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   ЗІ СВЯТОМ ВАС, ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ 
 

  

          

 

 

 
У Військовому інституті 23 

лютого 2011 року відбулися урочисті 
заходи,  присвячені Дню захисника 
Вітчизни. 

Ще напередодні свята особовий 
склад узяв активну участь у 
загальнодержавних, міських та 
університетських заходах: упорядкуванні 
військових  поховань на Байковому 
кладовищі, покладанні квітів до 
Меморіалу студентам, викладачам та 
працівникам університету, які віддали 
своє життя за свободу і незалежність 
нашої Батьківщини, проведенні «Уроків 
мужності» з учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів, над якими ВІКНУ 
здійснює шефство, урочистих зборах та 
концертах, які відбулися в Центральному 
будинку офіцерів, Збройних Сил України 
та інших.      
           Дуже плідною та змістовною стала 
участь представників ВІКНУ у 
проведенні 21.02.11 на базі 
Спеціалізованої школи № 85 м. Києва під 
егідою Міністерства освіти і науки 
України круглого столу та 22.02.11 в 
Українському домі Всеукраїнського 
форуму громадської організації 
«Загальновоїнська спілка України» із 
питань удосконалення військово-
патріотичного виховання молоді.  

 
У виступах начальника 

Військового інституту генерал-майора 
Віктора Балабіна та голови Ради 
ветеранів ВІКНУ полковника запасу 
Миколи Дорохова була приділена 
увага пріоритетним напрямам та 
пошуку ефективних методів і форм 
організації системної роботи з 
військово-патріотичного виховання, 
консолідації зусиль державних та 
громадських інститутів, ветеранських 
організацій для реалізації цього 
завдання.  

23.02.11 святкові заходи 
розпочалися з шикування та 
привітання особового складу на плацу 
Військового інституту, після чого 
основне дійство було перенесено до 
актової 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, 
підкреслив його значення для всіх, хто 
причетний до військової служби, та 
передав щирі привітання, які надійшли 
на адресу ВІКНУ від Міністра оборони 
України, начальника Генерального 
штабу – Головнокомандувача 
Збройних Сил України, ректора 
університету Леоніда Губерського, 
керівників інших ВНЗ. 

Голова Голосіївської районної у 
м. Києві Державної адміністрації 
Олександр Незнал із задоволенням 
відзначив, що День захисника Вітчизни 
займає чинне місце серед свят нашої 
держави.  

 
– Хочу привітати, – підкреслив 

виступаючий, – ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, військовослужбовців, 
які обрали найбільш почесну професію – 
захист Вітчизни. Бажаю всім Вам, щоб Ви 
ніколи не брали до рук зброї, за винятком 
того випадку, якщо виникне загроза 
країні. Мирного Вам неба, злагоди й 
добра, – наголосив почесний гість.   
        Серед нагороджених та заохочених 
у цей день були: генерал-лейтенант 
запасу Володимир Горшколєпов, 
генерал-майор у відставці Олександр 
Журавель, полковники Віктор Уліч, Олег 
Бурдюг, підполковники Олег 
Мірошніченко, Юрій Бондаренко, Едуард 
Брагін, Юрій Складаний, Олександр 
Борзак, Сергій Васильєв, Сергій Гахович, 
майор Віталій Савран, працівники 
Збройних Сил України Віктор Безбах, 
Віктор Вишнівський, Микола Дзюба, 
Микола Дорохов, Михайло Онищук, 
Олексій Дем'янюк,  Генадій Жиров, 
сержант Павло Морозовський, молодші 
сержанти Єлісей Солодєєв, Ярослав 
Тарадайко, старші солдати Володимир 
Мансуров, Олексій Херсонюк, солдати 
Олексій Бухман, Інна Василькова та інші. 
        На завершення урочистих заходів 
відбувся святковий концерт. 

Відділ із виховної роботи 

 

  
  ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ: ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ? 
 

