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 НА СЕМІНАРІ У ВІКНУ 
 

У Військовому інституті 22.04.11  відбувся      П’ятий 
Всеармійський науково-практичний семінар: "Основні напрямки 
формування професійних якостей фахівців виховної роботи в 
Збройних Силах України" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метою семінару було: у творчій 

співпраці фахівців та курсантів                  
Військового  інституту, представників 
Департаменту соціальної та гуманітарної 
політики Міністерства оборони України і 
Головного управління виховної та 
соціально-психологічної роботи Збройних 
Сил України за участю командування 
військових частин виробити єдине 
бачення  та напрямки вирішення 
зазначених питань підготовки військових 
фахівців із виховної роботи у ВІКНУ. 

У вступному слові начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін акцентував увагу 
присутніх на важливості питання 
підготовки висококваліфікованих 
військових фахівців, у тому числі офіцерів 
із виховної роботи, на сучасному етапі 
розвитку Збройних Сил України. 

– У ході реформування системи 
військової освіти, – наголосив  генерал-
майор Віктор Балабін, – окреслилась 
низка проблемних питань щодо 
підготовки молодих офіцерів тактичної 
ланки управління. Вирішення цих 
проблем сьогодні потребує не тільки 
кропіткої роботи науково-педагогічних 
кадрів, а й взаєморозуміння та 
системності в співпраці ВВНЗ і 
замовників. 

У своєму вітальному слові до 
учасників заходу проректор університету  

 
з навчально-виховної  роботи Володимир 
Шевченко підкреслив, що виховна робота 
з курсантами та студентами є важливим 
завданням усіх науково-педагогічних 
працівників нашого навчального закладу. 

– Магістральним напрямком нашої 
діяльності, – зазначив він, – є тісна 
співпраця всіх науково-педагогічних 
працівників із курсантами та студентами. 

З конструктивною та змістовною 
доповіддю щодо вдосконалення системи 
підготовки висококваліфікованих 
військових фахівців-вихователів  
виступив начальник Головного управління 
виховної та соціально-психологічної 
роботи Збройних Сил України генерал-
майор Олександр Копаниця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ми бачимо, – зазначив 

доповідач, що рівень знань, які 
отримують випускники ВІКНУ, у цілому, 
можна оцінити позитивно. Але, 
виявляється, у багатьох випадках, цього 
недостатньо для якісного виконання ними 
своїх функціональних обов’язків. 
Необхідно ще й бути лідером у колективі, 
володіти командними та штабними 
навичками в роботі, уміти вирішувати 
складні питання життєдіяльності 
військового підрозділу. 

Система підготовки військових 
спеціалістів повинна бути орієнтована на 
завтрашній день, своєчасно реагувати на 
динамічні   зміни,  які   відбуваються   в 

 
 

 
суспільному житті. Повинен бути 
зворотній зв'язок у стосунках 
навчального закладу з військами. 
Необхідно підвищити вимоги до 
відбору та підготовки викладачів. Не 
можна припускати випадків, коли 
ад’юнктом стає лейтенант чи старший 
лейтенант, який не має досвіду служби 
у військах, – наголосив генерал-майор 
Олександр Копаниця. 

Серед обговорених учасниками 
семінару питань були: підходи до 
оптимізації системи управління 
морально-психологічним забезпе-
ченням, виконання заходів щодо 
впровадження “Системи розвитку 
морально-психологічного забезпечення 
в Збройних Силах України до 2015 
року”;  підняття на належний рівень 
соціального  статусу                          
військовослужбовців, реалізація 
передбачених законодавством їхніх 
прав та соціальних гарантій; досвід 
роботи випускників ВІКНУ у військах та 
проблеми його впровадження в 
повсякденну практику виховної та 
соціально-психологічної роботи; 
удосконалення взаємодії ВВНЗ із 
замовниками щодо підвищення 
методичної майстерності, формування 
практичних психолого-педагогічних 
навичок виховної роботи офіцерського 
складу тактичної ланки та ін. 

