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                ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ – 20 РОКІВ! 

У Військовому інституті 06.12.11 відсвяткували  20-ту річницю 
Збройних Сил України 

 

правознавство, психологія, політологія, 
радіоелектронні пристрої та комплекси, 
картографія, геоінформаційні системи і 
технології, журналістика, реклама та 
зв‟язки з громадськістю. Прийнято 
рішення про створення двох потужних 
науково-дослідних центрів.  

У своєму щорічному посланні 
“Про внутрішнє та зовнішнє становище 
України у 2011 році” Президент України 
Віктор Федорович Янукович підкреслив, 
що майбутнє України як процвітаючої 
європейської держави нерозривно 
пов‟язане з курсом реформування 
сектора безпеки й оборони. Важливим 
здобутком 2011 року стало надання 
заходам підготовки військ більш 
практичної спрямованості та 
комплексного характеру. 

Одним із пріоритетних 
напрямків реформування Збройних 
Сил є впровадження нових підходів 
підготовки органів військового 
управління та військ (сил), 
забезпечення їхньої готовності до 
виконання завдань за призначенням, 
особливо це актуально в рік офіцера-
лідера.  

Це свято всіх, хто проходить 
військову службу, працює, навчається, 
викладає, всіх тих, чиє життя та доля в 
різні часи були пов‟язані зі Збройними 
Силами, – наголосив генерал-майор 
Віктор Балабін.  

Кращі військовослужбовці та 
працівники Збройних Сил України були 
заохочені наказами Міністра оборони 
України, ректора університету та 
голови  Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації. 
           Завершилось свято цікавим та 
захоплюючим концертом військового 
оркестру ВІКНУ. 
.                    Відділ з виховної роботи 
 

В урочистих заходах цього разу 
брали участь: перший проректор 
університету Олег Закусило, перший 
заступник голови  Голосіївської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
Володимир Жуков, ветерани Великої 
Вітчизняної війни та Збройних Сил 
України.  

Поважні гості тепло й щиро 
привітали особовий склад з ювілеєм 
Збройних Сил України та побажали 
подальших успіхів у навчанні та службі. 

У своєму виступі на урочистих 
зборах особового складу начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін, вітаючи особовий склад зі 
святом, розповів про історію створення, 
складний шлях становлення українського 
війська та ВІКНУ. 

– 20 років тому Верховна  Рада 
України прийняла Закон “Про Збройні 
Сили України”, поклавши тим самим 
початок їх формування і розвитку, – 
зазначив  доповідач. – Цей день став 
офіційним святом – Днем Збройних Сил 
України. 

 Процес військового будівництва 
в Україні умовно можна розподілити на 
три основні етапи: перший, з 1991 по 
1996 роки – формування основ Збройних 
Сил України; другий, з 1997 по 2000 роки 
– подальше будівництво Збройних Сил 
України; третій, з 2001 року – 
реформування та розвиток Збройних Сил 
України. 

З характерними ознаками цих 
етапів пройшло й становлення нашого 
навчального закладу, історія якого 
почалась ще в далекому 1933 році. Тоді в 
Київському університеті була створена 
військова кафедра на чолі з комбригом 
Леонідом Борисенком. Справу з честю 
продовжив наш сучасник, полковник у 
відставці Павло Папушин, який 
заслуговує на особливі слова вдячності й 
поваги за збудований новий корпус та  
створення сучасної інфраструктури. 
           На першому етапі, коли в державі 
була прийнята основна нормативно-
правова база формування й будівництва 
Збройних    Сил    та    закладені    основи  

національного війська, в Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка завдяки наполегливості 
доктора технічних наук, професора, 
заслуженого працівника народної освіти 
України генерал-лейтенанта Сергія 
Жукова, при підтримці керівництва 
університету була розгорнута потужна 
підготовка офіцерських кадрів за 
спеціальностями, яких в Україні не 
готував жодний ВНЗ: фінанси, психологія, 
переклад, картографія. 

Реалізація задач другого етапу 
воєнного будівництва дала можливість 
створити надійну основу сучасних армії й 
флоту, а нашому колективу зробити 
вагомий внесок у зміцнення її кадрового 
потенціалу.  

