
№ 20 лютий 2010 

Друкований орган Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   

 
У Військовому інституті 23 лютого 2010 року 
відбулися урочисті заходи,  присвячені Дню 
захисника Вітчизни. 

 
 
 
 
 
 
 
ст. 3  

 
У січні – лютому 2010 року у ВІКНУ відбулися курси 
підвищення кваліфікації фахівців із 5  
спеціальностей 

 
 
 
 
 
 
 
ст. 4 

 
18 січня 2010 року у ВІКНУ відбулося урочисте 
відкриття курсів із вивчення української та 
російської мов для  представників КАВА 

 
 
 
 
 
 
 
ст. 8 

Ч
Е

С
Т

Ь
 І

 С
Л

А
В

А
 Т

О
Б

І 
–

 У
К

Р
А

ЇН
О

! 



 
 
 
 

ДРУКОВАНИЙ ОРГАН ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Шеф-редактор: 
Сергій  ЛЬОВІН 

polkovniklev@ukr.net  
 

Редакційна колегія: 
Ігор ЗАГРЕВСЬКИЙ 

Антон ХАРІН 
Яна Дмитренко 
Юлія Осадча 
Андрій Верба 

 
Дизайн та верстка: 

Андрій Верба 
 

Редактор: 
Ольга ГОНЧАР 

 
Фото: 

Ігор НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Друкується за рішенням вченої ради, 
протокол від 25.01.07 № 12 
Сфера безоплатного розповсюдження – 
місцева 
 
Адреса редакції: 03680, м. Київ-680,  
пр-т Глушкова, 2, корп. 8 
Віддруковано в навчально-
картографічному комплексі Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Наклад – 50 прим., Зам. 4 
Тел.:  (044) 521-32-89 (6-138) 
http:// www.mil.univ.kiev.ua  
 “Універсант ВІКНУ”, 2009 
 

 СВЯТО, ЯКЕ НАС ЄДНАЄ……………....….…… 3 
 
У Військовому інституті 23 лютого 2010 року відбулися урочисті 
заходи,  присвячені Дню захисника Вітчизни. 
 

ВІДДІЛ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 

 
 

У ВІКНУ  ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ 
ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ……………3 
15 лютого 2010 року відбулися урочисті заходи, присвячені цій даті 

 
ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 
 

НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
…………………...........................................… 4 
З   25.01.10 по 30.01.10 у ВІКНУ відбулися  Курси підвищення 
кваліфікації фахівців юридичної служби з права збройних 
конфліктів (міжнародного гуманітарного права)  Збройних Сил 
України! 

НАТАЛІЯ МАКАРЕНКО       
 
 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИМАГАЮТЬ 
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ………4  
У ВІКНУ з 18.01.10 по 13.02.10 відбулися курси підвищення 
кваліфікації фахівців із питань організації навігаційного 
забезпечення на основі геоінформаційних технологій і систем 
Збройних Сил України  

СЕРГІЙ СІВКОВ    
 
 

ФАХІВЦІ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ПІДВИЩИЛИ 
СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ………………………5  
З 19.01.10 по 10.02.10 у Військовому інституті відбулися курси 
підвищення кваліфікації фахівців із виховної та соціально-
психологічної роботи   

В’ЯЧЕСЛАВ КИРИК 

 
 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – НА НОВИЙ 
РІВЕНЬ…………………………………………..6 
Вдруге в історії ВІКНУ з 8 по 20 лютого 2010 року були проведені 
курси підвищення кваліфікації офіцерів з  інформування 
громадськості та взаємодії із засобами масової інформації 

ЯКІВ ЖАРКОВ   
 
 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……….7 
18 січня 2010 року у ВІКНУ відбулося урочисте відкриття курсів із 
вивчення української та російської мов для  представників КАВА 

 
 

АНДРІЙ ГАЛЬЧУС 
 

          

 

 

КУРСАНТСЬКЕ  ЖИТТЯ……………………...8  
“Не шукай щастя за морем” 

                                                     Г. Сковорода  

Наближається дуже романтичне свято всіх закоханих – День 
Святого Валентина! 

 
ЯНА ДМИТРЕНКО 



№ 20 лютий 2010                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                    3 

 

 

 
СВЯТО, ЯКЕ НАС ЄДНАЄ 

  

          

 

 

 
У Військовому інституті 23 

лютого 2010 року відбулися урочисті 
заходи,  присвячені Дню захисника 
Вітчизни. 