 

           

  
          Розглядаючи старі фотографії, 
раптом звернула увагу на парубка в 
офіцерській формі. Цікаво, хто це… Такий 
глибокий погляд, який виражав почуття 
обов‟язку, а  також вірність, вірність 
народові країни, яка зростила його і 
виховала у дусі справедливості та 
прагнення до змін. Невже зірочки на 
пагонах  приносять  стільки новизни? 
Адже і   він колись був простим    хлопцем,  

можливо, і не думав про кар‟єру 
військового, а, можливо, це мрія його 
життя. Проте він – захисник… Той, хто 
віддасть власне життя задля 
благополуччя та безпеки не тільки 
сім‟ї, рідних та близьких, але й 
Батьківщини. Адже найвища нагорода 
та, коли щасливі люди  дорогі твоєму 
серцю.              (продовження на 
наступній сторінці) 

http://www.kmv.gov.ua/person.asp?Id=8589


4                                                                                       УНІВЕРСАНТ                                                      № 27 лютий 2011 
 

 

 
У ВІКНУ  ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ  
ДЕРЖАВ ТА 22-У РІЧНИЦЮ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК КОЛИШНЬОГО СРСР З РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН 

 

(початок на сторінці 3)      
         Захисник… Для когось це всього 
лише професія, стабільне майбутнє, а 
для  когось – покликання, стан душі, 
можливість реалізувати надії тих, хто 
вірить.  
         Напередодні Дня захисника 
Вітчизни цікаво було почути думки молоді 
про те, хто для них захисник і які емоції 
пов‟язані з цим словом. Адже 
найблагородніша праця – захищати 
інших, оберігати і дарувати щасливі дні 
мирного життя. Що ж, захисник це… 
         Для Олексія, який закінчив 
Військовий ліцей імені Івана Богуна, 
захисник – це людина, здатна на певну 
самопожертву заради захисту інших. Він 
стверджує, що така людина усвідомлює 
значення тієї чи іншої речі в порівнянні з 
власним життям. Проте є суттєве 
зауваження: на думку юнака, у наш час  

  
зустріти таких – рідкість, захисників 
Батьківщини майже не залишилося.  
         Проте ділиться своєю думкою, що в 
кожного хлопця все ж виникає почуття 
відповідальності за молодшу сестричку чи 

брата, або кохану дівчину, необхідно. 

«Сьогодення говорить, що захисник – це 
скоріше юнак із швидкою реакцією, аніж 
прикордонник з автоматом,» - наостанок 
промовив ліцеїст. 
         Цікавими міркуваннями поділилася 
Надія, староста цивільної групи 
журналістів першого курсу: «Захисник для 
кожної дівчини, перш за все, - батько, 
незалежно від того військовий він чи 
цивільний. Він вже захисник, якщо йому є 
що і кого захищати. Проте не слід 
забувати й матір,  яка оберігає своїх дітей. 
Вона захищає свій рід, а отже виступає 
своєрідною захисницею Вітчизни». 

 

         
Дійсно, поєднання жіночності та 
холодного розрахунку все частіше 
переважає в сучасній армії. Жінки-
військовослужбовці стають на рівні з 
чоловіками, демонструючи здатність 
не тільки вправно тримати пательню, 
але й зброю. Відчути себе впевненою, 
незалежною, сильною й потрібною 
державі – ось що спонукає попелюшок 
узяти в руки автомат.  
         Захисник… Для кожного він 
свій… І кожний бачить його по-своєму, 
чи то в професії, чи то в душі.  

  То ж терпіння всім захисникам! 
Нехай ваша робота буде оцінена 
належним чином, а мир, який ви 
несете в домівки й серця, повернеться 
до вас сонячним небом й усмішками 
рідних людей – це найвища 
нагорода… 

                              Ангеліка  Ділай  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цього року святкові заходи у 

Військовому інституті розпочалися з 
урочистого покладання квітів  до 
Меморіального комплексу пам‟яті воїнів 
України, полеглих в Афганістані, зустрічі 
учасників бойових дій в Афганістані, 
воїнів-миротворців із курсантами та  
участі особового складу в заходах 
Голосіївського району м. Києва, після 
чого відбулися урочисті збори 
військовослуж бовців та працівників      
ЗС України.  