Оргкомітетом були розроблені 
пропозиції, які виносились на 
обговорення та будуть направлені 
керівництву Міністерства оборони 
України. 
 

          Сергій Льовін 
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ДО 20-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

  У ВІКНУ 28.04.11 відбулася науково-практична конференція 
“Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, 
топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного 
забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
На конференцію надійшло 264 

доповіді вчених, курсантів, студентів 
університету, а також представників 
інших ВНЗ та організацій, серед яких 
були: Всеукраїнський центр патріотичного 
виховання молоді, Академія адвокатури 
України, ВАТ «Меридіан», НТУУ «КПІ», 
НАУ та ін. 

З вітальним словом до учасників 
заходу виступили: заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник  Віктор Уліч та проректор 
університету з науково-педагогічної 
роботи Володимир Шевченко. 
           З цікавими та змістовними 
доповідями перед учасниками 
конференції виступили: головний 
консультант секретаріату  Комітету 
Верховної Ради України у закордонних 
справах Катерина Везелєва (“Гендерні 
аспекти військової служби. Міжнародний 
досвід та реалії України”); Голова 
наукового товариства 

 
студентів  та аспірантів університету 
Євген Везелєв (“Міжнародне 
співробітництво Збройних Сил України: 
фінансово-економічний аспект”); доцент 
кафедри інформаційно-психологічного 
протиборства факультету іноземних мов 
та військового перекладу кандидат 
філософських наук, доцент Микола 
Дзюба (“Актуальні аспекти сучасного 
міжнародного військового 
співробітництва”); доцент кафедри 
військової педагогіки та психології 
військово-гуманітарного факультету 
Микола Дорохов (“Практика військового 
професійного навчання та виховання 
курсантів”); професор кафедри 
військового права військового факультету 
фінансів та права Володимир Шульгін 
(«Генеза юридичних механізмів реалізації 
військового законодавства України») та 
курсант першого курсу військового 
факультету фінансів та права молодший 
сержант Олексій Желізко (“Комплексна 
методика оцінки економічної 
ефективності впровадження заходів щодо 
проведення глибокої модернізації 
реактивної системи залпового вогню”). 

     Плідно та активно проходила 
робота в секціях: « Актуальні питання 
виховної та соціально-психологічної 
роботи»; «Техніка озброєнь і технології  

 
подвійного призначення»; «Актуальні 
проблеми топогеодезичного 
забезпечення військ (сил); «Проблеми 
експлуатації та обслуговування 
радіоелектронних засобів озброєння»; 
«Актуальні проблеми правового 
забезпечення діяльності військ (сил); 
«Актуальні задачі фінансового 
забезпечення підрозділів та частин 
Збройних Сил України»; 
«Інформаційно-психологічне проти-
борство в сучасному світі» та 
« Актуальні проблеми лінгвістичного 
забезпечення Збройних Сил України». 

Активну участь в організації та 
проведенні заходу взяли представники 
воєнно-наукового товариства ВІКНУ. 

Конференція досягла своєї 
мети: пройшла на високому науково-
методичному рівні, обговорені питання 
носили актуальний характер. 
            Після узагальнення 
оргкомітетом результатів роботи 
конференції, визначення кращих 
доповідей буде видано наказ 
начальника  Військового інституту. 
                       Олександр Алексеєнко 

 

ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ ДІЇ ПСИХОЛОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
 

 

 

 

 

 

             На базі Центру професійної та 
психологічної підготовки ГУ МНС України  

у м. Києві 18.04.11 було проведено          
практичне заняття з курсантами 3-го 
курсу військово-гуманітарного 
факультету ВІКНУ спеціальності 
«Психологія» з дисципліни «Психологія 
праці в екстремальних умовах».  
           Заняття організував провідний 
фахівець у цій галузі, доктор 
психологічних наук, професор 
факультету психології університету 
Микола Корольчук. Допомогу в 
проведенні заняття надала психолог  

Центру  професійної   та    психологічної 
підготовки ГУ МНС України у м. Києві 
майор Олена Поканевич. 
           Під час занять із курсантами було 
відпрацьовано дії психолога в 
екстремальних умовах (стихійне лихо, 
техногенні катастрофи тощо). 
           Заняття пройшли на належному 
рівні, курсанти показали високі 
теоретичні знання та вміло 
застосовували їх на практиці. 
 