У цей святковий день усе 
розпочалося з шикування та привітання 
особового складу на плацу, після чого 
основне дійство перенеслося до Великої 
зали, де до учасників свята приєдналися 
почесні гості та ветерани Збройних Сил. 

Відкрив урочисті збори начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін, який привітав усіх 
присутніх зі святом та підкреслив його 
значення для всіх, хто причетний до 
військової служби. 
           Теплими та зворушливими були 

 
виступи запрошених на свято почесних 
гостей. Ректор університету  Леонід 
Губерський зазначив, що День 
захисника Вітчизни – це свято всіх 
поколінь людей, які пройшли військову 
службу.  Я пишаюся тим, – сказав він,   
– що Військовий інститут є підрозділом 
нашого навчального закладу, який в усі 
часи готував і готує гідне поповнення 
для Збройних Сил України та інших 
силових структур. 

Від імені Міністра оборони та 
начальника Генерального штабу  
Збройних Сил України присутніх 
привітав директор Департаменту 
фінансів МО України генерал-
лейтенант Іван Марко.  Нас всіх єднає 
це свято, – наголосив він. –  Бажаю 
вам успіхів у навчанні та того, щоб 
ваші знання ніколи не знадобилися 
вам у практичному застосуванні. 

Державної у м. Києві 
адміністрації та ради Сергій Садовой із 
задоволенням відзначив, що сьогодні 
святкує вся територіальна громада 
району. 

 
– Особливо приємно, – 

підкреслив виступаючий, – що урочисті 
заходи починаються зі шкіл, де 
закладається військово-патріотичне 
виховання молоді. 

Серед нагороджених та 
заохочених у цей день були і курсанти, і 
офіцери, і працівники, і ветерани 
Збройних Сил України, і, навіть почесні 
гості. 
            На завершення урочистих заходів 
відбувся святковий концерт зведеного  
оркестру ВІКНУ та Об’єднаного 
навчального центру Повітряних Сил 
Збройних Сил України (м. Васильків). 

Відділ із виховної роботи 

 

  
У ВІКНУ  ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ 
ТА 21-У РІЧНИЦЮ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК КОЛИШНЬОГО СРСР З РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН 
 

 

 

 

 

 

       За традицією святкові заходи у 
Військовому інституті розпочалися з 
урочистого покладання квітів до 
Меморіалу воїнам–афганцям, після чого 
відбулися урочисті збори особового 
складу. Емоційного забарвлення заходу 
надав перегляд присутніми відеофільму 
«Афганістан. Останній солдат».  
       У своєму вступному слові начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін навів історичну довідку 
щодо виникнення свята, розповів, що в 
бойових діях в Афганістані брали участь 

майже 150 тис. українців. З них 3 тис. 
280 осіб загинуло, 72 пропали без вісті 
або потрапили до полону. Без синів 
залишилися 2729 українських матерів. 
Пораненими з Афганістану повернулися 
8 тис. українців, а 5 тис. залишилися 
інвалідами.       Сьогодні у ВІКНУ 
працюють та проходять військову 
службу 15 учасників бойових дій на 
території інших держав.  
       Присутні на святі: голова 
Голосіївської районної у м. Києві ради та 
державної адміністрації Сергій Садовой, 
проректор з навчально-виховної роботи, 
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Володимир Шевченко, директор 
Департаменту фінансів МО України 
генерал-лейтенант Іван Марко - 
привітали учасників бойових дій в 
Афганістані, воїнів-миротворців зі 
святом, нагадали, що сьогодні українські 
військовослужбовці виконують свій 
військовий обов‘язок  в 11 країнах світу,  

побажали курсантам навчатись 
військовій справі справжнім чином, щоб 
українським матерям та дружинам більш 
ніколи не плакати. Військовослужбовці 
ВІКНУ, які у свій час виконували свій 
інтернаціональний обов‘язок за межами 
країни, були заохочені наказами Міністра 
оборони України, ректора Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка та начальника Військового 
інституту.  
         На завершення урочистостей 
відбувся святковий концерт. 