   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 більше 160 тисяч українців, 3 360 з 
них не повернулися з тієї війни,  майже  
60 –  вважаються зниклими безвісти або  

тими, що потрапили в полон. Отримали 
поранення більше ніж 8 тисяч українців,     
4687 з них повернулися до рідних домівок 
інвалідами. 
           – Сьогодні, – зазначив генерал-
майор Віктор Балабін, – у ВІКНУ 
працюють та проходять військову службу 
15 учасників бойових дій на території 
інших держав. Більшість з них, як члени 
«Спілки воїнів-інтернаціоналістів та 
миротворців Голосіївського району», 
узяла активну участь у святкових заходах 
міста Києва й нашого району. Безумовно, 
у першу чергу в цей день громадяни 
України вшановуватимуть співвітчизників-
учасників “афганської” війни, але ми 
справедливо вітаємо й тих наших воїнів, 
які, захищаючи мир на планеті, чесно й 
самовіддано  виконували свій військовий 
обов‟язок у 25 країнах світу. 
           У свою чергу заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч, вітаючи тих, хто 
пройшов школу мужності в Афганістані та 
інших країнах, наголосив: «Ви – живий 
приклад виконання Військової присяги для 
всіх нас, тих, хто сьогодні стоїть на захисті 
Батьківщини. Ми пишаємось тим, що 
маємо можливість служити та навчатись 
поруч з вами, переймати ваш досвід». 
          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, 
голови Голосіївської районної у          
м. Києві державної адміністрації й 
начальника Військового інституту. 
Серед таких цього разу були: генерал-
майор Віктор Балабін, полковник Ігор 
Ольховой, капітан Артем Чемерис, 
працівники Збройних Сил України 
Олексій Ларіонов, Олег Логвіненко, 
Петро Мехед, Вадим Браун, Віктор 
Данилейко, Микола Дорохов, Леонід 
Ільчук, Ігор Кравець, Олександр 
Місяць, Леонід Мухін та Віталій 
Чекменьов. 
            На завершення урочистостей 
відбувся святковий концерт. 

Микола Дорохов  
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  УЧАСНИКАМ  БОЙОВИХ ДІЙ  НА ТЕРИТОРІЇ  ІНШИХ  ДЕРЖАВ  ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ… 

 
    СЕРЖАНТ – ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ ПІДЛЕГЛИХ 

 

           Сьогодні, 15 лютого,  ми 
вшановуємо всіх тих, хто в мирний час 
виконував свій військовий обов'язок, 
беручи участь у збройних конфліктах.  
          11 лютого 2004 року на підтримку 
ініціативи громадських організацій та з 
метою вшанування громадян України, які 
виконували військовий обов'язок на 
території інших держав, своїм Указом 
Президент встановив День вшанування 
учасників бойових дій на території інших 
держав. 
          Це  й день, присвячений пам'яті 
військовослужбовців та воїнів-
інтернаціоналістів, які брали участь у 
врегулюванні воєнних конфліктів на 
території іноземних держав.  
         Для вшанування було обрано 15 
лютого, тому що саме в цей день у 1989 
році з Афганістану були виведені останні 
радянські війська. Тисячі 
військовослужбовців Радянського Союзу 
загинули в збройних конфліктах в інших 
країнах. Серед них і українські 
військовослужбовці, які заслужили 
вдячність і повагу багатьох народів. Війна 
зламала життя багатьом юнакам, але 
вони все одно чесно виконували свій 
громадянський обов'язок, залишаючись 
вірними присязі до кінця.  
         Пройшли афганські терни й офіцери    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ВІКНУ, а саме: В.В. Балабін, М.С. 
Дорохов,  В.Ф. Данилейко,  І.В. Кравець, 
О.П. Логвіненко, О.Є. Ларіонов, В.М. 
Чекменьов, П.М. Мехед. Вони зробили 
великий внесок не лише в історію нашого 
навчального закладу, але й в історію 
Батьківщини, захищаючи честь, 
проявляючи мужність та відвагу. Час 
віддаляє нас від тих подій... Не стало 
могутньої держави, чиї інтереси захищали 
в далеких країнах тисячі українців. Проте 
пам'ять про війну, як і раніше, болем 
відгукується в серцях матерів, батьків, 
вдів, дітей тих хлопців, які поверталися 
додому. 
          Зараз у Збройних Силах України 
служать близько 2 тисяч офіцерів і 
прапорщиків, які брали участь в 
афганській війні, близько 20 тисяч 
військовослужбовців, які виконували 
інтернаціональний обов'язок в Іраку,  
Анголі,  Єгипті, В'єтнамі, на острові Куба  

