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Курсанти 5-го курсу ВІКНУ у лютому 2011 року проходили 
стажування у військах: 
ВГФ – ОЛЕГ АЛФЬОРОВ; 
ВТФ – СЕРГІЙ СІВКОВ; 
ВФФП – ІГОР КОРОПАТНІК; 
ФІМВП – ЯКІВ ЖАРКОВ 
 

 
 

У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ СЕРЖАНТА..5 
 

26.03.11 у ВІКНУ в черговий раз було проведено зазначений захід. 
 
 
 

 ОЛЕКСАНДР КОРЧАК 
 
 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВСПР – 
ПРАКТИЧНУ СПРЯМОВАНІСТЬ …………..6 
 
10.03.11 на базі Окремого Президентського полку було проведено 
практичні заняття з курсантами ВГФ ВІКНУ спеціальностей 
«Політологія»,  «Психологія» та «Правовиховна робота».  
 

ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ    
 
 

ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ПРАКТИЧНЕ 
ЗАНЯТТЯ З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-

ВИХОВАТЕЛЯМИ ……………………..……….6 
 
На базі зенітно-ракетного з’єднання 17.03.11 було проведено 
чергове практичне заняття з курсантами ВГФ ВІКНУ 
спеціальностей «Психологія» та «Правовиховна робота».  

ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ    
 
 

ПІДБИТО ПІДСУМКИ РОБОТИ НДЦ ВІКНУ 
ЗА 2010 РІК  ……………………….…………..7  

 
У цілому була отримана позитивна оцінка діяльності НДЦ. 

 
 

ОЛЬГА САЛЬНІКОВА 
 
 

ГОТУЄМОСЬ ДО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ 

МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ …………………7  
 
У ВІКНУ 30.03.11 для курсантів випускного курсу за фахом 
«Психологія» та «Політологія» відбулася лекція професора 
кафедри військової підготовки та психології ВГФ, кандидата 
військових наук Віктора Алещенко. 

ГЕОРГІЙ ДУБРОВИНСЬКИЙ 
 
 

У ВІКНУ РОЗПОЧАВСЯ ВЕСНЯНИЙ 
ДВОМІСЯЧНИК З БЛАГОУСТРОЮ………..8 
 
На виконання розпорядження голови Голосіївської РДА у м. Києві 
26.03.11 у ВІКНУ розпочато проведення весняного двомісячника з 
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 

району. 
ОЛЕГ БУРДЮГ  

          

 

 

ДО ВІКНУ ЗАВІТАЛА ВЕСНА РАЗОМ ІЗ 
ЖІНОЧИМ СВЯТОМ   ………………………..8 
 
            У ВІКНУ 04.03.11 року відбулися урочисті збори 

особового складу, присвячені  Міжнародному дню захисту прав 
жінок та миру 8 березня. 
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mailto:polkovniklev@bigmir.net
http://www.mil.univ.kiev.ua/


№ 28 березень 2011                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                    3 

 
 

 
         ІСПИТ ВІЙСЬКОВИМ СТАЖУВАННЯМ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Військове стажування 
курсантів 5-го курсу військово-
гуманітарного факультету 
спеціальності “Політологія”  
проходило на посадах офіцерів-
політологів батальйону (дивізіону) та їм 
рівних підрозділів у військових частинах 
та установах Збройних Сил України з 
01.02.11 по 26.02.11. 
           Аналіз отриманих відгуків з 

військових частин, попереднього 

вивчення звітних документів, доповідей 

курсантів під час захисту стажування 

дозволяють зробити висновок, що 

програма військового стажування ними 

виконана. Безпосередні керівники від 

військових частин дали належну оцінку 

теоретичній підготовці, практичному 

виконанню обов’язків на займаних 

посадах та особистій відповідальності 

курсантів.          

         Для повного і якісного виконання 

програми військового стажування та 

індивідуальних завдань безпосередніми 

керівниками військових частин були 

створені всі необхідні умови.  