Група зв’язків із громадськістю   

 



4                                                                                       УНІВЕРСАНТ                                                      № 20 лютий 2010 

 

 

 

 
НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

З   25.01.10 по 30.01.10 у ВІКНУ відбулися  Курси підвищення 
кваліфікації фахівців юридичної служби з права збройних 
конфліктів (міжнародного гуманітарного права)  Збройних Сил 
України 

України полковник юстиції Валерій 
Коваль у своєму виступі зазначив, що 
знання, які отримали фахівці 
юридичної служби на курсах, 
допоможуть їм у подальшому більш 
якісно виконувати свої службові 
обов’язки та просуватися по службі. 
Підтвердженням цього стали численні 
відгуки з військ, які надходять на 
випускників курсів, та їх враження, які 
вони висловлювали при  особистих 
зустрічах під час роботи у військових 
підрозділах.  
         Слушні пропозиції  висловила у 
своєму виступі керівник курсів 
професор кафедри військового права 
Наталія Макаренко, яка, звертаючись 
до керівництва Військового інституту та 
представника  Генерального штабу 
Збройних Сил України, запропонувала 
направляти для навчання на курсах не 
тільки представників юридичної 
служби, а й інших спеціальностей, а 
також подовжити термін їх проведення 
до двох тижнів.  – Кафедра до цього 
готова, – наголосила вона. 
         Вітаючи всіх присутніх із 
завершенням навчання на курсах, 
заступник начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч підкреслив, що вони стали 
імпульсом  для створення у ВІКНУ 
нової спеціальності: «Міжнародне 
право» та поздоровив випускників із 
тим, що вони першими отримали 
дипломи державного зразка. 

Наталія Макаренко 

 

 

працівники кафедр: військового права, 
тактики та оперативного мистецтва,  
загальновійськових дисциплін, військової 
педагогіки та психології, серед яких були 
професор кафедри військового права 
Наталія Макаренко – керівник курсів, 
доцент кафедри військового права Іван 
Качан, доцент кафедри військової 
педагогіки та психології Віктор Безбах, 
професор кафедри тактики та 
оперативного мистецтва Анатолій 
Сморчков, професор кафедри тактики та 
оперативного мистецтва Сергій Шворов 
та інші.  
            За результатами навчання на 
курсах та підсумкового тестування, яке   
відбулося 29.01.10, найкращі знання 
показали: старший офіцер юридичного 
відділу управління правового 
забезпечення ГШ ЗС України майор 
юстиції Юрій Бабич, старший офіцер 
юридичного відділу військової частини    
А 0515 майор юстиції Євген Данилюк та 
юрисконсульт військової частини А 1880 
старший лейтенант юстиції Євген Козир.          

     30.01.10 у ВІКНУ відбулося 
урочисте вручення свідоцтв випускникам 
курсів про їх закінчення. Запрошений на 
цей захід заступник начальника 
Управління правового забезпечення 
Генерального штабу Збройних Сил 

 
          
          
 
 
          Цього разу на курсах навчалися 16 
офіцерів та працівників Збройних Сил 
України, які представляють  юридичну 
службу Збройних Сил України, Правовий 
департамент Міністерства оборони 
України, Управління правового 
забезпечення Генерального штабу 
України, Київський обласний військовий 
комісаріат, Національний університет 
оборони України, Головний військовий 
медичний центр, Головне фінансово-
економічне управління Збройних Сил 
України.  
          Починаючи з 2007 року, підвищення 
кваліфікації на курсах пройшло вже 65 
військовослужбовців та державних 
службовців Міністерства оборони України 
та Збройних Сил України.             

    Для проведення занять на курсах 
були залучені науково-педагогічні  

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИМАГАЮТЬ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ  
У ВІКНУ з 18.01.10 по 13.02.10 відбулися курси підвищення 

кваліфікації фахівців із питань організації навігаційного 
забезпечення на основі геоінформаційних технологій і систем 
Збройних Сил України 

наук Олексій Міхно, доцент кафедри 
топогеодезичного та навігаційного 
забезпечення військ кандидат 
технічних наук Валентин Бахвалов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(продовження на наступній сторінці) 

         10 офіцерів, які представляли 
частини топографічної служби Збройних 
Сил України, проходили навчання на 
курсах та отримали знання з наступних 
дисциплін: навігаційне забезпечення 
(загальна кількість годин – 104) та 
геоінформаційні технології (загальна 
кількість годин – 106).  

          Заняття на курсах проводили: 
начальник Центрального управління 
воєнно-топографічного та навігації 
Командування Сил підтримки Збройних 
Сил України полковник Олександр 
Кравчук, професор кафедри 
топогеодезичного та навігаційного 
забезпечення військ,  кандидат технічних 

  

 



№ 20 лютий 2010                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                     5 

 
 
 

 
ФАХІВЦІ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇРОБОТИ ПІДВИЩИЛИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ  

З 19.01.10 по 10.02.10 у Військовому інституті відбулися курси 
підвищення кваліфікації фахівців із виховної та соціально-
психологічної роботи.  