та в багатьох інших «гарячих точках». 
         487 українців загинули під час 
воєн і конфліктів на територіях 16 країн 
світу.  
         Війна - це завжди біль і сльози. 
Вона відбирає життя, змушує людей 
страждати й жити зі страшними 
спогадами минулого... Ми не можемо 
забути те, що забути неможливо. Не 
можемо не поважати тих. хто йшов 
впевненим кроком в небезпеку, 
ризикуючи власним життям заради 
майбутнього, заради доброї 
благородної справи. Я вважаю, що 
кожен патріот повинен брати приклад з 
таких людей, з якими ми ходимо пліч-
о-пліч одними дорогами, яких маємо 
змогу бачити в нашому Військовому 
інституті. Цей День пам'яті -  для всіх 
нас. 
         Від імені курсантів Військового 
інституту я висловлюю пошану й 
подяку всім ветеранам трагічної 
афганської війни та українським 
воїнам-миротворцям за відвагу, 
доблесть, вірність присязі і честі.  
         Бажаю всім міцного здоров'я, 
щастя і добра! 

   Будемо ж пам'ятати полеглих і 
шанувати тих, хто залишився в живих! 

                      Маріамна   Маркевич  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Загальновідомо, що виконання 
відповідальних завдань, які стоять перед 
військовим підрозділом, багато в чому 
залежить від успішної роботи 
сержантського складу. Тому сержант 
завжди повинен бути взірцем для 
підлеглих в усьому: як у навчанні, так й у 
військовій дисципліні, виконанні своїх 
службових обов‟язків.           

      

         Саме задля забезпечення цієї мети 
19.02.11 у  ВІКНУ  було проведено День 
сержанта.          
          Цього разу серед проведених 
заходів були: заняття зі Статутів Збройних 
Сил  України на тему: «Права та обов‟язки 
заступника командира взводу», лекція на 
тему: Загальні принципи охорони 
державної таємниці», правове 
інформування на тему: «Юридична 
відповідальність військовослужбовців» та 
практичне заняття з вогневої підготовки на 
тему: «Виконання 1-ої вправи навчальних 
стрільб із пістолета Макарова». 
          Заняття проводили досвідчені 
викладачі: підполковники Олександр 
Борзак, Олександр Євтушенко, майор 
Едуард Шавирко та працівник Збройних 
Сил  України Ігор Петрів.  

          

           За оцінкою начальника 
навчального відділу полковника Олега 
Прохорова, заняття пройшли 
організовано, на  належному 
методичному рівні. Кращими у 
виконанні 1-ої вправи навчальних 
стрільб із пістолета Макарова були: 
сержанти Павло Морозовський 
(військовий факультет фінансів і 
права, 45 очок), Дмитро Минюк 
(військово-технічний факультет, 42 
очки) та молодший сержант Роман 
Миронюк (військовий факультет 
фінансів і права 42 очки). На них очікує 
заохочення від начальника Військового 
інституту.  
             Бажаємо плідної роботи 
новообраним головам рад. 

 
Олександр  Корчак 
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      ФАХІВЦІ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇРОБОТИ ПІДВИЩИЛИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ 

 
     НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Втретє в історії ВІКНУ з 14.02.11 по 26.02.11 були проведені 
курси підвищення кваліфікації офіцерів з  інформування 
громадськості та взаємодії із засобами масової інформації  

інформації та підтримки web-порталу 
Департаменту преси та зв‟язків із 
засобами масової інформації 
Міністерства оборони України 
полковника Володимира Ярцева та 
начальника кафедри інформаційно-
психологічного протиборства 
факультету іноземних мов та 
військового перекладу ВІКНУ 
(продовження на наступній сторінці) 

          У ВІКНУ відбулася урочиста 
церемонія вручення офіцерам ЗС України 
свідоцтв державного зразка про 
закінчення курсів підвищення кваліфікації 
з інформування громадськості та 
взаємодії із засобами масової інформації.  