           Курсанти активно залучались до 
забезпечення проведення заходів за 
планом військових частин, отримали 
практичні навички роботи на займаних 
посадах, активно працювали в системі 
морально-психологічного забезпечення 
виконання службово-бойових завдань 
(бойових стрільб, вартової служби, 
служби добового наряду), організовували 
та проводили індивідуально-виховну 
роботу з особовим складом та брали         
активну участь у проведенні основних 
заходів виховної роботи (культурно-  

 

просвітницька робота, суспільно-

політичне та правове інформування, 

заняття з гуманітарної підготовки), 

самостійно відпрацьовували поточну 

документацію, брали участь у складанні 

планів виховної роботи на місяць, 

проведення передвихідних та вихідних 

днів, дня інформування, а також 

залучались до планування та проведення 

заходів проблемно-цільової роботи з 

питань профілактики нестатутних 

взаємовідносин та збереження життя й 

здоров’я особового складу. 

           Щодо      військово-професійної 

орієнтації молоді в місцях дислокації 

військових частин, то курсанти проводили 

зустрічі з випускниками середніх 

навчальних закладів, 

військовослужбовцями строкової служби 

та служби за контрактом щодо доведення 

умов прийому та навчання у ВІКНУ за 

спеціальністю «Політологія». 

         Під час проходження військового 

стажування курсанти повністю 

відпрацювали програму військового 

стажування й індивідуальні завдання. 

         Як кращих, за результатами 

виконання програми та відгуками 

керівників військового стажування від 

військових частин, слід відзначити   

курсантів: Бритова Д.Ю., Виговського В.І., 

Федічєва К.В., Скаржинця А.В. та 

Небеласа Д.В.  

         За сумлінне виконання службових 

обов’язків, старанність та ініціативу, 

проявлену під час проходження 

військового стажування, курсанти     

Скаржинець А.В. та Небелас Д.В. були 

нагороджені грамотами. 

Олег Алфьоров 

 
 

           Курсанти 531-гс групи 

військово-технічного 

факультету проходили військове 

стажування у військових частинах 

Збройних Сил України з 22.02.11 по 

22.03.11 на посадах: старшого 

картографа відділення інформаційного 

забезпечення, старшого редактора 

редакційного відділення, офіцера відділу 

забезпечення (топогеодезичною 

інформацією), старшого редактора 

відділу редакційно-підготовчих робіт, 

картографа картографічного відділу та 

інженера фотограметричного відділу.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Метою заходу було набуття та 

вдосконалення майбутніми офіцерами 

практичних навичок у виконанні обов’язків 

за посадовим призначенням. 

           Стажери всі заходи виконували 
цілком самостійно. Програма військового 
стажування кожним курсантом виконана в 
повному обсязі, не зважаючи на п’ять 
кардинально різних спеціальних 
напрямків, за специфікою частин.                    
           Згідно з відгуками офіцерів 

військових частин курсанти мають 

високий рівень теоретичної, практичної 

підготовки та здатні виконувати 

функціональні обов’язки за 

призначенням.  

           Керівниками підрозділів відмічений 

високий рівень фізичної підготовленості 

курсантів та їх бажання й активна участь 

у спортивно-масовій роботі частин.  

           Стан військової дисципліни 

курсантів відзначається як високий, 

присутнє   вміння правильно поводитись у 

(продовження на наступній сторінці) 
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   (початок на сторінці 3) 
військовому колективі, знання та 

виконання вимог статутів ЗСУ, уміння 

зберігати військову таємницю. 

           На відміну від минулих років, коли 

відмічались недостатні практичні навички 

курсантів при роботі з сучасними 

топогеодезичними приладами, у цьому 

році відмічена спроможність курсантів 

вільно, без додаткової підготовки 

працювати на приладах. Слід також 

відзначити, що вони залучалися до 

несення служби в складі добового 

наряду частин.     

           Командирами частин був 

організований і знаходився на постійному 

контролі хід стажування, яким 

неодноразово цікавився головний 

замовник – начальник Центрального 

управління воєнно-топографічного та 

навігації Головного управління 

оперативного забезпечення Збройних 

Сил України полковник Кравчук О.В. 

          Під час заходу курсанти 

відвідували підшефні військовим 

частинам школи, розповідали про ВІКНУ, 

умови вступу до Військового інституту. 

          За результатами захисту 

військового стажування всі курсанти 

групи отримали відмінні оцінки.  

