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СВЯТКУЄМО ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 
           8 травня 2009 року Військовий 
інститут  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
(ВІКНУ)  відсвяткував  64-ту  річницю 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років

Байковому  кладовищі  меморіали, 
військові поховання та могили.

Командування  та  Рада 
ветеранів  інституту  спільно  з 
Голосіївською  районною  в  місті  Києві 
державною  адміністрацією  надали 
адресну  допомогу  сім’ям 
військовослужбовців,  які  загинули  в 
роки Великої Вітчизняної війни.

  Окрім того,  для прихильників 
читання  провели  виставку  художньої 
та  наукової  літератури  про  Велику 
Вітчизняну  війну  в  бібліотеці 
Військового  інституту,  а  для 
прихильників  спорту  –  спортивні 
змагання.

До  програми  святкування 
увійшов і похід до музею. Курсанти та 
студенти  нашого  ВИШу  відвідали 
Меморіальний  комплекс 
«Національний  музей  історії  Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років».

В  урочистостях  брали  участь 
почесні  гості,  серед  яких  і  ветерани 
Великої  Вітчизняної  війни.  Піднесене 
дійство ще раз довело, що їхній подвиг 
міцно  закарбувався  в  пам’яті 
сучасників. 

Відділ з виховної роботи

Святкування 64-ї річниці Перемоги у 
Військовому  інституті  розпочалося  з 
урочистого  мітингу  особового  складу. 
Мітингувальники  збиралися  біля 
головного  корпусу  КНУ  та  біля 
Народного  меморіалу  загиблим  воїнам 
під  час  оборони  та  визволення  міста 
Києва  в  парковій  зоні  «Конча-Заспа», 
покладали  квіти  до  пам’ятників 
викладачам  та  студентам  Київського 
національного університету,  загиблим у 
роки  Великої  Вітчизняної  війни, 
Невідомому  солдату  в  парку  Слави,  а 
також до Меморіалу загиблим воїнам під 
час оборони та визволення міста Києва. 

Віддаючи  шану  загиблим  у 
Великій  Вітчизняній  війні,  курсанти  та 
студенти інституту упорядкували на

ВУСТАМИ ВЕТЕРАНА
           Свої думки щодо свята Дня 
Перемоги та роботи Спілки ветеранів 
Афганістану  з  військово-
патріотичного  виховання  молоді 
висловлює Віктор Данилейко

учасників  бойових  дій  у  період  з 
1979 р.  по  1989  р.  (час  перебування 
військ  Радянського  Союзу  в 
Афганістані).
2.  Усі  учасники  бойових  дій  в 
Афганістані  –  члени  Спілки  ветеранів 
Афганістану  ВІКНУ  щорічно  беруть 
участь  у  зустрічах  із  курсантами  та 
студентами  університету,  де  діляться 
своїми  спогадами  про  участь  у 
бойових діях в Афганістані.
3.  Члени  Спілки  ветеранів  щорічно 
проводять  зустрічі  з  учнями  та 
вчителями  середніх  шкіл 
Голосіївського району (35, 36, 85, 236), 
де  також  діляться  своїми  спогадами 
щодо подій в Афганістані.
4.  Первинна  організація  ветеранів 
Афганістану  ВІКНУ  безпосередньо 
брала  участь  у  створенні  Музею 
бойової слави учасників бойових дій в 
приміщенні 85 середньої школи.

-  Як  молодь  вшановує  традиції 
свята Дня Перемоги?

           Учасники Великої Вітчизняної 
війни – Олександр Журавель, Олексій 
Любченко, Павло Папушин, Лев Попов, 
Юрій  Романов  –  колишні  викладачі 
Військового  інституту,  а  також 
учасники  бойових  дій  в  Афганістані 
-Віктор  Балабін,  Віктор  Данілейко, 
Олексій  Ларіонов Віталій   Чекменьов, 
Ігор Кравець  – щорічно беруть участь 
у зустрічах зі студентами університету 
та  курсантами  ВІКНУ,  де  детально 
розповідають  про  важливість 
Перемоги  Радянського  Союзу  у 
Великій  Вітчизняній  війні  1941-1945 
років.
           Студенти  й  курсанти 
університету – фактично всі, є внуками 
та  правнуками  учасників  бойових  дій 
Великої Вітчизняної війни – розуміють 
й усвідомлюють, що День Перемоги  – 
це свято не тільки старшого покоління. 
Тільки  завдяки  подвигам  радянських 
людей  під  час  Великої  Вітчизняної 
війни була можлива ця перемога, було 
можливе це свято 9 травня.