проведення цих курсів є свідченням 
високої довіри до ВІКНУ з боку 
керівництва Міністерства оборони 
України і робить честь нашому 
навчальному закладу. Це також гарна 
нагода для зворотного зв’язку, 
отримання достовірної інформації від 
слухачів про стан справ у галузі 
виховної роботи, яка проводиться у 
військах, можливість скорегувати 
навчальні програми для підготовки 
курсантів та офіцерів-слухачів. Всі 
витрати, пов’язані з організацією та 
проведенням курсів, взяв на себе 
ВІКНУ за рахунок коштів спеціального 
фонду. 
           Кращим випускникам курсів: 
майорам Віталію Кисілю, Володимиру 
Баці;  капітанам Сергію Каменському та 
Максиму Реднікіну були вручені почесні 
грамоти.  
.        Свідоцтво державного зразку, яке 
отримали випускники курсів, дає їм 
можливість для подальшого 
просування по службі, більш якісного 
виконання  службових обов’язків.  

 
В’ячеслав Кирик 

 

 

 
Котвіцький, ТВО начальника військово-
гуманітарного факультету кандидат 
політичних наук полковник В‘ячеслав 
Кирик, завідувач кафедри військово-
гуманітарних дисциплін кандидат 
історичних наук, доцент полковник запасу 
Віктор Безбах, ТВО начальника кафедри 
військової педагогіки та психології 
підполковник Сергій Васильєв, професор  
  кафедри військової педагогіки та 
психології доктор психологічних наук 
Олександр Сафін, доцент кафедри 
військової педагогіки та психології 
кандидат педагогічних наук Світлана 
Балашова та інші. 
         10.02.10 відбулося підсумкове 
тестування за програмою навчання  та 
урочисте вручення слухачам свідоцтв про 
закінчення курсів, яке проводив 
начальник  Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін. 

  Вітаючи випускників з успішним 
завершенням навчання, він зазначив, що  

 
          
          
 
 

   
         10 офіцерів, які представляли всі 
види Збройних Сил України, проходили 
навчання на курсах та отримали знання з 
військової психології, теорії та методики 
виховної роботи, актуальних проблем 
воєнно-політичної історії України та 
військового навчання. 

       Заняття на курсах проводили 
заступник начальника Головного 
управління виховної та соціально-
психологічної роботи Міністерства 
оборони України полковник Володимир 

(початок на сторінці 4) 
 викладач кафедри майор Роман 
Писаренко та інші.  

   Під час навчання на курсах слухачі 
вивчили модульний склад 
геоінформаційної системи ARC GIS, 
функціональні можливості ARC MAP та 
ARC Catalog, класифікатори 
топографічної та тактичної інформації, 
набули практичних навичок в 
інсталюванні програмного забезпечення 
ARC GIS, навчилися створювати 
принципово нову карту, відображати дані 
згідно з класифікаторами і умовними 
знаками, створювати власні інформаційні 
шари та записувати в них інформацію, 
конвертувати різні типи даних, 
створювати леєр-файли та передавати 
інформацію на інший комп‘ютер. 13.02.10 
відбулося тестування за програмою 
навчання на курсах та урочисте вручення 
слухачам свідоцтв про їх закінчення, яке 
проводив заступник начальника 
Військового інституту полковник  Дмитро 
Котій. 

        Вітаючи випускників курсів з 
успішним завершенням навчання,  він 
зазначив, що курсова підготовка фахівців 
із питань організації навігаційного 
забезпечення на основі геоінформаційних 
технологій і систем Збройних Сил України 
– це значний щабель у службовій 
діяльності та професійному зростанні 
молодих офіцерів. У Військовому інституті 
цьому питанню приділяється велика 
увага. Створені та постійно 
вдосконалюється навчально-матеріальна 
база, належні побутові умови для 
проживання слухачів. Усі витрати, 
пов’язані з організацією та проведенням 
курсів, взяв на себе ВІКНУ за рахунок 
коштів спеціального фонду. 
         Заступник начальника Центрального 
управління воєнно-топографічного та 
навігації Командування Сил підтримки    
ЗС України - начальник відділу організації 
топогеодезичного виробництва 
підполковник Олександр Софієнко, який 
взяв участь у заході, у своєму виступі 
зазначив, що геоінформаційні      системи       