 

         Десять військовослужбовців 
отримали свідоцтва державного зразка 
про закінчення курсів за спеціальністю 
«Інформування громадськості та взаємо-
дія  із  засобами  масової    Інформації»  з 
рук заступника начальника відділу  

У ВІКНУ на курсах підвищення кваліфікації офіцерів виховної 
та соціально-психологічної роботи в період із 18.01.11 по 09.02.11 
здійснено підготовку 9 офіцерів з різних регіонів України, які 
представляли Сухопутні війська, Повітряні сили та Головне 
управління зв’язку та інформаційних систем Генерального 
штабу Збройних Сил України 

виховної роботи з особовим складом 
та  перспективах, які відкриваються 
перед випускниками курсів у 
подальшій військовій службі. 
           Полковник Віктор Уліч навів 
приклади успішного виконання 
службових обов‟язків та просування по 
службі випускників попередніх курсів й 
побажав того ж усім присутнім.  
            Полковник запасу Микола 
Дорохов у своєму виступі подякував 
усім випускникам курсів за старанне 
ставлення до навчання. Він особливо 
відзначив старших лейтенантів Андрія 
Беспалька та Андрія Грузінцева, які 
взяли  участь у проведенні занять із 
курсантами ВІКНУ, й запропонував 
використовувати цей досвід у 
майбутньому.   
           Кращим випускникам курсів: 
майорам Олександру Кунаху, Сергію 
Мельнику та старшому лейтенанту 
Андрію Беспалько були вручені 
почесні грамоти, а старший лейтенант 
Андрій Грузінцев був нагороджений 
«Знаком Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка». 
 

   Група зв’язків із громадськістю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
             П 
            Підвищення кваліфікації офіцерів, 
зарахованих до кадрового резерву для 
призначення на посади в структури 
виховної та соціально-психологічної 
роботи Збройних Сил України, 
здійснювалось із метою придбання та 
поглиблення ними знань із питань 
військової психології, теорії та методики 
виховної роботи, військового навчання, 
актуальних питань воєнно-політичної 
історії України, морально-психологічного      
забезпечення бойової підготовки та 
бойового застосування батальйону 
(дивізіону) у сучасному 
загальновійськовому бою, набуття 
практичних навичок щодо морально-
психологічного забезпечення батальйону 
(дивізіону) при виконанні поставлених 
бойових та миротворчих завдань. 
           Заняття проводились на високому 
методичному рівні, на сучасній навчально-
матеріальній базі ВІКНУ, що  дало змогу 
слухачам курсів найбільш повно та якісно  

засвоїти матеріал. До їх проведення 
були залучені: завідувач кафедри 
військово-гуманітарних  дисциплін 
кандидат історичних наук, доцент 
полковник запасу Віктор Безбах, доцент 
кафедри військової педагогіки та 
психології кандидат психологічних наук, 
полковник запасу Георгій Дубровинський, 
професор кафедри військової педагогіки 
та психології доктор психологічних наук 
Олександр Сафін, доцент кафедри 
військової педагогіки та психології 
кандидат педагогічних наук Світлана 
Балашова, а також  викладачі, які мають 
значний   досвід  служби   в  
управлінських структурах виховної та 
соціально-психологічної роботи й 
виконання завдань у бойових умовах: 
полковники запасу Олександр Коренчук, 
Петро Зубченко, Микола Дорохов та інші. 
9.02.11 відбулося підсумкове тестування 
за програмою навчання  та урочисте 
вручення слухачам свідоцтв державного 
зразка про закінчення курсів, яке 
проводив заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч. 
          Вітаючи випускників з успішним 

завершенням навчання, він наголосив на 

ролі людського фактора у виконанні 

завдань, які сьогодні стоять перед 

військовими підрозділами, важливості  
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  ТЕНДІТНИЙ ПРИКЛАД У НАВЧАННІ 

 

(початок на сторінці 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кандидата історичних наук Яківа 
Жаркова. 
         За період підготовки представники 
військових засобів масової інформації та 
регіональних медіа-центрів Міністерства 
оборони України пройшли повний курс 
навчання з таких дисциплін, як 
“Соціально-психологічні особливості 
зв‟язків з громадськістю у військовій 
сфері”, “Комунікаційні процеси у 
формуванні позитивного іміджу Збройних 
Сил України”, прослухали курс лекцій за 
напрямком “ЗМІ в інформаційно-
психологічному протиборстві”. Крім того, 
слухачі мали можливість удосконалити 
навички роботи з технічними засобами 
масової інформації. По закінченню 
навчання офіцерами був складений 
диференційований залік. 