Віктор Данілейко

-  Як  Спілка  ветеранів  проводить 
патріотичне  виховання  молоді 
(курсантів)?  

           Члени  Спілки  ветеранів 
Афганістану  первинної  організації 
Військового  інституту  задля 
патріотичного  виховання  молоді 
проводить наступні заходи: 
1.  Під час проведення занять учасники 
бойових  дій  Віталій   Чекменьов, 
Олександр  Місяць,  Ігор   Ольховой, 
Олексій  Ларіонов  та  інші  постійно 
посилаються на героїчні приклади 



ДО ПІДСУМКІВ РОБОТИ ДЕК
У період із 1 по 12 червня 2009 

року  у  Військовому  інституті 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
проходила  державна  атестація 
випускників  спеціальностей 
«психологія» та «політологія»

Результати  роботи  Державної 
екзаменаційної  комісії  засвідчили 
достатній рівень підготовки випускників, 
відповідність  їх  знань,  умінь  і  навичок 
вимогам освітньо-кваліфікаційних 

характеристик.  Тематика  переважної 
більшості дипломних робіт відповідала 
вимогам часу, потребам Збройних Сил 
України,  носила  прикладний, 
практичний характер.
           Найвищий рівень підготовки до 
комплексного державного екзамену та 
захисту  дипломних  робіт  показали 
курсанти:  спеціальність  «психологія» 
-курсант  Корнюх  А.М.  (науковий 
керівник – підполковникВасильєв С.П.), 
спеціальність  «політологія»  – 
Меметова  Д.П.  (науковий  керівник  – 
підполковник Сергій Сірий ).
Високий  рівень  підготовки  показали 
також  курсанти  Москалюк  С.В., 
Лашкова  С.О.,  Скрипка  В.О., 
Саковська  О.Г.,  Сініцина  К.О., 
Рябоконь  Л.В.,  Сташевська  Г.С., 
Приходько  К.О.,  Тимошенко  К.Р., 
Попов І.Ю.

           Значних зусиль щодо якісної 
підготовки  випускників  і  керівництва 
дипломними  проектами  доклали 
науково-педагогічні  працівники 
військово-гуманітарного  факультету 
Військового  інституту  (начальник 
факультету  –   полковник  Георгій 
Дубровинський).  

За  результатами  роботи 
Державної  екзаменаційної  комісії  і 
державної  атестації  найкращі 
випускники  та  викладачі  заохочені 
наказом  директора  Департаменту 
гуманітарної  політики  Міністерства 
оборони України, який 12 червня 2009 
року  довів  до  особового  складу 
військово-гуманітарного  факультету 
Військового  інституту  заступник 
директора  Департаменту  гуманітарної 
політики Міністерства оборони України 
Щербінін О.М. 

Георгій Дубровинський
ВИПУСК-2009
            19  червня  2009  року  у 
Військовому  інституті   Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка відбулася урочиста 
церемонія 12-го випуску офіцерів

брали  участь  почесні  гості:  директор 
Департаменту  військової  освіти  та 
науки  Міністерства  оборони  України 
Микола  Науменко,  директор 
Департаменту  фінансів  Міністерства 
оборони України Іван Марко, директор 
Контрольно-ревізійного  департаменту 
Міністерства  оборони  України 
Володимир  Ільченко,  голова 
Державної  екзаменаційної  комісії, 
заступник  начальника  Генерального 
штабу Збройних Сил України генерал-
майор Олександр Метелап,  заступник 
начальника  Генерального  штабу 
Збройних  Сил  України  генерал-
лейтенант  Григорій  Саковський, 
проректор  Київського  національного 
університету імені  Тараса  Шевченка з 
науково-педагогічної  роботи 
(навчально-виховної  роботи) 
Володимир  Шевченко,  народний 
депутат  України  першого  скликання 
генерал-полковник  Володимир 
Толубко,  колишній  перший  заступник 
Міністра оборони України, Командувач 
ППО  генерал-полковник  Олександр 
Стеценко,  колишній  Командувач  ППО 
генерал-полковник  Михайло  Лопатін, 
голова Голосіївської районної в   
м.  Києві  Державної  адміністрації  та 
ради  Сергій  Садовой,  представники 
дипломатичного  корпусу  аташе 
держав:  Австрії  –  полковник  Томас 
Рапатц,  Греції  –  Васіліос  Агорояніс, 
Франції  –  Лоран  Воже,  інші  посадові 
особи з різних міністерств та відомств.
На мітингу особового складу  