Почався принципово новий, 
якісний період розвитку й у системі 
військової освіти. Так 21 січня 1998 року 
Постановою Кабінету    Міністрів   України  
№ 64 було створено Військовий інститут 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Ми згадуємо 
наших шановних колег, які в різний час 
проходили військову службу в інституті й 
сьогодні залишаються в строю. Це 
полковники Вадим Браун, Володимир 
Осипа, Андрій Дишловий, Сергій 
Грибоєдов, Віктор Стахневич, Володимир 
Хаброван, Юрій Коваль, Олександр 
Абрамян, Юрій Сидоров, Микола 
Дорохов, Євген Залеський, Сергій 
Шпильовий та багато інших. Завдяки цим 
людям наш підрозділ із військової 
кафедри перетворився у сучасний, 
міжвідомчий, багатопрофільний  
Військовий інститут, який здійснює 
підготовку висококваліфікованих фахівців 
для Збройних Сил та інших військових 
формувань України. 

Під час третього етапу розвитку 
Збройних Сил України у Військовому 
інституті проходять серйозні 
організаційно-структурні зміни, які 
дозволили на базі 4 факультетів у складі  
17 кафедр здійснювати якісну підготовку 
курсантів із 12 спеціальностей: 
міжнародна інформація, міжнародні 
відносини,         фінанси,             переклад, 
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    МІС ВІКНУ-2011 

 
Військовий інститут обрав свою 
красуню в погонах     
     
           У ВІКНУ 09.12.11 вперше відбувся 
конкурс краси та грації “Міс ВІКНУ-2011”, 
присвячений  20-тій річниці Збройних Сил 
України. 
 

           
        Чудово організований захід не 
залишив байдужим нікого з присутніх. 12 
найвродливіших курсанток ВІКНУ, які 
брали участь конкурсі, вражали глядачів 
то витриманими курсантськими 
одностроями, то яскравими народними 
вишиванками, то вишуканими вечірніми 
сукнями. Своїми відповідями на 
запитання, які були передбачені 
програмою конкурсу, дівчата лише 
підтверджували, що не даремно 
навчаються в найкращому виші країни.  
          Конкурс проходив за 12 
номінаціями: “Міс чарівність”, “Міс грація”, 
“Міс посмішка”, “Міс романтичність”, “Міс 
вишуканість”, “Міс ніжність”, “Міс 
елегантність”, “Міс екстравагантність”, 
“Міс привабливість”, “Міс оригінальність”, 
“Міс артистичність” та “Міс гармонія”. 

 Поважне журі, хоча й з превеликими 

труднощами, але все-таки визначилось  із 

переможницями. Ними стали за 

номінаціями:  

     
 
 “Міс фотогенічність” (за результатами 
Інтернет-голосування, яке відбулося 
напередодні) – Анастасія Гудкова 
(факультет іноземних мов та військового 
перекладу, 5-й курс) та “Міс глядацьких 
симпатій” (за результатами таємного 
голосування присутніх у залі) – Анастасія 
Череповська (військовий факультет 
фінансів і права, 3-й курс). “Першою Віце-
Міс ВІКНУ” стала Ніка Кушнір (військово-
гуманітарний факультет, 2-й курс), 
“Другою Віце-Міс ВІКНУ” було обрано 
Людмилу Кіхтенко (військовий факультет 
фінансів і права, 2-й курс).  
            
         Перемогу в конкурсі й звання “Міс 
ВІКНУ” отримала Вікторія Тюріна 
(військово-гуманітарний факультет, 4-й 
курс), яка представлятиме  Військовий 
інститут на університетському конкурсі 
“Королева університету-2012”. 
         Як розповіла дівчина, для неї 
отримання титулу – приємна, але не 
визначна подія, адже в інституті головне 
добре навчатись. Хоча, безумовно, 
приємно стати найвродливішою 
курсанткою вишу. 

 
 

 
       Такої ж думки й заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч. За його словами, 
конкурс перш за все проводився з метою 
підкреслити роль жінок у війську, які 
виконують службові обов‟язки на рівні з 
чоловіками. 