                                  Сергій Сівков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          У період з 01.02.11 по 
28.02.11 відповідно до вимог 
керівних документів курсанти 
531-ю навчальної групи зі 
спеціальності «Правовиховна 
робота у військах (силах)» 
проходили військове стажування на 
посадах юрисконсульта, помічника 
командира військової частини з 
правової роботи, офіцера відділу з 
виховної роботи у військових частинах 
та установах Збройних Сил України, 
які дислоковані в м. Києві, м. Дрогобичі 
Львівської області, м. Вінниці,              
с. Чорнобаївці  Херсонської області,  
смт. Десна Чернігівської області. 
         Безпосередньо військовим стажу-  

ванням курсантів керували досвідчені 

фахівці: помічники командира з 

правової роботи та заступники 

командира з гуманітарних питань, які 

мають значний досвід у виконанні 

функціональних обов’язків за посадою. 

         Керівники здійснювали роботу 

щодо ознайомлення курсантів зі 

штатною структурою; систематично 

контролювали роботу та періодично 

заслуховували їх звіти про хід 

виконання програми стажування та 

індивідуальних завдань. 

         Курсанти отримали практичні 

навички щодо виконання посадових 

обов’язків: відповідно до 

індивідуальних завдань, розроблених 

кафедрою військового права та 

особистих планів проходження 

військового стажування, затверджених 

керівниками військового стажування; 

поглибили та закріпили теоретичні 

знання з тематики навчальних 

дисциплін навчального плану, 

здійснили добір фактичного матеріалу 

для виконання дипломних робіт; 

поновили знання за спеціальністю з 

метою їх творчого застосування в 

практичній діяльності. 

 

 
           За відгуками офіцерів військових 

частин, усі курсанти на «добре» та 

«відмінно» засвоїли програму військового 

стажування, не мали порушень 

військової дисципліни, отримали 

практичні навички роботи на посадах 

помічника командира з правової роботи 

(юрисконсульта), офіцера відділу 

виховної роботи, у повному обсязі 

виконали індивідуальні завдання, 

самостійно складали та відпрацьовували 

документацію. 

           Ааналізуючи відгуки та 

перевіряючи проходження військового 

стажування науково-педагогічними 

працівниками кафедри військового 

права, можна зробити висновок, що 

безпосередні керівники сумлінно 

ставилися до обов’язків щодо 

керівництва військовим стажуванням 

курсантів. 

          Загалом курсанти показали 

достатній рівень теоретичних знань, які 

вміло застосовували на практиці, 

проявляючи при цьому організаторські 

здібності, ініціативність та вимогливість. 

          Комісією науково-педагогічних 

працівників кафедри військового права 

був прийнятий диференційований захист 

військового стажування, на якому 

відмічено кращих за його результатами 

курсантів. Ними стали курсанти 

Боберський І.М. та Грибовська О.О., які 

показали високий рівень теоретичних 

знань, уміло застосовували їх на практиці 

та проявляли при цьому організаторські 

здібності, ініціативу та вимогливість. 

           Результати захисту стажування 
курсантів дозволяють зробити висновок, 
що програма військового стажування та 
індивідуальні завдання виконані 
повністю.             

Ігор Коропатнік 

 

(продовження на наступній сторінці) 
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       У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ СЕРЖАНТА  

 
 
 
 

   (початок на сторінці 3) 
            Курсанти за спеціальностями 
“Міжнародна інформація” та 
“Міжнародні відносини” проходили 
військове стажування з 1.02.11 по 
28.02.11 в Головному управлінні розвідки, 
Департаменті міжнародного оборонного 
співробітництва Міністерства оборони 
України й Головному управлінні 
військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального 
штабу Збройних Сил України на посадах: 
офіцерів відповідних структурних 
підрозділів. 
           На початку стажування 

безпосередньо в підрозділах курсантами 

було розроблені плани військового 

стажування, які складалися з двох частин: 

теоретичної та практичної.  

           Програму військового стажування 

курсантами виконано в повному обсязі, усі 

вони захистили звіти за його результатами 

на “відмінно”. 

           Позитивним є й те, що всі курсанти 

отримали запрошення військових частин, в 

яких проходили стажування, щодо 

подальшого     проходження        військової  

           

служби на офіцерських посадах після 

закінчення Військового інституту.  

           Під час стажування курсанти 

здавали нормативи з фізичної підготовки  

й показали добрі та відмінні результати.          

           Курсанти безпосередньо 

відпрацювали інформаційно-аналітичні 

документи, проекти службових 

документів відповідно до вимог штабної 

культури та норм дипломатичного 

листування, отримали досвід збору, 

обробки та аналізу інформації з питань 

підготовки та організації заходів 

міжнародного військового 

співробітництва із застосуванням 

автоматизованих комп’ютерних систем.  