 

          За час навчання слухачі курсів не 
лише прослухали лекційні матеріали, а й 
відпрацювали практичні питання. Кожен з 
офіцерів випробував свої вміння діяти за 
різними ситуаціями у ролі прес-секретаря 
та журналіста під час проведення 
брифінгів та прес-конференцій. Кожен із 
слухачів вивчив основи відео-монтажу та 
отримав навички роботи відео-оператора, 
а наприкінці курсів група слухачів склала 
контрольний залік, продемонструвавши 
викладачам власний авторський фільм 
про навчання. 
         Також офіцери отримали знання з 
питань організації інформаційного 
забезпечення діяльності Збройних Сил 
України, організації прес-конференцій, 
брифінгів, інформаційних та рекламних 
акцій на сторінках преси, радіо, 
телебачення, оволодіння журналістським 
менеджментом. 
          За результатами навчання на 
курсах та підсумкового тестування кращі 
знання показали: підполковники В‟ячеслав 
Петровський, В‟ячеслав Діордієв, старший 
лейтенант Ірина Ястремська, лейтенант 
Валентин Шевченко та інші. 
           Вітаючи випускників з успішним 
завершенням  навчання,  полковник  

Володимир Ярцев звернув увагу на 
провідну роль представників 
військових засобів масової інформації 
та регіональних медіа-центрів 
Міністерства оборони України, вони на 
сьогодні залишаються чи не єдиним 
інформаційним важелем в армії, що 
формують її імідж, впливають на 
культурне та патріотичне виховання 
суспільства та інформують його про всі 
події, які відбуваються в ЗС України. 
         Починаючи з 2009 року, 
кваліфікацію на курсах підвищили вже 
понад 30 представників Збройних Сил 
України.      

 
Петро Мехед 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

          За особливі заслуги в навчальній  і 

військово-патріотичній роботі, зразкову 

дисципліну, відповідно до наказу Міністра 

оборони  України  Михайла  Єжеля  «Про 

виплату  премії  Олени Степанів  
курсантам та слухачам вищих військових  
навчальних закладів  за результатами 
екзаменаційних сесій 2009-2010 
навчального року» курсант 5-го курсу 
військового факультету фінансів і права 
ВІКНУ солдат Альона Кулікова отримала 
грошову винагороду. А  по закінченні вишу 
претендує на отримання золотої медалі. 
          Випускниця свою майбутню 
професію обрала свідомо та, попри 
докори друзів сама вирішила піти 
тернистим шляхом захисника Вітчизни. 
         Значну роль у виборі майбутньої 
професії Альони відіграла література та 
кінофільми патріотичного спрямування. 
Завдяки їм вона все більше  закохувалась 
у мужню професію захисника  
Батьківщини. 
         Перед  поданням  документів до 
столичного   ВІКНУ  опинилась   перед 

вибором: стати перекладачем чи 
опанувати якийсь інший фах. Урешті-
решт віддала перевагу професії 
фінансиста. 
       – Одразу після вступу була просто 
приголомшена новими можливостями, 
що відкривались у навчанні. Варто 
лише зрозуміти, що тобі намагається 
пояснити викладач. А це вдвічі легше 
зробити, коли тебе охоплює 
зацікавленість, –  пригадує   Альона. 
        Вона бере участь у всіх заходах 
інститутського масштабу, є постійним 
учасником святкових концертів, 
членом Курсантської ради інституту та 
наукових конференцій. Дівчина 
спробувала навіть попрацювати 
редактором курсантської газети «Вікна 
ВІКНУ». У вільний від навчання час 
вона захоплюється читанням, 
мистецтвом, вивченням іноземних мов. 