виступили:  начальник  Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор 
Балабін,  директор  Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони  України  Микола  Науменко, 
голова Голосіївської районної в 
м.  Києві  Державної  адміністрації  та 
ради  Сергій  Садовой,  голова 
Державної  екзаменаційної  комісії, 
заступник  начальника  Генерального 
штабу Збройних Сил України генерал-
майор Олександр Метелап,  проректор 
Київського національного університету 
імені   Тараса   Шевченка з  науково-
педагогічної  роботи  (навчально-
виховної  роботи)  Володимир 
Шевченко, аташе з питань оборони при 
Посольстві  Республіки  Австрія  в 
Україні  полковник  Томас  Рапатц, 
колишній  Командувач  ППО генерал-
полковник  Лопатін  Михайло 
Олексійович,  випускник  ВІКНУ  цього 
року,  золотий  медаліст  лейтенант 
Володимир Колабін. 

Родзинкою цьогорічного випуску 
офіцерів  став  дебютний  виступ 
військового  оркестру  ВІКНУ на  чолі  з 
його  начальником  –  військовим 
диригентом капітаном Юрієм Копачем. 

Після  прощання  випускників  з 
Прапором  інституту  та  проходження 
урочистим  маршем  –  кидок  у  небо 
монет  «на  щастя».  Позаду  –  роки 
навчання,  попереду  –  офіцерське 
життя.

Група зв’язків із громадськістю

У  цей  день  путівку  в  життя 
отримали  160  лейтенантів,  які  в 
подальшому  проходитимуть  військову 
службу  в  підрозділах  Збройних  Сил  та 
інших військових формуваннях  України, 
9  офіцерів-слухачів  очної  форми 
навчання  та  25  офіцерів-слухачів 
заочної форми навчання. 

Дипломами  з  відзнакою  та 
золотими медалями були нагороджені 5 
слухачів,  це:  майор  Алім  Сизов, 
лейтенанти  Роман  Дюдя,  Володимир 
Колабін,  Альона  Корнюх  та  Олександр 
Чорний.  Ще  25  лейтенантів  отримали 
дипломи з відзнаками.

За  рішенням  Вченої  ради 
Військового  інституту  кращим  науково-
педагогічним  працівником  визнана 
професор  кафедри  інформаційно-
психологічного протиборства Замаруєва 
Ірина Вікторівна. 

В урочистостях з нагоди випуску 
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ВІКНУ ВІДВІДАЛА ФРАНЦУЗЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ
           26 травня Військовий інститут 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
(ВІКНУ)  відвідала  делегація 
Управління  співробітництва  з 
оборонних та правоохоронних питань 
Міністерства  закордонних  справ 
Французької  Республіки  на  чолі  з 
начальником зазначеного  управління 
генерал-полковником  Емануелем 
Бетом

           Зустрічали  делегацію: 
проректор  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка з 
науково-педагогічної  роботи 
(міжнародних  зв'язків)  Петро  Бех, 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін  та інші 
представники  ВІКНУ.
                       

