
Головна мета українського народу - перемога над ра-
шистським окупантом, звільнення всіх тимчасово оку-
пованих територій, мирне життя та світле демократичне 
майбутнє вільної Батьківщини.

На сьогоднішній день більше 300 випускників Ліцею 
є учасниками бойових дій – захисниками незалежності 
та територіальної цілісності України, які пройшли через 
пекуче горнило війни. 

Семеро з яких удостоєні найвищої державної нагоро-
ди - звання «Герой України»: підполковник Євген Ша-
маталюк, підполковник Євген Бова, майор Олександр 
Порхун, майор Андрій Кизило (посмертно), лейтенант 
Богдан Корнійчук (посмертно), капітан Сергій Пархо-
менко (посмертно) та майор Олександр Кукурба (по-
смертно).

Наші випускники є гордістю та надією українського 
народу, елітою Збройних сил. Більшість з них займають 
високі посади в структурах державного управління, 
Збройних силах України та інших військових форму-
ваннях та є гідними нащадками минулих поколінь!

ПАМ’ЯТАЄМО! ПИШАЄМОСЬ!
НИЗЬКО ВКЛОНЯЄМОСЬ!

Шановні батьки 
(опікуни), юнаки – 
майбутні офіцери 

Збройних сил України!
Вас завжди радо вітає Ки-

ївський військовий ліцей 
імені Івана Богуна – держав-
ний військовий навчальний 
заклад, який готує для всту-
пу у вищі військові навчаль-
ні заклади майбутніх офіце-
рів Збройних сил України.

В нашому Ліцеї вихованці вивчають військову  спра-
ву, покращують знання  англійської мови, гуманітар-
них та фізико-математичних дисциплін,  загартовують 
себе фізично, морально та духовно.  

Навчально-матеріальна база постійно вдосконалю-
ється, ми йдемо в ногу з часом. Сьогодні в Ліцеї прохо-
дять службу офіцери та вихователі, які мають бойовий 
досвід та практичні навички  захисту незалежності 
України. Більшість педагогів, що навчають та вихову-
ють юнаків - це заслужені вчителі, кандидати педаго-
гічних та історичних наук, вчителі-методисти, старші 
вчителі. Багато з них нагороджені нагрудним зна-
ком: «Відмінник освіти», державною нагородою 
«Орден княгині Ольги», Почесною грамотою Вер-
ховної Ради України, мають вищу кваліфікаційну 
категорію та звання «Вчитель-методист», а також 
почесне звання - «Заслужений вчитель України».

Наш девіз: УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАС!

ХТО, ЯК НЕ МИ?

З повагою
Начальник Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна
Герой України
генерал-майор І.В.ГОРДІЙЧУК
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