          Під час захисту та обговорення 
виконаних завдань курсанти показали 
достатній рівень знань за фахом, а саме: 
у підготовці матеріалів інформаційно-
психологічного впливу, розробці 
інформаційно-аналітичних документів, 
знанні  воєнно-країнознавчих  аспектів 
країн-членів НАТО, актуальних питань 
миротворчої діяльності Збройних Сил.  
           Особливо   слід     відзначити 

творчий  підхід курсантів: Білаша О. С.,  

Присяжнюка Д. М., Ольхової Ю. І. – у 

виконанні поставлених завдань, їх 

зацікавленість в отриманні нових 

фахових знань, навичок та поширенні 

власного кругозору, здатність 

аргументовано доводити власну точку 

зору.  

             За час проходження 

стажування курсанти отримали 

практичні навички роботи офіцерів 

відділів, перекладу інформаційно-

довідкових матеріалів з іноземної 

мови, у повному обсязі виконали 

індивідуальні завдання. 

Яків Жарков 

 
 

 

 

 

              
 
           Проведення Дня сержанта у 
Військовому інституті дає можливість 
молодшим командирам удосконалювати 
свої знання, уміння, набувати необхідного 

            

 
досвіду роботи відповідно до своїх 
службових обов’язків.   
           Саме задля забезпечення цієї мети 
26.03.11 у ВІКНУ в черговий раз було 
проведено зазначений захід, у ході якого 
відбулися: огляд-конкурс стройової пісні, 
лекція на тему: «Відповідальність 
молодших командирів за стан справ у 
підрозділі», практичне заняття на тему: 
«Методика проведення ранкової фізичної 
зарядки в літній період».  
           За оцінкою начальника навчального 
відділу полковника Олега Прохорова,     
заняття пройшли організовано, на 
належному методичному рівні.        

 
Сержантський склад виказав сумління 
та наполегливість у засвоєнні 
навчального матеріалу. 
 

  Олександр Корчак  
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ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСАНТАМИ ВГФ ВІКНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Підготовці фахівців 
виховної та соціально-
психологічної роботи – 
практичну спрямованість 
 
            Відповідно до навчального плану 
ВІКНУ, за погодженням із командуванням 
Сухопутних військ Збройних Сил України 
10.03.11 на базі Окремого 
Президентського полку було проведено 
практичні заняття з курсантами військово-
гуманітарного факультету (ВГФ) ВІКНУ 
спеціальностей «Політологія»,  
«Психологія» та «Правовиховна робота».  
           Метою занять було відпрацювання 
на робочих місцях виконання службових 
обов’язків майбутніми офіцерами-
вихователями. 
           Так були відпрацьовані завдання 
планування виховної та соціально-
психологічної роботи у військовій частині 
й підрозділі, морально-психологічного 
забезпечення вартової служби на етапі 
підготовки варти та практичного 
виконання завдань варти, організації 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення, зокрема оформлення 
наочної агітації в підрозділах тощо. 
            Заняття пройшли на високому 
методичному рівні, що сприяло 
отриманню курсантами практичних  
 

            

 
 

        
навичок  виконання  службових обов’язків 
за фахом. Офіцери військової частини, які 
залучались до проведення занять, піді- 
йшли до справи з високим рівнем 
професійності та відповідальності. 
            За сприяння якісній підготовці 
фахівців виховної та соціально-
психологічної роботи грамотами від 
начальника штабу – першого заступника 
командувача Сухопутних військ ЗСУ 
генерал-лейтенанта Володимира Замани 
були нагороджені офіцери військової 
частини: підполковник Сергій Клявлін, 
капітан Андрій Гуменюк та колишній 
випускник ВІКНУ капітан Віталій 
Медведчук.  
           Участь в організації та проведенні 
занять брали досвідчені науково-
педагогічні працівники ВГФ ВІКНУ 
полковники запасу: Олександр Коренчук, 
Петро Зубченко, Віктор Безбах та 
Володимир Клименко, а також старший 
офіцер соціально-психологічного центру 
ЗСУ старший лейтенант Володимир 
Баношенко. 
 