В’ячеслав Кирик 
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 НА НАРАДІ  У ВІКНУ 
 

У ВІКНУ 19.04.11 відбулась нарада з керівниками структурних 
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу 
ЗС України, юридичних служб оборонного відомства, видів         
ЗС України та інших органів військового управління  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Захід відбувся під керівництвом 

тимчасово виконуючого обов’язки 
директора Департаменту правового 
забезпечення МО України Михайла 
Власова. На нараді йшлося про стан 
претензійно-позовної роботи у ЗС України 
за підсумками 2010 року та вжиття 
заходів щодо її вдосконалення.   

Були обговорені актуальні 
питання підвищення ефективності 
претензійно-позовної роботи в 
Міністерстві оборони України.  

  
             Висвітлювались проблеми щодо 
порядку оскарження судових рішень, які 
прийняті не на користь оборонного 
відомства, створення єдиної системи 
реєстрації судових рішень у рамках 
Міністерства оборони України та 
покращення ефективності роботи 
юридичних служб. Особливістю 
проведення заходу було й те, що свої 
думки на проблеми юридичної служби 
МО України висловили представники 
Вищого спеціалізованого суду та 
Департаменту Державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції України.  
            Серед основних думок, які 
прозвучали на зборах, була пропозиція 
заступника директора – начальника 
відділу організації представництва в 
юрисдикційних органах та претензійно-
позовної роботи Віктора Левчука щодо 
створення єдиної вертикалі юридичної  

служби, об’єднуючим фактором якої 
повинен стати  наказ МО України        
№ 130 від 04.03.2011 “Про 
встановлення Дня юридичної служби 
Міністерства оборони України”.  
           У свою чергу заступник 
директора Департаменту фінансів    
МО України Сергій Вінник надав 
коротку довідку про стягнення коштів за 
рішеннями судових органів за 2010 рік 
та запропонував свою допомогу у 
вирішенні фінансово-правових 
проблем військовим юристам. 
          Також конструктивні пропозиції 
прозвучали у доповідях представників 
видів ЗС України та структурних 
підрозділів МО України.  
                                       Ігор Коропатнік 
 

 
У ВІКНУ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ВИПУСКУ ОФІЦЕРІВ ТА ЇХ АДАПТАЦІЇ У ВІЙСЬКАХ  
 

 

 

 

 

 

          У ВІКНУ 08.04.11 відбулася зустріч 
представників Збройних Сил України на 
чолі з ТВО начальника управління 
супроводження підготовки та освіти 
Головного управління особового складу 
Генерального штабу Збройних Сил 
України полковником Олександром 
Вербовенком з іноземними радниками  

  
при  Міністерстві  оборони  України  та 
Генеральному штабі Збройних Сил 
України підполковником Карлом 
Цандером (Німеччина), полковником 
Жан-Луї Делейтом (Франція) та паном 
Вільямом Кемпсі (США). 
           З боку ВІКНУ участь у заході 
взяли заступник начальника Військового 
інституту полковник Дмитро Котій й 
начальник факультету іноземних мов та 
військового перекладу полковник Ігор 
Ольховой. 
           Метою заходу було обговорення 
питань щодо підготовки та організації 
проведення  урочистої церемонії випуску 
осіб офіцерського складу  із ВВНЗ та їх 
адаптація після призначення на первинні  

посади у військових частинах. 
           Поважним    гостям    було 
продемонстровано слайди та відеофільм 
про випуск офіцерів у ВІКНУ, після чого 
відбувся взаємокорисний обмін 
інформацією щодо визначених питань. З 
доповідями виступили представники 
управлінь особового складу штабів 
Військово-Морських сил України та 
Повітряних сил Збройних Сил України.      
 