та технології сьогодні набувають все 
більш широкого застосування у 
Збройних Силах України. Їх стрімкий 
розвиток вимагає від фахівців постійно 
бути обізнаними з найновішими 
розробками в цій галузі. Тому виникає 
необхідність у проведенні таких курсів 
не одного разу, а двічі на рік. 
Представник замовника подякував 
керівництву ВІКНУ, викладацькому 
складу кафедри топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ за 
якісну організацію та проведення 
курсів та виказав побажання на 
подальшу співпрацю. Кращим 
випускникам курсів – капітану Дмитру 
Медянцеву та старшому лейтенанту 
Олександру Литвиненку були вручені 
почесні грамоти від керівництва 
Військового інституту. 

Сергій Сівков 



6                                                                                       УНІВЕРСАНТ                                                      № 20 лютий 2010 

 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – НА НОВИЙ РІВЕНЬ 
Вдруге в історії ВІКНУ з 8 по 20 лютого 2010 року були проведені 
курси підвищення кваліфікації офіцерів з  інформування 
громадськості та взаємодії із засобами масової інформації 

  

подальшого просування офіцерів по 
службі  та  більш  якісного виконання 
ними службових обов’язків. 
           Заступник начальника 
Управління Прес-служби Міністерства 
оборони України Анатолій Малахов у 
своєму виступі зазначив, що йде 
процес трансформування, подальшого 
розвитку  та впровадження в життя 
нової системи інформаційного 
забезпечення  Збройних Сил України. 
ВІКНУ займає провідне місце в цій 
системі, готуючи для неї військових 
фахівців з міжнародної інформації і 
міжнародних відносин, реклами та 
зв‘язків із громадськістю, видавничої 
справи та редагування, політологів, 
психологів. На 2010 – 2011 навчальний 
рік є замовлення на підготовку 7 
військових журналістів. Важливе місце 
в новій системі посяде Департамент 
преси і інформації МО України, новий 
штат якого буде введено в дію з 
березня цього року. 
         Після урочистого вручення 
свідоцтв, фотографування випускників 
курсів кожний з них  отримав на згадку 
відеофільм про навчання на курсах. 

 
Яків Жарков   

 

 

присвячено питанням організації процесу 
формування позитивного іміджу       
Збройних Сил України в сучасних умовах, 
рекламного супроводу життєдіяльності 
Збройних Сил України, зв'язків з 
об'єднаннями громадян, засобами 
масової інформації і громадянами, 
основні питання щодо інформування про 
повсякденну діяльність Збройних Сил 
України, основ сучасного менеджменту, 
використання технічних засобів масової 
комунікації, здійснення заходів 
інформаційного протиборства.     
Підсумкове тестування за програмою 
навчання відбулося 20 лютого 2010 року. 
Цього ж дня заступник начальника  
Військового інституту з навчальної і 
наукової роботи полковник Олександр 
Сторубльов провів урочисте вручення 
слухачам свідоцтв про закінчення курсів. 

  Вітаючи випускників з успішним 
завершенням навчання, він звернув увагу 
на постійно зростаючу роль 
інформаційного забезпечення  
життєдіяльності Збройних Сил України, 
важливість даних курсів у справі  

 
          
          
 
 

   
           До проведення занять залучались 
досвідчені науково-педагогічні працівники 
кафедри інформаційно-психологічного 
протиборства факультету іноземних мов 
та військового перекладу:  професори 
Ірина Замаруєва та Григорій Кривошея, 
доцент Микола Присяжнюк, старший 
викладач кафедри Петро Мехед, 
начальник Управління Прес-служби 
Міністерства оборони України Ігор 
Халявінський  та начальник служби 
інформації Державної Прикордонної 
служби України Сергій Череватий. 
         У ході занять особливу увагу було  

У ВІКНУ РАДИ ОФІЦЕРІВ ТА КУРСАНТСЬКА ОБРАЛИ НОВИХ ГОЛІВ   

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            27 січня 2010 року відбулися 
збори офіцерів Військового інституту з 
порядком денним: вибори голови Ради 
офіцерів Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

 

         У зв’язку зі звільненням із 
військової служби полковника   
Кубіцького С.О., який раніше очолював 
Раду офіцерів Військового інституту, 
більшістю голосів новим головою Ради 
було обрано підполковника Алфьорова 
О.В. – старшого викладача кафедри 
гуманітарних дисциплін військово-
гуманітарного факультету. 
        Дещо раніше, 26 грудня 2009 року, на 
звітно-виборчій конференції Курсантської 
Ради звітував її колишній Голова Богдан 
Щеглюк. Учасники конференції відзначили 
його плідну роботу на цій посаді, 
затвердили наданий ним звіт та більшістю 
голосів обрали нового голову. 