         Проведено чергове 
практичне заняття з 
майбутніми офіцерами-
вихователями 
             
           На базі зенітно-ракетного 
з’єднання, що дислокується на Київщині, 
17.03.11 було проведено чергове 
практичне заняття з курсантами 
військово-гуманітарного факультету 
(ВГФ) ВІКНУ спеціальностей 
«Психологія» та «Правовиховна робота».  
           Заняття проводились з предмета 
«Теорія і методика виховної роботи» за 
темою: «Методика організації морально-
психологічного забезпечення бойового 
чергування у військовій частині».        
           Метою занять було вдосконалення 
професійних знань та набуття курсантами 
певних навичок у проведенні заходів 
морально-психологічного забезпечення 
під час підготовки та несення бойового 
чергування у військовому підрозділі. 
          Під час проведення занять курсанти 
безпосередньо ознайомилися з 
практикою організації виконання завдань 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 бойового чергування та досвідом його 
морально-психологічного забезпечення у 
військовій частині А 2860, працювали в 
управлінні цієї військовій частині, на 
командному пункті та в зенітно-ракетних 
підрозділах. Перед ними виступили: 
доцент кафедри військової педагогіки та 
психології ВГФ ВІКНУ полковник запасу 
Олександр Коренчук, заступник 
командира військовій частині А 2860 з 
виховної роботи підполковник Віктор 
Грибук, офіцери штабу та командири 
підрозділів.            
           Заняття пройшли на високому 
методичному рівні, що сприяло 
отриманню курсантами практичних 
навичок виконання службових обов’язків  
за фахом.  
           Від імені начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна за сприяння практичній 
підготовці курсантів ВІКНУ були вручені 
грамоти представникам військової 
частини А 2860, які брали активну участь 
у організації та проведенні занять: 
підполковнику Віктору Грибуку, майору 
Роману Чорному та випускниці ВІКНУ 
2007 року старшому лейтенанту Тетяні 
Смирновій.           
 

 Група зв’язків із громадськістю 
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      ПІДБИТО ПІДСУМКИ РОБОТИ НДЦ ВІКНУ ЗА 2010 РІК 

 
 
       ГОТУЄМОСЬ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ 

 
 

 
 

 

 

 

 
             
           На засіданні були присутні: 
директор департаменту військової освіти 
та науки, д.т.н., проф. Науменко М.І., 
керівник управління проблем військово-
технічної та військово-промислової 
політики Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України, д.т.н., проф. 
Зубарев В.В.; начальник Центрального 
науково-дослідного інституту озброєння і 
військової техніки генерал-майор 
Василенко О.В.; начальник Військового 
інституту генерал-майор Балабін В.В., 
начальники факультетів, кафедр, науково-
педагогічні працівники інституту. 

               
           З доповіддю виступив начальник 
НДЦ проф. Лєнков С.В. Iз співдо-  
повіддями за результатами НДР та 
перспективами досліджень у 2011 році 
виступили: д.т.н., доц. Вишнівський В.В. 
(НДР „Розрізнення”); к. військ. н., с.н.с. 
генерал-майор Шпура М.І. (НДР 
„Трансформація”); к. пед. н., доц. 
Безносюк О.О. (НДР „Якість”); к.т.н., доц. 
підполковник Пампуха І.В. (НДР 
„Дистанційне навчання – С”); капітан 
Мась Н.М. (НДР „Особистість”); капітан 
Сальнікова О.Ф. (НДР „Гендер”). 
           У цілому була отримана позитивна 
оцінка діяльності НДЦ. НДР, які 
виконувались у 2010 році, 
характеризуються практичною 
спрямованістю досліджень – від 
пошукових робіт і досліджень для 
використання в навчальному процесі до 
розробки новітніх принципів 
функціонування основних систем та 
створення нових зразків військової 
техніки та озброєння.  
          Слід відмітити розширення спектра  

 
наукових досліджень, залучення до їх 
виконання співробітників інших 
кафедр, інституту та університету. На 
відміну від 2009 року, у центрі 
посилено гуманітарну складову 
досліджень та, що особливо слід 
відзначити, окремі найважливіші 
аспекти воєнної безпеки держави. 
           У своїх виступах начальник 
ДВОН і начальник ВІКНУ звернули 
увагу на проблемні питання розвитку 
НДЦ, у тому числі слабку матеріально-
технічну базу, та поставили завдання 
на 2011 рік.  
                                Ольга Сальнікова  

У ВІКНУ 30.03.11 для курсантів випускного курсу за фахом 
«Психологія» та «Політологія» відбулася лекція професора 
кафедри військової підготовки та психології військово-
гуманітарного факультету, кандидата військових наук Віктора 
Алещенко на тему: «Морально-психологічне забезпечення 
підготовки та застосування військових формувань Збройних 
Сил України у міжнародних миротворчих операціях» 

запитання аудиторії відбулася 
презентація монографії Віктора 
Алещенка «Імідж Збройних Сил 
України: теорія і практика 
формування». 
           Участь у заході також взяли 
науково-педагогічні працівники 
військово-гуманітарного факультету.     