             
 
 
 
 

Андрій Гальчус 
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ВЕТЕРАНАМ – НАША ШАНА ТА ПОВАГА  
 

 
ШАНУЄМО ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ  
 

У ВІКНУ 26.04.11 відбулися заходи щодо вшанування 
військовослужбовців та представників інших професій, які 25 
років тому, ризикуючи власним здоров'ям та навіть життям, 
власноруч закривали жерло зруйнованого реактора 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Чверть століття віддаляє нас від 
аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції – найбільш жахливої 
техногенної катастрофи віку, що минув. 
           

  
         На мітингу та урочистих зборах 
особового складу виступали учасники 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які й 
сьогодні продовжують працювати у 
ВІКНУ. Зразки мужності 
військовослужбовців, особистий приклад 
офіцерів, які брали участь у тих подіях, 
навів у своєму виступі полковник запасу 
Віталій Чекменьов.  
           – Ця трагедія, – зазначив колишній 
ліквідатор полковник запасу  Олександр 
Абрамян, – навіки вкарбувалась у пам'ять 
народу. Ми повинні не тільки шанувати 
героїв-чорнобильців, а й робити все, щоб  

 
вони могли сьогодні гідно жити та 
працювати. Головне ж, зробити 
неможливим те, що сталось 25 років 
тому. 
           Курсанти ВІКНУ цього дня брали 
участь у загальнодержавних заходах, 
покладанні квітів до пам’ятного знака 
«Воїнам Чорнобиля».  

          Ігор Новоселецький 

     У ВІКНУ 07.04.11 відбувся ювілейний вечір пошани ветерана 
Великої Вітчизняної війни генерал-майора у відставці Журавля 
Олександра Федоровича, якому у цей день виповнилося 85 років 
  

 

 

 

 

 

  
 

              Участь у заході взяли: 
керівництво Військового інституту,           
науково-педагогічні працівники, 
представники Ради ветеранів, курсанти 
та офіцери ВІКНУ.  
           Розпочався захід із перегляду 
відео-слайдів, які демонстрували етапи 
життєвого шляху та військової служби 
ювіляра, а потім із вітальним словом 
виступив начальник  Військового 
інституту генерал-майор Балабін Віктор 
Володимирович. 
           – Це наше спільне свято, – 
наголосив він, – тому, що Олександр 
Федорович, віддавши військовій службі 
 

 понад 43 роки свого життя, здолавши 
суворі шляхи Великої Вітчизняної війни, й 
сьогодні залишається в строю, поруч з 
нами. З 1987 року він викладав, а потім 
активно брав і бере участь у роботі Ради 
ветеранів Військового інституту. Це є для 
кожного з нас, військовослужбовців 
Збройних Сил України, найкращим 
прикладом виконання свого військового 
обов’язку, служіння Батьківщині. 
           Теплим та зворушливим був виступ 
начальника Воєнно-економічного 
університету, доктора економічних наук 
генерал-полковника запасу Воробйова 
Василя Васильовича (Російська 
Федерація), колишнього учня ювіляра, 
який передав Олександру Федоровичу 
«Вітальну адресу» від ветеранів 
фінансової служби Збройних Сил 
Російської Федерації. 
           У своєму виступі генерал-майор у 
відставці Журавель О.Ф. поділився  з 
присутніми спогадами часів Великої  
Вітчизняної війни, розповів про 

викладацьку та наукову діяльність у 
ВІКНУ, дав корисні поради молодим 
офіцерам та курсантам щодо 
оволодіння навчальною програмою, 
азами військової служби.        
          Щирі привітання від директора 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України Марка Івана 
Юрійовича, представників інституту та 
військового факультету фінансів і 
права, нагороди й цінні подарунки – все 
це чекало на славетного ветерана-
ювіляра у цей святковий день. А 
завершився захід святковим концертом 
художньої самодіяльності, який 
підготувала Курсантська рада 
Військового інституту.       