Під час відвідання закладу було 
проведено  брифінг,  учасники  якого 
обговорили  питання  двостороннього 
співробітництва  Військового  інституту 
зі  Збройними  силами  Французької 
Республіки.  Зокрема  сторони 
поділилися  думками  щодо  підготовки 
науково-педагогічних  працівників  у 
французьких  навчальних  закладах, 
обміну курсантів з метою покращення 
їхньої мовної підготовки, продовження 
роботи над українсько-французьким 

термінологічним словником, подальшої 
роботи  у  Військовому  інституті 
французьких  викладачів  та 
сертифікації  рівня  мовної  підготовки 
військовослужбовців  Збройних  Сил 
України.  До  того  ж,  ішлося  про 
можливості  створення  постійно 
діючого  семінару  з  проблем 
регіональної  безпеки,  озброєння  та 
військової  техніки,  застосування 
нанотехнологій у військовій сфері.
           Французька  делегація 
ознайомилася  з  навчально-
матеріальною  базою  ВІКНУ.  Разом  з 
керівництвом  університету  та  
Військового  інституту  зарубіжні гості 
виконали вправи зі стрілецької зброї. 

Андрій Гальчус

Серед французьких гостей були: 
генерал-полковник  Емануель  Бет, 
начальник  Управління співробітництва з 
оборонних  та  правоохоронних  питань 
Міністерства  закордонних  справ 
Французької  Республіки,  голова 
делегації,  Надзвичайний і  Повноважний 
Посол Французької Республіки в Україні 
Жак Фор,  аташе з  питань оборони при 
Посольстві  Французької  Республіки  в 
Україні  капітан  2  рангу  Алексі  Віллер, 
підполковник Філіп Готьє, офіцер відділу 
«Східна  Європа,  Центральна  Азія, 
Кавказ»  Управління  співробітництва  з 
оборонних  та  правоохоронних  питань 
Міністерства  закордонних  справ 
Французької  Республіки,  координатор 
співробітництва  з  Україною  та  інші.
             

ПРИЇЗД КИТАЙСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
           5 червня 2009 року відповідно 
до  Переліку  заходів  міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони 
України  та  Збройних  Сил  України  на 
червень-липень 2009 року Військовий 
інститут  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
(ВІКНУ) відвідала делегація Головного 
управління  бойової  підготовки  та 
родів  військ  Генерального  штабу 
Народно-визвольної  армії  Китаю 
(надалі  –  НВАК)  на  чолі  з  генерал-
майором Чєнь Чжаохаєм

          Метою приїзду делегації було 
ознайомлення  з  навчальною  та 
матеріально-технічною  базою 
Військового  інституту  та  організацією 
навчально-виховного процесу. 
           До складу делегації входили: 
начальник  Головного  управління 
бойової  підготовки  та  родів  військ 
Генерального  Штабу  НВАК  генерал-
майор  Чєнь  Чжаохай,  начальник 
Управління  міжнародного 
співробітництва Головного управління 
бойової  підготовки  та  родів  військ 
Генерального  Штабу  НВАК  старший 
полковник  Тан  Нін,  начальник 
Управління  бойової  підготовки  та 
родів  військ  штабу  Гуанчжоуського 
округу  старший  полковник  Чєнь 
Вейчжань,  співробітник  Управління 
міжнародного  співробітництва 
Головного  управління  бойової 
підготовки  та  родів  військ 
Генерального  Штабу  НВАК 
підполковник Чжан Шуцзе, військовий 
військово-морський та військово- 

повітряний  аташе  при  Посольстві 
Китайської  Народної  Республіки  в 
Україні  старший  полковник 
У  Цзуньцзянь,  перекладач 
підполковник  Сунь  Цзюнь.
             Під час візиту відбувся брифінг 
начальника  Військового  Інституту 
генерал-майора  Віктора  Балабіна,  де 
члени  китайської  делегації  були 
ознайомлені з історією університету та 
інституту,  навчально-матеріальною 
базою  та  організацією  навчально-
виховного процесу.       
           Під час переговорів китайська 
сторона  виявила  зацікавленість  в 
отриманні  переліку  вимог  до 
абітурієнтів для вступу до Військового 
інституту,  програмою  первинної 
військової  професійної  підготовки  та 
програмами  підготовки  фахівців  за 
спеціальностями  «право»,  «фінанси» 
та «переклад».

Михайло Сівоздрав 
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ВІТАЄМО З ДНЕМ ВОЄННОЇ НАУКИ 
Ми  привітали  з  Днем  воєнної 

науки начальника науково-дослідного 
центру ВІКНУ доктора технічних наук, 
професора  Сергія  Лєнкова  і 
звернулися до нього із запитаннями: 
чим  живе  і  які  завдання  виконує 
центр

технічних конференцій та семінарів. 
До  перспективних  завдань  НДЦ 

належать:  дослідження  в  галузі 
інформаційної  безпеки  та  розробки 
нових  інформаційних  технологій; 
створення  сучасної  науково-
експериментальної  й  навчально-
лабораторної  бази  та  їх  ефективне 
використання.

