякував захисникам України усіх поколінь за незбориму силу духу  і 
патріотизм і додав, що в боях за територіальну цілісність України 
молоді військовослужбовці продовжують традиції старших поколінь, 
проявляють мужність і героїзм. Головне завдання курсантів сьогодні, 
підкреслив учасник бойових дій, оволодівати військовою справою, 
бути готовими до виконання поставлених командирами завдань.

Учасники вечора вшанували пам’ять усіх, хто поліг у битвах із 
загарбниками, хто загинув від терору окупантів, хто передчасно помер 
від ран, хвороб і голоду, а також загиблих під час антитерористичної 
операції на Сході  країни.

В Університеті також вшанували пам'ять полеглих під час Другої 
світової війни низкою заходів.

До скульптури-символу “Навала”, а згодом і до Пам’ятного знаку 
викладачам і студентам університету, які загинули в роки Другої 
світової війни, з букетами квітів прийшли керівники університету, 
члени ветеранської організації, студенти, декани, їхні заступники з 
виховної роботи, представники профкому, інших підрозділів.

— З кожним роком все менше залишається тих, хто зі зброєю в

руках захищав тоді нашу країну. Наш 
обов’язок не забувати подвиги усіх, хто в 
червні 1941 року став до бою з 
фашистами, хто за волю своєї країни 
віддав життя, — зазначив на церемонії 
вшанування проректор з науково-
педагогічної роботи КНУ В’ячеслав 
Шамрай. 

Полковник запасу Юрій Коваль
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ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З КРИЗОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ

У Військовому інституті пройшов Міжнародний форум з кризових 
комунікацій: “Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-
месіанських агресій путінської Росії”.

Ініціаторами форуму стали заслужений журналіст України, 
професор кафедри військової журналістики Олександр Клубань, 
доценти кафедри Валерій Король та Григорій Любовець.

Участь у заході взяли фахівці Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового 
управління, вітчизняні та закордонні науковці й технологи з питань 
комунікаційно-контентної безпеки, керівники ЗМІ та журналісти, які 
висвітлюють діяльність сектору оборони і безпеки держави, 
представники культурно-мистецьких кіл та креативних індустрій з 
досвідом роботи в зоні АТО.

Тема форуму дуже складна та важлива для безпеки нашої країни. 
Під час міжнародного заходу відбулося всебічне обговорення 
учасниками системних проявів комунікаційно-контентних форматів 
гібридно-месіанських агресій, проблем практики комунікаційно-
контентного спротиву агресіям, креативної індустрії як вектора 
можливостей профілактики та нейтралізації системних проявів 
гібридного тероризму, а також практичних аспектів підготовки 
фахівців для інфомаційно-медійних структур оборонного відомства.

Начальник Військового інституту Київського національного 
університету генерал-майор Віктор Балабін розповів, що на форум 
надійшло 45 доповідей провідних фахівців, учених, науково-
педагогічних працівників, журналістів тощо.

— Для мене радісно, що вийшов потужний і цікавий продукт, який 
вже готовий для використання в навчальному процесі, — сказав 
Віктор Балабін.

Загалом було представлено 13 вищих навчальних та вищих 
військових навчальних закладів України.

Почесними гостями Міжнародного форуму з кризових комунікацій 
стали: підполковник Сеник Б.М. – начальник Управління зв’язків з 
громадськістю Збройних Сил України, полковник Лисенко А.М. – 
речник Адміністрації Президента України з питань АТО, полковник 
Мотузяник О.А. – заступник начальника Управління комунікацій та 
преси Міністерства оборони України, Золотухін Д.Ю. – радник 
Міністра інформаційної політики з питань інформаційної безпеки, 
директор Інституту постінформаційного суспільства.

Під час роботи форуму пройшла презентація навчального 
посібника “Сучасні інформаційні війни у мережевому он-лайн 

просторі”, автор якого - кандидат наук із 
соціальних комунікацій, доцент кафедри 
військової журналістики Курбан О.В.