         – Безумовно, “краса” – врятує світ, 
тим більше, якщо вона одягнена у 
військову форму та через декілька років 
стане офіцером Збройних Сил України. У 
нашому інституті військових у спідницях 
чимало, і такий конкурс як ніколи 
доречний аби привернути увагу до 
представниць чарівної половини 
людства. Ми сподіваємось, що захід 
такого формату стане традиційним, 
збираючи щоразу більше учасниць, – 
підкреслив полковник Віктор Уліч. 
 

Сергій Льовін     
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                ГОРДЕ ЗВАННЯ СЕРЖАНТ 

 

             У ВІКНУ ОБРАНО НОВОГО ГОЛОВУ  КУРСАНТСЬКОЇ РАДИ 
  

 

17.12.11 у ВІКНУ було проведено “День сержанта”  

        
         За оцінкою начальника навчального 
відділу полковника Олега Прохорова 
заняття пройшли організовано, на 
належному методичному рівні. У 
виконанні 1-ої вправи навчальних стрільб 
із пістолета Макарова сержанти показали 
високий практичний рівень. 
         – Саме сержанти є найближчими до 

особового складу командирами і саме на 

них покладається безпосереднє 

керівництво повсякденною діяльністю 

курсантів ВІКНУ, – зазначив він. 

 
 

Ігор Марі 
 

       Сержанти ВІКНУ завжди повинні бути 
взірцем для підлеглих у навчанні, 
дисципліні та побуті. Ця командирська 
ланка надзвичайно важлива та 
відповідальна. 
         Задля вдосконалення професійних 
навичок та набуття нових, корисних знань 
згідно з затвердженим начальником 
інституту розкладом занять 17.12.11 у 
ВІКНУ було проведено “День сержанта”. 
На заняттях із статутів ЗСУ та військової 
психології із сержантським складом були 
обговорені такі теми: “Обов‟язки та права 
заступника командира взводу. Порядок 
ведення        дисциплінарної       практики” 

та “Врахування особистісних якостей 
військовослужбовців у діяльності 
молодших командирів”.  
 

 Також на заняттях з вогневої підготовки під керівництвом підполковника Борзака О.М.  були виконані практичні вправи зі стрільби з ПМ. 

У ВІКНУ  24.12.11 відбулася звітно-виборча конференція 
Курсантської ради 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Приємно відзначити, що за минулий 
період Курсантській раді та її голові 
курсанту Анастасії Софієнко вдалося 
значно активізувати свою роботу та 
підняти її на новий рівень. Хочеться 
побажати новообраному голові 
Курсантської ради сержанту Руслану 
Колішенко такого ж натхнення та успіхів у 
цій відповідальній та почесній роботі.                                             
                                              Сергій Льовін   

 
 
 

 

 
       
           У ВІКНУ 24.12.11 відбулася звітно-
виборча конференція Курсантської ради, 
на якій було затверджено нову редакцію 
Положення “Про Курсантське 
самоврядування у Військовому інституті 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка” та звіт голови 
Курсантської ради Анастасії Софієнко. 
           Учасники заходу обрали делегатів 
від ВІКНУ на конференцію студентів 
університету та нового голову 
Курсантської ради. Ним став курсант 3-го 
курсу  військового  факультету  фінансів  і 
 

 
 права сержант Руслан Колішенко. 
        Заступник начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч, голова Ради офіцерів ВІКНУ 
підполковник Олег Алфьоров та голова 
Студентського парламенту університету 
Максим Макарчук, які брали участь у 
заході, у своїх виступах привітали 
учасників конференції з успішним 
завершенням чергового етапу роботи 
Курсантської ради.  
           Багато теплих слів було сказано на 
адресу курсанта Анастасії Софієнко, яка 
за активну участь у громадському житті 
ВІКНУ та вагомий внесок у діяльність 
Студентського парламенту університету 
була нагороджена “Знаком Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка” та 
Грамотою Студентського парламенту 
університету. 
         – Захід, який відбувається сьогодні, 
– зазначив  полковник Віктор Уліч, – це 
свято в громадському житті   ВІКНУ. 
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    КРУГЛИЙ СТІЛ 

      
ВДОСКОНАЛЮЄМО НАВИЧКИ 

 

 

 
 
        Кращим випускникам курсів 
підполковнику Володимиру Смальку та 
старшому лейтенанту юстиції Ангеліні 
Кушнір були вручені почесні грамоти.  
        Свідоцтво державного зразка, яке 
отримали випускники курсів, дає їм 
можливість для подальшого просування 
по службі, більш якісного виконання  
службових обов‟язків. 
 