На  науковій  ниві  нашого  центру 
працюють 16 докторів та 21 кандидат 
наук.  За  їхньою  участю  постійно 
проводяться наукові консультації, вони 
підтримують  наукове 

співробітництво  з  науковцями  та 
фахівцями  таких  організацій,  як 
Національний  університет  оборони 
України,  ЦНДІ  ОіВТ,  ЦНДІ  ЗСУ,  ВІТІ 
НТТУ  «КПІ»,  Національна  академія 
України імені  М. Є. Жуковського «ХАІ» 
тощо.

З  2005  року  і  до  сьогодні 
співробітники  центру  опублікували  15 
монографій,  12  підручників,  10 
навчальних  та  8  науково-методичних 
посібників. 

За  цей  час  видано  21  випуск 
“Збірника  наукових  праць  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка” 
та  15  випусків  “Вісника  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса          Шевченка.         Військово-

спеціальні науки”.
На  базі  центру  працює  постійно 

діючий семінар науковців, здобувачів і 
ад’юнктів,  регулярно  випускаються 
відповідні нотатки. 

Основою  двох  спеціалізованих 
вчених  рад,  які  працюють  у 
Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка,  є  співробітники 
НДЦ, а саме: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 
–  голова  обох  спецрад, 
д.т.н.,  проф.  Замаруєва  І.В., 
д.т.н.,  проф.  Науменко  М.І., 
д.т.н.,  проф.  Барабаш  Ю.Л. 
д.т.н.,  проф.  Креденцер  Б.П., 
д.т.н.,  проф.  Шохін  Б.П., 
д.т.н.,  проф.  Пономаренко  Л.А., 
д.т.н.,  проф.  Сбитнєв  А.І., 
д.т.н.,  проф.Толубко  В.Б., 
д.т.н.,  проф.  Зубарєв  В.В., 
д.гео.н.,  проф.  Бортник  С.Ю. 
д.т.н., проф. Рось А.О.

За  період  з  2005  по  2009  роки 
захищено  2-і  докторські  та  33 
кандидатських дисертації. 

Зараз в НДЦ готується до захисту 
3  дисертації  на  здобуття  наукового 
ступеня  доктора  наук,  працюють  над 
дисертаціями  3  ад’юнкти  та  7 
здобувачів  наукового  ступеня 
кандидата наук.

НДЦ проводить низку досліджень, 
які  базуються  на  широких  наукових 
зв'язках із  провідними спеціалістами і 
школами  України,  країн  ближнього  і 
далекого зарубіжжя.

Високий  рівень  підготовки 
фахівців НДЦ із різних спеціальностей 
дозволяє  широко  застосовувати 
результати  наукових  досліджень  в 
навчальному процесі. 

Микита Шило

Науково-дослідний центр створений 
у  вересні  2005  року  для  проведення 
наукових  досліджень  в  інтересах 
Міністерства  оборони  України  і 
Міністерства  освіти  і  науки  України  та 
інших міністерств та відомств. 

У нього входять 4 наукових відділи 
(відділ  військово-гуманітарних  наукових 
досліджень; відділ наукових досліджень 
військово-технічних  розробок;  відділ 
наукових  досліджень,  методологічних 
розробок  та  високих  технологій;  відділ 
геоінформаційних  досліджень, 
гуманітарної  і  техногенної  безпеки)  та 
лабораторія проблем військового права.