             Ним стала студентка 321-ої 
навчальної групи Анастасія Софієнко. 
             Бажаємо плідної роботи 
новообраним головам рад. 

Редколегія 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Після спільного опрацювання Департаментом військової 
освіти та науки МО України з ВІКНУ відповідного рішення 
тимчасово виконуючого обов‘язки Міністра оборони України 10 
грудня 2009 року було підписано Договір між Військовим 
інститутом та Київською асоціацією військових аташе (КАВА) 
про надання освітніх послуг.   

Швейцарія відкрилася для 
ВІКНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             17 лютого 2010  року аташе з 
питань оборони Посольства 
Швейцарської Конфедерації в Україні 
полковник Крістоф Брун провів лекцію 
для постійного  та змінного складу 
цього підрозділу навчального закладу 
на тему «Політика безпеки Швейцарії». 
До аудиторії було доведено історію 
заснування та розвитку Швейцарської 
Конфедерації, сучасний стан її 
економіки, політики та Збройних Сил. 
           У ході лекції доповідач відповів 
на численні запитання аудиторії, які 
стосувалися особливостей 
конституційного устрою держави, 
системи підготовки військових фахівців, 
їх матеріального забезпечення та 
соціального захисту, мовного питання 
та інші.  
           Начальник факультету іноземних 
мов та військового перекладу 
Військового інституту полковник Ігор 
Ольховой щиро подякував полковнику 
Крістофому Бруному за цікавий виступ 
та висловив сподівання на подальшу 
плідну співпрацю.  

Андрій Гальчус 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Нова форма міжнародного 
військового  співробітництва 
для ВІКНУ 
 
        20 січня 2010 року першу лекцію 
щодо основних аспектів євроатлантичної 
інтеграції Словаччини провів аташе з 
питань оборони Посольства Словацької 
Республіки в Україні полковник Юрай 
Бескід. Лекцію було прочитано 
українською мовою. 
          В ході лекції доповідач відповів на 
численні запитання аудиторії, які 
стосувалися системи підготовки 
військових фахівців, їх матеріального 
забезпечення та соціального захисту, 
стану озброєння та військової техніки 
Збройних Сил Словацької Республіки, 
взаємовідносин з іншими країнами-
членами НАТО та Україною.  
          Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін щиро 
подякував полковнику Юраю Бескіду за 
цікавий виступ та зазначив, що 
проведення лекцій з особовим складом 
ВІКНУ представниками КАВА є новою 
формою міжнародного військового 
співробітництва для нашого навчального 
закладу.  
          Цього ж дня у ВІКНУ почалися 
практичні заняття на курсах із вивчення 
української та російської мов для 
представників КАВА.  

 

 
          
          
 
 

   
            
          Згідно з цим Договором, 18 січня 
2010 року у ВІКНУ відбулося урочисте 
відкриття курсів із вивчення української та 
російської мов для  представників КАВА, 
яких у цей день до Військового інституту 
прибуло 26 осіб. 
           У своєму виступі на брифінгу, який 
відкривав програму заходу, аташе з 
питань оборони Посольства Російської 
Федерації в Україні генерал-лейтенант 
Володимир Кузьмічов зауважив, що 
завдяки взаєморозумінню сторін цей 
проект став унікальним, кращим 
свідчення ступеня довіри до ВІКНУ та 
висловив загальне задоволення 
можливістю його реалізації. 
          Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін ознайомив 
присутніх з історією, структурою та 
організацією навчально-виховного 
процесу ВІКНУ, відповів на їхні 
запитання. 
          Представники КАВА ознайомилися 
з навчально-матеріальною базою 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу, викладачами курсів із 
вивчення української та російської мов. 
До них було доведено робочі навчальні 
програми, графік проведення занять та 
склад навчальних груп. На завершення 
заходу всі його учасники 
сфотографувалися на згадку.  
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Офіцери фінансових органів Збройних Сил Республіки Казахстан 
завершили навчання на курсах підвищення кваліфікації у ВІКНУ 