                    Кафедра військового права 

 

 

 

У ВІКНУ був проведений  Круглий стіл на тему  
“Вплив євроатлантичної інтеграції України на ЗСУ” 

заходу, зокрема: 
курсанта 443-мв групи Шайдюка С.В; 
курсанта 421-е групи Мельника М.М.; 
курсанта 422-е групи с-та Трошина А.В.             
        Грамотою за найактивнішу участь у 
заході нагороджений курсант 422-е групи 
ст. солд. Корж Я.О. 
        Підбиваючи підсумки заходу, було 
зазначено, що на сучасному етапі 
розвитку зовнішньоекономічного та 
політичного становища України на 
міжнародній арені необхідно 
стабілізувати соціально-економічні 
показники країни, чітко визначити 
перспективний вектор розвитку 
зовнішньої  політики та  приділяти більше 
уваги інвестиційній привабливості 
України в умовах стабілізації та розвитку 
її економіки. Це, у свою чергу, 
слугуватиме позитивним фактором 
розвитку ЗСУ в сучасних умовах їх 
реформування, а також дасть можливість 
створити сприятливі умови для 
формування власних могутніх військ. 
 
                     
                                         Андрій Трошин 

 

             
          Захід відбувся 02.12.11 на базі 
ВІКНУ за ініціативою воєнно-наукового 
товариства та за сприяння керівництва 
інституту і факультетів. У заході участь 
взяли 22 особи. Метою проведення заходу 
є аналіз позитивних та негативних аспектів 
євроатлантичної інтеграції України та її 
роль для Збройних Сил. Найактивнішу 
участь у підготовці та проведенні проекту 
взяли члени ВНТ: курсант Мельник М.М., 
курсант Кушнір В.Ю., курсант Криворучко 
В.Д.  і сержант Трошин А.В. 

       У ході проведення Круглого столу 
було визначено позитивні та негативні 
аспекти євроатлантичної інтеграції 
України на сучасному етапі її розвитку; 
проаналізовано стан функціонування ЗСУ 
та їх готовність до масштабних 
структурних, організаційних та 
функціональних перебудов при вступі в 
НАТО; було визначено економічні 
переваги євроатлантичної інтеграції 
України та її роль при формуванні 
необхідних для розвитку країни 
фінансових ресурсів. 
       Учасниками заходу велися дискусії 
щодо стану науково-технічного і 
оборонного потенціалу України та 
можливості його реалізації в умовах 
євроатлантичної інтеграції країни, а 
також рівня зовнішньоекономічної, 
політичної та соціальної свободи 
держави. За результатами круглого столу 
було видано збірник тез доповідачів, а 
також нагороджено грамотою і цінним 
подарунком     кращі    роботи    учасників  

Фахівці з права збройних 
конфліктів підвищили свою 
кваліфікацію      

         На виконання вимог наказу Міністра 
оборони України від 27.11.08 № 593 “Про 
подальше вдосконалення системи 
підвищення кваліфікації військово-
службовців та державних службовців 
Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України”,  у ВІКНУ проведено курс 
підвищення кваліфікації фахівців 
юридичної служби з права збройних 
конфліктів військовослужбовців та 
державних службовців Міністерства 
оборони України та Збройних Сил України 
в період із 12.12.11 по 24.12.11. Базою 
проведення курсу підвищення кваліфікації 
фахівців юридичної служби з права 
збройних конфліктів стала кафедра 
військового права ВІКНУ.         
         24.12.11 відбулося підсумкове 
тестування  за    програмою   навчання та 