Основними  завданнями  НДЦ  є: 
створення  нових  напрямків, 
спеціальностей і  спеціалізацій освітньо-
кваліфікаційного  рівня  спеціаліст  і 
магістр;  дослідження  особливостей 
освітньої  діяльності,  інноваційних 
методів  навчання,  військової  педагогіки 
та психології; розробка нових підходів до 
інтеграційних  процесів  Української 
держави  та  інших  проблем 
методологічно-технологічних  напрямків; 
розробка  нових  інформаційних 
технологій  для  створення  та  ведення 
комп‘ютерних  словників  та  здійснення 
машинного  перекладу;  підготовка 
наукових  і  науково-педагогічних 
працівників  вищої  кваліфікації;  видання 
монографій,  збірників  наукових   праць, 
науково-методичних  матеріалів; 
підготовка     та    проведення    науково-

НА ВАРТІ НАШОГО ЗДОРОВ’Я
        Ми привітали з днем Медичного 
працівника  начальника  медслужби 
ВІКНУ  підполковника  м/с  Аллу 
Савочку  і  звернулися  до  неї  із 
запитаннями

Ми проводимо медичний  контроль  за 
виконанням  встановлених  санітарних 
норм  розміщення,  харчування, 
водопостачання  та  банно-прального 
обслуговування  особового  складу. 
Окрім  того,  працівники  нашої 
поліклініки  проводять  аналіз 
захворюваності  та  травматизму, 
вносять  пропозиції  начальнику 
Військового  інституту  щодо 
запобігання  захворюваності  та 
поліпшення санітарного стану об’єктів 
інституту.  Лікарі,  медичні  сестри, 
молодший  медичний  персонал 
своєчасно та кваліфіковано надають 

медичну допомогу, роблять вагомий 
внесок у забезпечення життєдіяльності 
Збройних Сил України. 
 -  Працівники  поліклініки  вже 
облаштувались  на  новому  місці. 
Розкажіть,  на  якому  рівні  сьогодні 
матеріальне  забезпечення 
медслужби  та  чи  вистачає 
інструментів  та  ліків  для  її 
повноцінної та ефективної роботи? 

– Поліклініка нещодавно переїхала до 
нового приміщення, і  тепер ми маємо 
змогу в кращих умовах надавати

                       (завершення на 7 стор.) 

–  Пані  Алло,  які  завдання  виконує 
сьогодні медична служба ВІКНУ?

 –  Наша  медична  служба  здійснює 
медичне  забезпечення  освітньої 
діяльності   Військового  інституту, 
організовує  та  проводить  лікувально-
профілактичні,  протиепідемічні  заходи, 
направлені на збереження та зміцнення 
здоров’я особового складу.  
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(початок на 6 стор.)
медичні  послуги.  Допомога 
військовослужбовцям  надається  в 
поліклініці  Військового  інституту,  до 
складу  якої  входять:  лазарет,  кабінет 
діагностики, фізіотерапевтичний кабінет, 
стоматологічний кабінет, лабораторія та 
аптека.  Функціональні  підрозділи 
поліклініки  обладнані  сучасною 
медичною апаратурою та приладами.
       У поліклініці працюють кваліфіковані 
лікарі  та  медичні  сестри,  які  мають 
високий  рівень  професійної  підготовки 
та досвід практичної роботи.
–  А  яких  працівників,  на  Ваше 
переконання,  варто  відзначити  за 
сумлінне виконання своєї роботи?
– У першу чергу варто згадати лікарів 

 

Володимира  Пастуха,  Аркадія  Тумка, 
лаборанта  Олену  Пашковську, 
завідувача  аптеки  Олександру 
Тімакову.  Серед  середнього  і 
молодшого  медичного  персоналу  –
Наталію  Полько,  Тетяну  Ковальчук, 
Ірину  Гетманенко  та  Антоніну 
Сідляренко.  
 

- І на останок, Алло Анатоліївно, що 
Ви порадите  курсантам,  сержантам 
та офіцерам нашого інституту задля 
збереження здоров’я?
 
–  Пам’ятайте,  що  корисно  щоденно 
займатися  фізичною  зарядкою.  Тут 
головне  не  лінуватися,  проводити  її 
сумлінно.  Старайтеся  якнайшвидше 
позбутися  шкідливих  звичок,  якщо  ви 
їх маєте.  Дотримуйтесь раціонального 
харчування.  Здоровий  спосіб  життя  – 
це шлях до хорошого самопочуття. Ну 
і,  звісно,  не  забувайте  про 
профілактику,  відвідуйте  нашу 
поліклініку .