  

педагогічні працівники військового 
фінансово-економічного факультету 
ВІКНУ. 
          Вивчення модулів забезпечує 
підвищення професійних навичок 
офіцерів, які проходили навчання на 
курсах, дає їм можливість подальшого 
просування по службі, більш якісного 
виконання своїх службових обов’язків.  
26.01.10 підведені підсумки навчання 
на курсах та урочисте вручення 
свідоцтв про їх закінчення офіцерам 
Збройних Сил Республіки Казахстан, 
які залишилися задоволеними якістю 
отриманих знань, організацією та 
проведенням із ними занять та 
культурних заходів. 
           Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін у своєму 
виступі підкреслив, що ці курси були 
пілотним проектом, їх програма 
виконана повністю. Є взаємне бажання 
української та казахської сторін 
продовжувати та поглиблювати 
співпрацю у цьому напрямку.   

 
Валерій Лісовський   

 

 

Республіки Казахстан у кількості 3 осіб.  
           Навчання проходило за 
спеціальністю «фінанси та кредит» за 
наступними напрямами: 
фінанси Збройних Сил України; 
бухгалтерський облік у Збройних Силах 
України; 
 організація збору та узагальнення 
інформації для прийняття управлінських 
рішень; 
 порядок розробки експлуатації й обліку 
озброєння та військової техніки; 
військова логістика; 
міжнародне військове співробітництво. 
          Усього на навчання було відведено 
360 годин, з них: 248 – на заняття під 
керівництвом викладача та 112 – на 
самостійні заняття. План-програма 
підвищення кваліфікації складалася з 
семи навчальних дисциплін та восьми 
змістовних модулів. 

Для проведення занять на курсах 
були     залучені     провідні         науково - 

 
          
          
 
 

   
          Відповідно до Контракту про 
підготовку військових фахівців для 
Збройних Сил Республіки Казахстан у 
військових навчальних закладах  
Збройних Сил України з 01.11.09 по 
26.01.10 на базі Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченко (ВІКНУ) відбулися 
курси підвищення кваліфікації та 
професійного рівня для групи офіцерів 
фінансових органів Збройних Сил 
 

 
КУРСАНТСЬКЕ  ЖИТТЯ 

“Не шукай щастя за морем” 
                                                     Г. Сковорода 

         А щоб це було так, необхідно 
засадити інститут мигдальним деревом 
–   символом щедрої та вірної любові!!! 
 

 
Яна Дмитренко 

       Тема  свят, на мою думку, найбільш 
бажана в нашому курсантському 
колективі, бо, незважаючи на те, що ми 
вже досить дорослі, того дитинства нам 
не вистачає! Хоч також немає тієї 
наївності, так хочеться вірити в світлі та 
добрі казки…  
         Ось свято Святого Андрія вже 
пройшло і, не лише після вечірньої 
перевірки, легко можна зробити висновок: 
те, що  на сходах стає ще більше і більше 
закоханих пар, звичайно ж означає, що 
кохання у Військовому інституті існує!                
          Уже наближається дуже 
романтичне свято всіх закоханих – День 
Святого Валентина! А як в цьому році 
будемо святкувати ми? Мені здається, що 
воно пройде непомітно. Та даремно, бо 
саме в наші юнацькі роки ми 
загартовуємо свій командирський 
характер та набуваємо все нових знань 
для почесного звання спеціаліста. Проте  

ми забуваємо, що саме в ці роки ми 
можемо зустріти перше ніжне та світле 
почуття. А, оскільки ми закохуємося, 
працюємо і вчимося разом, це дає змогу 
краще пізнати людину, яка поруч з тобою. 
Тема почуттів та кохання дуже поширена, 
але я хочу наголосити на тих відносинах, 
які складаються між курсантами, 
студентами нашого навчального закладу, 
адже кохання може застати нас і в цій 
щоденній рутині служби. 

Як приклад: кожен з нас знає щасливі 
вже в шлюбі подружні пари, такі як: 
Елеонора  Мальцева та Юра 
Дидковський, Богуш Ілля та Заровна Оля,  
Партоленко Вова та Харченко Іра та дуже 
багато яскравих прикладів, яких ще буде 
безліч. Усі ми будемо згадувати 
Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка з особливою теплотою в серці, 
якщо саме тут  зустрінемо своє кохання.   

 