урочисте вручення слухачам свідоцтв про 
закінчення курсів, яке проводив директор 
Департаменту правового забезпечення 
Міністерства оборони України Михайло 
Власов. 
        Вітаючи випускників з успішним 
завершенням навчання, він зазначив, що 
проведення цих курсів є свідченням 
високої довіри до ВІКНУ з боку керівництва 
Міністерства оборони України і робить 
честь нашому навчальному закладу. 
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20-Й РІЧНИЦІ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 

 

 

 

В армійських ветеранських організаціях проводять уроки 
мужності 

 

  
 

закритість Збройних Сил. Виявляється, 

що відповідно до Закону України “Про 

демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави”, щорічно  

Міністерством оборони України 

видається «Біла книга”  з метою 

систематичного  інформування 

громадськості про діяльність Збройних 

Сил України, про оборонну політику 

держави. Присутні на уроці 

ознайомилися з “Білою книгою 2010”.          

Жвавість учнів викликала пропозиція  

спробувати практично навчитися 

військовому вітанню та відповідати  на 

вітання начальника “Здрастуйте, 

товариші!”. І це було зроблено. У ході 

бесіди виявилось, що не всі учні знають, 

які є армійські військові звання. 

   Микола Сергійович у ході 

зустрічі з вчителями гімназії 

порекомендував підтримувати зв„язки 

навчального закладу з військовими 

частинами, запрошувати 

військовослужбовців для проведення 

занять із дисципліни “Захист Вітчизни” та 

на заходи військово-патріотичного 

виховання, відвідувати учнями випускних 

класів гімназії Дні відкритих дверей у 

вищих військових навчальних закладах 

України та складання 

військовослужбовцями Військової 

присяги. 

 Керівництво гімназії підтвердило 

необхідність удосконалення військово–

шефської роботи. 

Марина Костюк  

  
            Виконуючи вимоги керівних 

документів щодо військово-патріотичного 

виховання молоді, ветеранська організація 

Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка приділяє велику увагу виховній 

роботі не тільки з курсантами та 

студентами. У плані її роботи є заходи, що 

проводяться в навчальних закладах 

м.Києва. Сьогодні, як ніколи, актуальні 

питання формування в молоді історично 

притаманних українському народові 

високих моральних, патріотичних 

цінностей та переконань, вірності 

національно–історичним традиціям. 

Вирішення цих питань буде сприяти  

реалізації вимог статті 65 Конституції 

України щодо захисту Вітчизни. 

 У гімназії № 19 “Межигірська”, де 

директор Достав Лариса Василівна, 

патріотичне виховання  є складовою 

частиною загального виховного процесу та 

являє собою систематичну й 

цілеспрямовану діяльність вчителів,  

громадських організацій, батьківського 

комітету  щодо формування  в учнів 

високої патріотичної свідомості, почуття 

любові до України. Патріотичне виховання 

формується на прикладах історії України, 

українського козацтва, героїки 

національно-визвольних змагань, Другої 

світової війни, сучасних Збройних Сил 

України, досягнень у галузі політики, 

освіти, науки, культури і спорту, які несуть 

у собі якості моральних ідеалів.  

  У гімназії стало традицією 
проведення “Уроків мужності”, які 
проводяться з метою  формування почуття 
патріотизму та духовності, національної 
свідомості, любові до свого народу, його 
історії, держави, рідної землі, родини, 
гордості за минуле й сучасне. Для 
проведення    уроку,      присвяченого  20-й  
річниці     Збройних   Сил     України,   було 

 

запрошено полковника запасу, учасника 

бойових дій в Афганістані, 

нагородженого орденом “За службу 

Батьківщині” 3 ст. та 15-ю медалями, 

нагрудним знаком “Відмінник освіти 

України”,  викладача Військового 

інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Дорохова Миколу Сергійовича. Микола 

Сергійович про військову службу знає не 

з чуток. Більш ніж 35 років віддано 

Збройним Силам, пройдений службовий 

шлях від солдата до полковника. 

Сьогодні він є головою Ради ветеранів 

Військового інституту. 