Дмитро Сич

У НАС В ГОСТЯХ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ «ЖУКІВ ОСТРІВ»
          
           16  травня  2009 року у 
Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  відбувся 
концерт  почесних  гостей  5-го 
міжнародного  фестивалю 
авторської пісні «Жуків острів»

          
           Враховуючи  специфіку 
аудиторії, домінуючою була воєнна 
тема.  Вдячні  слухачі  отримали те, 
заради  чого  зібрались:  від 
яскравих,  емоційно  огорнутих 
філософських  роздумів  про далекі 
морські  походи  в  минулому 
військового  моряка  Олександра 
Іванова,  тонких  та  ліричних 
поетичних відступів  Олени Грицюк 
до деяких жартівливих подробиць

 
військового життя Віктора Байрака 
та  підступних  полчищ  жуків  з 
Колорадо  Юрія  Чайки. 
           

           Завершився концерт під 
бурхливі  оплески  курсантів. 
Виступаючим  було  вручено 
пам’ятні  подарунки,  а  всі  бажаючі 
сфотографувались  на  пам’ять  про 
цю  подію  в  культурному  житті 
Військового інституту.

Сергій Льовін

                      
           На запрошення начальника 
Військового  інституту  генерал-
майора  Віктора  Балабіна  за 
встановленою  традицією  у  ВІКНУ 
виступали  почесні  гості  фестивалю. 
У цьому році  це були відомі барди: 
Олександр Іванов (м. Москва, Росія), 
Віктор  Байрак  (м.  Воронеж,  Росія), 
Юрій  Чайка  (м.  Харків)  та  поетеса 
Олена  Грицюк  (м.  Чернігів),  яких 
представляв  член  оргкомітету 
фестивалю начальник групи зв’язків 
із  громадськістю  ВІКНУ  Сергій 
Льовін.

НА КУБКУ УКРАЇНИ З ПОЛІАТЛОНУ
         
            З  14  по  17  травня  на 
спортивних  базах  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  та  Національного 
університету  біоресурсів  і 
природокористування  проводився 
Кубок України з літнього поліатлону 
             У командному заліку серед 
спортивних  клубів  та  трудових 
колективів  брали участь 14 команд з 9 
регіонів  України.  Традиційно  в  цих 
змаганнях  активну  участь  взяла  й 
команда Військового інституту КНУ імені 
Тараса Шевченка у складі студентів: 

Ярослава Ярошенко,Тараса Ричка, 
Ірини Білоус та курсанта Володимира 
Ціцея.
       Спортсмени змагалися в стрільбі з 
пневматичної зброї, плаванні, бігу на 
100 м та в легкоатлетичному кросі.
У підсумковому заліку команда ВІКНУ 
виборола І місце, випередивши на 10 
очок дуже сильну команду НТУУ КПІ».
       В особистому заліку найкращою в 
складі нашої команди стала студентка 
військового фінансово-економічного 
факультету Ірина Білоус, яка 

перемогла у віковій категорії 18-20 
років.  

Максим Соловйов
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З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
           
          Щорічно 28 червня Україна 
відзначає  державне  свято  —  День 
Конституції України

    У  червні  1996-го  депутати 
Верховної  Ради ухвалили  Конституцію. 
Це  сталося  на  п'ятий  рік  після 
проголошення  незалежності.
           Народні обранці працювали над 
проектом, залишаючись у сесійному залі 
усю  ніч  з  27  на  28  червня —  загалом 
безперервно  23  години. Під  час 
голосування  «ЗА»  висловилися  315 
депутатів. Прийняття Конституції 

закріпило  правові  основи  незалежної 
України, її суверенітет і територіальну
цілісність  і   стало  найважливішим 
кроком у забезпеченні прав людини та 
громадянина, сприяло подальшому 
підвищенню  міжнародного  авторитету 
України на світовій арені. 
          Прийняття Конституції України 
1996 року було надзвичайною подією в 
житті  українського  суспільства,  яка 
засвідчила  більш  високий  етап 
розвитку  демократії,  дала  могутній 
імпульс  для  становлення  української 
державності. 

               

         Редколегія вітає особовий 
склад Військового інституту з Днем 
Конституції України!

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
           У зв’язку з настанням періоду 
відпусток  постає  питання  про 
порядок надання відпусток курсантам 
ВІКНУ

надаватися  додаткові  відпустки  для 
лікування у зв'язку з хворобою або за 
сімейними обставинами. 