 
Георгій Дубровинський 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

  
           Під час проведення лекції були 
висвітлені питання: підвищення 
авторитету Збройних Сил України в 
регіонах виконання миротворчої місії, 
нормативно-правові основи підготовки та 
участі контингентів Збройних Сил України 
у міжнародних миротворчих операціях, 
система морально-психологічного 
забезпечення підготовки миротворчого 
контингенту та ін.  
          Наприкінці лекції після відповіді на  



8                                                                                       УНІВЕРСАНТ                                                      № 28 березень 2011 

 
 
 
 
У ВІКНУ РОЗПОЧАВСЯ ВЕСНЯНИЙ ДВОМІСЯЧНИК З БЛАГОУСТРОЮ 
 

    Весна для ВІКНУ – це, за встановленою тадицією, пора 
облаштування та наведення порядку як на своїй, так і на  
прилеглих територіях 

 
         За відгуками відповідальних 
представників Голосіївської районної у  
м. Києві державної адміністрації, усі 
роботи, які було доручено провести 
ВІКНУ, наші курсанти виконали якісно й 
у встановлений термін. 
 

Олег Бурдюг 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ось і цього року вже 26 березня на 
виконання розпорядження голови            
Голосіївської районної у м. Києві  

 

 
державної адміністрації у ВІКНУ 
розпочато проведення весняного 
двомісячника з благоустрою, озеленення 
та поліпшення санітарного стану району. 
         До участі в цьому заході були 
залучені представники всіх чотирьох 
факультетів Військового інституту. У 
піднесеному настрої, по-весняному 
завзято наші курсанти прибрали території 
навколо навчальних корпусів та 
гуртожитків ВІКНУ, лісополоси по 
проспекту Академіка Глушкова, вулиці 
Лятошинського та Крейсера «Аврора».            

           
 
    

ДО ВІКНУ ЗАВІТАЛА ВЕСНА РАЗОМ ІЗ ЖІНОЧИМ СВЯТОМ 
 

             З кожним новим березневим днем весна все більш 
впевнено вступає у свої права: усе тепліше стає сонячне 
проміння, усе голосніше гомін птахів 

 
а ще й встигають брати активну участь 
у суспільному житті, створювати 
домашній затишок, виховувати своїх 
дітей. Тому й ставлення до них як у 
сім’ї, так і на роботі, службі, у державі 
особливе: там, де поруч жінка, панує 
шана, повага та любов.   
              Здоров’я вам, сімейного 
благополуччя, щастя, а також постійної 
уваги й поклоніння з боку чоловіків.  
             Квіти, медалі, грошові 
винагороди, грамоти, подяки та щирі 
побажання в цей день не оминули 
жодну з жінок Військового інституту.  

         Відділ із виховної роботи 

 
 
 

 
 

 
наказів мали яскраве емоційне 
забарвлення у вигляді музичних та 
пісенних привітань від оркестру 
Військового інституту та його солістів. 
             У своїй доповіді начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін подякував усім жінкам за 
самовіддану працю, високий 
професіоналізм та внутрішню 
самодисципліну, без яких було б 
неможливо виконання відповідальних 
завдань, які стоять перед ВІКНУ.  
               – У нашому Військовому 
інституті, – наголосив генерал-майор 
Віктор Балабін, – працюють жінки-
прибиральниці, лаборанти, діловоди, 
бібліотекарі, викладачі, наукові 
співробітники, начальник центру, відділів 
та кафедри. 32 % змінного складу – це 
жінкі. Усі вони не тільки сумлінно 
ставляться до виконання своїх обов’язків,  

 
             До Військового інституту вона 
прийшла разом із жіночим святом.  
            04.03.11 року у цьому військовому 
підрозділі навчального закладу відбулися 
урочисті збори особового складу, 
присвячені  Міжнародному дню захисту 
прав жінок та миру 8 березня. 
             Цього разу цей захід більш 
нагадував театралізовану виставу: 
вітальні виступи, оголошення святкових  

    