 Андрій Верба 
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МІСІЯ ПОЕТА –  ОЧИЩЕННЯ ДУШ ЛЮДСЬКИХ 
 

У ВІКНУ 10.04.11 відбулася творча зустріч особового складу із 
письменником-«афганцем» Ігорем  Моісєєнком, першим 
Лауреатом літературно-мистецької премії імені Богдана 
Хмельницького Міністерства оборони України, та презентація 
його книги «Сектор обстрілу – «Аісти» (Криниця, 2010) 
 

 

 
          
          
 
            Захід був приурочений 31-й 
річниці трагічної загибелі в Афганістані 
(30.03.80) поета-героя лейтенанта 
Олександра Стовби,  якому 
Шевченківський лауреат Олексій 
Дмитренко присвятив книги «АИСТ» 

(1985, 1987) та «АІСТ: Сильніший від 
смерті» (Криниця, 2010). 
            Зустріч з провідною тезою «Слово 
і Дія. Герої нашого часу» вела Тетяна 
Майданович, письменниця, головний 
       

 
редактор видавництва «Криниця».  
           Зі своїми спогадами та роздумами 
про війну 1979 – 1989 років в Афганістані, 
особистим ставленням до неї виступили 
Герой Радянського Союзу полковник у 
відставці Валерій Грінчак та член Ради 
ветеранів ВІКНУ й Спілки ветеранів 
Афганістану Голосіївського району          
м. Києва, викладач Військового інституту  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 полковник запасу Віктор Данилейко. 
           Співали  пісні та читали вірші 
Ігоря Моісєєнка із презентованої книги 
восьмикласники ДМШ №33 та ліцеїсти 
Київського військового ліцею ім. Івана 
Богуна. 
           На завершення заходу свої вірші 
читав Ігор Моісєєнко.  
           – Місія поета, –  наголосив він, –  
є очищення душ людських. Набуваючи 
фахових знань, не забувайте й про свій 
духовний розвиток, – підкреслив 
почесний гість. 

 
Відділ із виховної роботи  

 

ВІКНУ: ДУХОВНОМУ ВИХОВАННЮ КУРСАНТІВ – ПІДВИЩЕНА УВАГА 
 

У фотогалереї ВІКНУ до свята Великодня відкрилася 
фотовиставка робіт начальника Головного контрольно-
ревізійного управління Генерального штабу Збройних Сил 
України генерал-майора Миколи  Драгана за назвою: «Дорога до 
храму» 
 

 

 
          
          
 
              
           Високохудожні роботи автора 
представляють до уваги всього особового 
складу ВІКНУ види храмів України всіх 
конфесій.   Це   не  перша   його   фото- 

 
виставка, яка побачила світ, але її тема 
особлива для Миколи Юхимовича. 
               
До вас, намолених віками,  
На сповідь, прощу і на суд, 
До вас, святі Господні Храми, 
Діла і помисли несу… 

           

       Цими рядками, з однойменного до 
назви фотовиставки вірша, їх автор 
якнайкраще передає головний задум 
своїх творів. 
 

 
           Як зауважив заступник 
начальника Військового інституту з 
виховної роботи полковник Віктор Уліч, 
ця фотовиставка з’явилася в стінах 
військово-навчального підрозділу 
університету дуже своєчасно й робить 
свій вагомий внесок у духовне 
виховання курсантів.  