Навчальний посібник розрахований 
на курсантів,  фахівців з  питань 
і нформац ійно ї  в ійни ,  науковц ів ,  
викладачів,  аспірантів,  студентів 
профільних спеціальностей цивільних 
ВНЗ та всіх, хто цікавиться питаннями 
розвитку сучасних інформаційно-
комунікаційних процесів.

Загалом, Міжнародний форум з 
кризових комунікацій пройшов на 
високому рівні. Модератори та учасники 
заходу виробили спільне бачення щодо 
захисту інформаційного простору України 
та розвитку України майбутнього в цілому. 
За результатами форуму випущений 
збірник тез доповідей під назвою 
“Комунікаційно-контентна безпека в 
умовах гібридно-месіанських агресій 
путінської Росії”.

Організатори заходу планують 
зробити цей форум щорічним.

Підполковник Олег Параніч
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УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО МАЄ БУТИ НЕ СХОЖЕ НА 
ПОСТРАДЯНСЬКЕ

На базі Військового інституту відбувся семінар на тему ребрендингу 
зовнішнього вигляду військовослужбовців Збройних Сил України. У заході 
брали участь представники військових підрозділів, курсанти випускних 
курсів, офіцери морально-психологічного забезпечення та журналісти. 
Модераторами зустрічі стали - відомий український журналіст Віталій 
Гайдукевич, історик Василь Павлов та геральдист Олекса Руденко.

У ході семінару учасники обговорили питання зміни одностроїв 
військовослужбовців відповідно до історичного минулого. Кожний елемент 
нового зразка військової форми повинен підкріплюватися історичними 
фактами та традиціями українського війська. За основу розробники взяли 
зразки мундирів часів Національно-визвольних змагань українців 1917-
1921 років.

“Мета нашого заходу показати, що через зміну зовнішнього вигляду 
українського військовослужбовця з часом ми змінимо і внутрішнє 
наповнення, сприятимемо глибшому вивченню нашої історії, наших героїв”, 
— зауважив один із розробників, журналіст Віталій Гайдукевич.

Волонтерська група прагне аби новий військовий мундир за 
комфортністю був як  костюм бізнес-класу. А за естетикою - такий, щоб у 
ньому хотіли одружуватися. Адже одяг це те, що передає меседжі 
суспільству та світу вцілому.

Зазначимо, що нещодавно Президент України затвердив 
запропонований розробниками проект нового однострою для 
військовослужбовців Збройних Сил України.

Cтарший лейтенант Ангеліка Ділай

ПРЕДВІСНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ — 26 РОКІВ

Декларація про державний суверенітет України - державний акт 
Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. 
Прийнята 16 липня 1990 року. З 385 присутніх на засіданні депутатів 
“за” проголосувала абсолютна більшість - 355; “проти” - 4.

У цей же період подібні акти приймалися в інших республіках 
СРСР. Цей процес в історії отримав назву “парад суверенітетів”.

Декларація про державний суверенітет України проголосила 
державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і 
неподільність влади в Україні в межах її території, незалежність і 
рівноправність у зовнішніх відносинах. Цим документом декларується 
також право держави на власні збройні сили, внутрішні війська та 
органи державної безпеки.

Декларація була провісником Акта проголошення незалежності 
України 24 серпня 1991 року, підтвердженого Всеукраїнським 
референдумом 1 грудня цього ж року, першим кроком відродження 
державності на основі ідеї соборності українського народу та всіх 
українських земель.

Визнавши перевагу загальнолюдських цінностей над класами, 
пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед 
нормами внутрішньодержавного права, Декларація заклала 
необхідну базу виходу України на міжнародну арену, починаючи з 
грудня 1991 року.

Декларація про державний суверенітет стала поворотним 
пунктом в сучасній історії України, наблизивши до здійснення 
споконвічну мрію.

Молодший сержант Владислав Подкіч
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