 У ході уроку учні класу, де 

класний керівник Ярош Ніна Миколаївна, 

ознайомились з історією Збройних Сил 

України, їх сучасною організаційною 

структурою; яка є військова техніка і 

озброєння у військах; шляхами 

реформування та розвитку українського 

війська на перспективу; як здійснюється 

бойова підготовка та організовується 

повсякденна життєдіяльність військових 

підрозділів, їх миротворча діяльність. 

Вперше учні дізнались про армійську 

печать і ознайомилися з газетою 

“Народна Армія”, журнали “Військо 

України”, “Камуфляж”. Були ознайомлені 

з тім, що про нашу армію є телепередачі 

“Армія” (1-й Національний канал), “Служу 

Україні” (канал УТР), “Доблесть. 

Мужність. Благородство” (5 канал). 

         Новою інформацією, і не тільки для 

учнів, було повідомлення про 

встановлення ритуалу щоденного 

підйому (спуску) Державного прапора 

України у військових частинах. Підйом 

прапора супроводжується виконанням 

особовим складом  Державного гімну 

України. 

        У масовій свідомості існує думка про 
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    ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ  

      МЕМОРІАЛ ІЗ МІНІ-ФУТБОЛУ 
 

 

 

Набрав чинності Колективний договір на 2012–2013 роки  
 
Володимир Осипа, – тому важливо, що 
кожний працівник Збройних Сил України, 
який працює у ВІКНУ, розуміє, підтримує 
та зобов‟язується виконувати його 
положення.     
 

Микола Дорохов 
 

 
 

                   
          У ВІКНУ 23.12.11 відбулися збори 
членів трудового колективу, на яких було 
обговорено та затверджено проект 
Колективного договору на 2012–2013 роки.  
Голова профспілки ВІКНУ Володимир 
Осипа у своїй доповіді поінформував 
присутніх про роботу, яка була проведена 
за минулий період. Після обговорення 
членами    трудового   колективу    проекту 

Колективного договору на 2012 – 2013 р. 
його було ухвалено одноголосно. Від 
командування документ підписав 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін, від трудового 
колективу – голова профспілки ВІКНУ 
Володимир Осипа. 
         – Командування Військового 
інституту ретельно опрацювало проект 
Колективного договору на 2012 – 2013 
роки, – зазначив генерал-майор Віктор 
Балабін. – Ніяких заперечень до 
вказаного документу у нас немає, ми 
беремо на себе зобов‟язання виконувати 
його положення. 
          –  Для нас Колективний договір – 
це документ, який регламентує діяльність 
трудового    колективу,   –      підкреслив  
  

Граємо в футбол навіть узимку  
         За результатами змагань у 
командному заліку місця розподілились 
наступним чином: ВГФ – 1 місце, ВФФП – 
2 місце, Управління ВІ – 3 місце.  
         Кращим бомбардиром із 
результатом 7 м`ячів став підполковник 
Олександр Борзак (ВГФ). Кращим 
воротарем визнано підполковника 
Олександра Бабія. 

 Андрій Верба 
   

              
          У ВІКНУ з 13.12.11 по 22.12.11  було 
проведено меморіал із міні-футболу серед 
науково-педагогічних працівників, 
присвяченого пам‟яті першого начальника 
Військового інституту генерал-лейтенанта 
Сергія Жукова. 
         Результати змагань першого дня 
серед команд-учасниць: ВГФ – ФІМВП  –
7:1, ВФФП – Управління ВІ – 3:3. 

 
 

 

 

Шановні товариші офіцери, курсанти та 

працівники Військового інституту! 

            Щиро вітаємо Вас із Новим 2012 роком та 

Різдвом Христовим!  Бажаємо Вам та Вашим 

родинам міцного здоров’я, достатку та добробуту, 

сімейного затишку й щастя. Нехай у Ваших оселях 

завжди панують радість та дитячий  сміх. 

           Із наближенням  Нового  року ми завжди 

сподіваємось на краще.  Тож давайте всі разом 

докладемо зусиль, щоб Новий рік для нашого 

навчального закладу,  для всієї України був світлим 

та радісним, щоб усі ми жили в мирі й злагоді. 

 
Командування Військового інституту 