Сергій Ступеньков 
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ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ У ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАЛИ З БОЙОВИМ ПРАПОРОМ 
  

 
ПОДВИГ  І ПАМ‘ЯТЬ ЖИТИМУТЬ У ВІКАХ 

  
 

 

 

 

 

            
           За ініціативою Ради ветеранів та 
старійшин університету організаціями  

 
ветеранів Інституту філології та 
Військового інституту в селі Ризино 
Черкаської області. 9 травня  курсанти 
молодший сержант Дмитро Черевко,  
Іван Невмержицький, Леся Семенчук та 
Катерина Титаренко приймали участь у 
параді та покладанні квітів до 
пам’ятників учасникам Другої світової 
війни та Герою Радянського Союзу 
Гришку Валентину Сергійовичу, який був 
студентом нашого університету. Взагалі 
серед випускників  
 

Київського національного університету 
50 героїв. До села Ризино також прибули 
дочка та онук Валентина Гришка, які 
також приймали участь у всіх заходах та 
вшанували пам'ять свого родича. Гості 
відвідали Ризинський  музей Великої 
Вітчизняної війни, поклали квіти до 
пам’ятника померлим солдатам в селі 
Софіївка Черкаської області.  

 
 

Микола Дорохов 

 

           У Військовому інституті 06.05.11 відбулися святкові 
заходи з нагоди 66-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  
  
 
 
 
 
 
  
 
           
 
 
           Розпочалися вони з урочистих 
зборів особового складу, які відкрив 
проректор університету з навчально-
виховної роботи Володимир Шевченко. 
           Вітаючи учасників заходу з Днем 
Перемоги, він підкреслив, що 
особливістю цьогорічного святкування 
для ВІКНУ є те, що до його стін з 
Меморіального комплексу «Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941—1945 років» уперше було 
доставлено Бойовий Прапор 240-ої 
стрілкової Київсько-Дніпровської 
червонопрапорної орденів Суворова і 
Богдана Хмельницького дивізії, яка свого 
часу відзначилась при форсуванні Дніпра, 
Південного Бугу, Дністра, Пруту, Тиси,  
 

визволенні Румунії, Угорщини та 
Чехословаччини. Володимир Шевченко 
розповів про бойовий шлях дивізії та 
закликав особовий склад  Військового 
інституту гідно продовжувати  традиції 
фронтовиків-переможців.  
           Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін у своєму 
виступі привітав ветеранів, 
військовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України зі святом. 
           – Ми шануємо своїх героїчних 
предків, – зазначив він, – продовжуємо 
славні традиції воїнів-фронтовиків. Для 
нас є великою честю називатись 
нащадками солдатів Перемоги, і ми 
зробимо все, щоб гідно виконувати свій 
почесний обов’язок із захисту Української 
держави, забезпечення миру та спокою 
на нашій благословенній землі. 
           Про внесок Ради ветеранів ВІКНУ у 
військово-патріотичне виховання 
курсантів розповів її голова полковник 
запасу Микола Дорохов. 
           Хвилюючим та змістовним був 
виступ ветерана  Великої Вітчизняної 
війни, учасника бойових дій полковника у 
відставці Миколи Новикова. 
           – Це свято потрібно нам, – 
 

наголосив ветеран-визволитель, – щоб 
ще раз згадати про тих, хто віддав своє 
життя в ім’я Перемоги та заради 
нашого світлого та мирного 
майбутнього.  
           Учасники урочистих зборів 
поклали квіти до пам’ятника 
викладачам та студентам університету, 
які загинули у війні.  
           Ветеранам Великої Вітчизняної, 
які не змогли взяти участь у святкових 
заходах ВІКНУ, цього дня, разом з 
привітаннями курсанти-волонтери  
доставили додому солдатські пайки.  
           На завершення святкових 
заходів відбулося фотографування 
кращих  за підсумками навчання 
курсантів біля Бойового Прапора 240-ої 
стрілкової Київсько-Дніпровської 
червонопрапорної орденів Суворова і 
Богдана Хмельницького дивізії.  

Група зв’язків із громадськістю  