Відпустка  за  сімейними 
обставинами  без  збереження 
грошового  забезпечення  надається 
військовослужбовцю у таких випадках: 
1) укладення ним шлюбу - тривалістю 
до 10 календарних днів; 
2)  тяжкого  стану  здоров'я  або  смерті 
рідних по крові або по шлюбу; 
3) пожежі або іншого стихійного лиха, 
яке спіткало сім'ю військовослужбовця 
або осіб, зазначених у підпункті 2 цього 
пункту, - тривалістю до 15 календарних 
днів без урахування часу, необхідного 
для  проїзду  до  місця  проведення 
відпустки та назад; 

4)  в інших виняткових випадках,  коли 
присутність військовослужбовця в сім'ї 
необхідна,  за  рішенням  командира 
(начальника)  військової  частини - 
тривалістю до 3 календарних днів без 
урахування  часу,  необхідного  для 
проїзду до місця проведення відпустки 
та  назад.  Така  відпустка  може 
надаватися  один  раз  протягом 
календарного року. 
           За  рішенням  командира 
(начальника) військової частини 

військовослужбовцям,  крім 
військовослужбовців  строкової 
військової служби, можуть надаватися 
відпустки за сімейними обставинами та 
з  інших  поважних  причин  без 
збереження  грошового  забезпечення 
загальною тривалістю не більш як  15 
календарних днів на рік. 

У  зв'язку  з  хворобою 
військовослужбовця  йому  надається 
відпустка  для  лікування  із 
збереженням  грошового  та 
матеріального  забезпечення  на 
підставі  висновку  військове-лікарської 
комісії.  Тривалість  такої  відпустки 
визначається  характером 
захворювання.  Загальний  час 
безперервного  перебування 
військовослужбовця  в  закладах 
охорони  здоров'я  та  у  відпустці  для 
лікування  у  зв'язку  з  хворобою  не 
повинен  перевищувати  4  місяців 
підряд  (крім  випадків,  коли 
законодавством  передбачено  більш 
тривалі  строки  перебування  на 
лікуванні). 

Після  закінчення 
встановленого  безперервного 
перебування  на  лікуванні  у  закладах 
охорони  здоров'я  та  у  відпустці  для 
лікування  у  зв'язку  з  хворобою 
військовослужбовець  підлягає  огляду 
військово-лікарською  комісією  для 
вирішення  питання  про  придатність 
його до військової служби. 
           Після видання наказу про 
звільнення  військовослужбовця  з 
військової  служби  відпустка  для 
лікування  у  зв'язку  з  хворобою  не 
надається. 

. Антон Волков

 Надання  відпусток  курсантам 
здійснюється  відповідно  до  Закону 
України  „Про  соціальний  і  правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей”(  далі  Закону).  Відповідно  до 
ст.  10-1  курсантам  (слухачам)  вищих 
військових навчальних закладів, а також 
вищих навчальних закладів, які мають у 
своєму  складі  військові  інститути, 
факультети  військової  підготовки, 
кафедри  військової  підготовки,  щороку 
надаються канікулярні відпустки: зимова 
- тривалістю до 14 календарних днів та 
літня - 30 календарних днів. Тривалість 
таких відпусток не залежить від вислуги 
років.
          Також  Законом визначено, що при 
наявності  навчальної  заборгованості  у 
курсантів  вищих  військових  навчальних 
закладів,  а  також  вищих  навчальних 
закладів,  які  мають  у  своєму  складі 
військові  інститути,  факультети 
військової  підготовки,  кафедри 
військової  підготовки  канікулярна 
відпустка  надається  їм  після  ліквідації 
заборгованості  в  межах  строків, 
установлених  графіком  навчального 
процесу.  При  цьому  тривалість  літньої 
відпустки не може бути меншою ніж 15 
календарних днів. 

Курсантам  (слухачам)  вищих 
військових навчальних закладів, а також 
вищих навчальних закладів, які мають у 
своєму  складі  військові  інститути, 
факультети  військової  підготовки, 
кафедри  військової  підготовки,  крім 
канікулярних відпусток, можуть 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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