Андрій Верба 
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        У змаганнях на «Кубок 
ректора» із міні-футболу команда 
ВІКНУ посіла третє місце 
           У спорткомплексі  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка з 18.01.11 по 26.01.11 
проходили змагання з міні-футболу на 
«Кубок ректора» серед команд науково-
педагогічних працівників факультетів та 
інститутів КНУ.  
          Команда Військового інституту за  

 
підсумком турніру посіла почесне 3-тє 
місце, за що отримала грамоти та 
бронзові медалі.  
          Приємно відзначити, що кращим 
бомбардиром змагань з 4-ма м‟ячами 
став представник ВІКНУ капітан 
Василь Русенький, якому було вручено 
грамоту та Кубок. 

          Команда ВІКНУ посіла 
друге місце на                  
університетській Спартакіаді з 
плавання «Бадьорість та 
здоров‘я» 
         У День Хрещення Господнього 
19.01.11 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 
відбулася Спартакіада з плавання 
«Бадьорість та здоров„я», яка була 
присвячена 20-й річниці Незалежності 
України.            
          На змаганнях успішно виступила 

 
команда Військового інституту у складі 
Георгія Дубровинського, Едуарда 
Брагіна, Миколи Дорохова, Сергія 
Тарасюка та Олександра Воронцова, яка 
у підсумку посіла почесне 2-ге місце. 
           Переможці Спартакіади у своїх 
номінаціях були нагороджені дипломами 
та медалями, але головними нагородами 
для всіх її учасників стали чудовий 
святковий настрій та заряд здоров„я. 

Андрій Балдецький 

 

 

 

 

 

  

 

У ВІКНУ відбулася лекція щодо основних аспектів 
європейської інтеграції Словацької Республіки 

актів та техногенних катастроф, 
співпраці з іншими країнами-членами 
НАТО та Україною.   
       Начальник факультету іноземних 

мов та військового перекладу ВІКНУ 

полковник Ігор Ольховой щиро 

подякував аташе з питань оборони 

Посольства Словацької Республіки в 

Україні за змістовний виступ та від 

імені начальника Військового інституту 

вручив йому Почесну грамоту за 

значний особистий внесок у навчально-

виховний процес підготовки 

спеціалістів для Збройних Сил України, 

після чого відбувся обмін подарунками.  

         Група зв’язків із громадськістю 
 
 
 
 
 
 

 
 

професійну основу, вступ держави до 
НАТО та ЕС, військове співробітництво з 
країнами Європи та світу. 
            – Сьогодні, –  зазначив полковник 
Юрай Бескід, – не зважаючи на існуючі 
проблеми, нам вдалося створити свою 
сучасну промисловість та мобільні 
Збройні Сили, кількість яких була 
скорочена з 63 до 13 – 14 тисяч осіб. Іде 
процес їх технічного переоснащення 
(відсоток бойової техніки та озброєння, 
що залишилися з радянських часів 
скоротився до 70), підвищення соціальних 
стандартів військовослужбовців (їх 
заробітна платня складає вище 800 євро 
на місяць, при 750 євро в середньому по 
країні). 

Поважний гість відповів на 
численні запитання аудиторії, які 
стосувалися системи підготовки 
військових фахівців для Збройних Сил 
Словаччини, їх матеріального та 
правового забезпечення, соціального 
захисту, особливостей проходження 
військової служби, участі у миротворчих 
операціях, попередження терористичних 

 

 
          
          
 
 
           Відповідно до Договору між ВІКНУ 
та Київською асоціацією військових аташе 
(КАВА) про надання освітніх послуг 
12.02.11 у цьому військово-навчальному 
підрозділі університету відбулася лекція 
на тему:  «Словацька Республіка та її 
Збройні Сили», яку провів аташе з питань 
оборони Посольства Словацької 
Республіки в Україні полковник Юрай 
Бескід. Лекцію було прочитано 
українською мовою.  
          У ході її проведення доповідач 
розповів про історію створення 
Словацької Республіки та її Збройних 
Сил, реформування й переходу армії на  


