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    ЗНАННЯ – ЦЕ СКАРБ, А ВМІННЯ ВЧИТИСЬ – КЛЮЧ ДО НЬОГО! 

 
 
 

 

   
 
2 вересня 2013 року у 
Військовому інституті 
відбувся мітинг з нагоди 
початку нового навчального 
року та Дня знань. 
            
           Після винесення Державного 
Прапора України та зустрічі проректора 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка з науково-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) 
Петра Беха студентам 1-го курсу, було 
урочисто вручено студентські квитки. 
           У своєму вітальному зверненні 
професор Петро Бех передав щирі слова 
привітання і від імені ректора 
Університету, зазначивши, що, крокуючи 
назустріч 180-ій річниці з дня заснування, 
наш навчальний заклад сміливо дивиться 
в майбутнє, а його студенти є надійним 
фундаментом стабільності та впевненого 
майбутнього для України вже сьогодні. 
           Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін довів до 
присутніх звернення Міністра оборони 
України Павла Лебедєва з нагоди свята: 
“Військове навчання – це унікальна  
 

  

 
школа, де ви пізнаєте справжнє значення 
дружби, товариства та мужності.  
Військова школа формує характер, 
розвиває командний дух і загартовує 
волю до перемоги, які так необхідні 
захисникам Вітчизни”. 
           Також до першокурсників із 
напутніми словами та побажаннями 
успішної служби й навчання звернувся від 
імені ветеранської організації Військового 
інституту голова Спілки ветеранів 
військової служби полковник запасу Юрій 
Коваль, який дав новоспеченим 
студентам та решті курсантів просту 
формулу успіху, прописні істини якої 
мітяться у святому письмі: “Просіть і буде 
вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і 
відчинять вам бо кожен, хто просить, 
одержує, хто шукає, знаходить, а хто 
стукає, відчинять йому”, – зазначив він. 
           У виступі першокурсниці лунали 
щирі привітання зі святом, яке вважається 
в нас всенародним, найкращі побажання 
успіхів у навчанні та військовій службі. 
           Після завершення мітингу та 
проходження особового складу 
урочистим маршем відбулося покладання 
квітів до Меморіальної дошки першого 
начальника Військового інституту 
генерал-лейтенанта професора Сергія 
Жукова.  
           На завершення відбулося 
фотографування студентів 1-го курсу з 
командуванням ВІ КНУ та директором 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України генерал-
майором Ігорем Толоком.  
             Після цього студентам першого 
курсу було прочитано першу лекцію на 
тему: “Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка – 
флагман освіти України”, яку провів 
кандидат історичних наук, доцент 
заступник декана історичного факультету 
університету Юрій Гоман. Виступаючий 
розповів про минуле, сьогодення та 
майбутнє найкращого ВНЗ України, навів 
багато цікавих та яскравих фактів з його 
життя, відповів на численні запитання 
аудиторії. 
            

 
 
 

 
 
 

 
 
           А вже згодом згідно з планом 
військово-патріотичного виховання 
молоді в підшефних школах міста Києва 
від імені директора спеціалізованої школи 
№85 з поглибленим вивченням 
англійської мови Тетяни Федунової 
начальнику Військового інституту 
генерал-майору Віктору Балабіну з 
нагоди початку нового навчального року 
та Дня знань було вручено святковий 
коровай, який було передано до 
святкового столу першокурсників. 

 
Олег Домбровський 
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2013 РОКУ 
 
У ВІКНУ успішно пройшла вступна кампанія 2013 року 

.       
Станом на 20 червня 2013 року з 
військових комісаріатів, ліцеїв з 
посиленою військовою та фізичною 
підготовкою, військових частин до 
приймальної комісії  Військового 
інституту надійшло понад 170 особових 
справ кандидатів на вступ. 
           Особливістю цієї вступної 
кампанії є збільшення кількості 
кандидатів на вступ з числа осіб 
жіночої статі. Вони складають майже 
третину від загальної кількості. Проте 
16.07.2013 року рішенням  ТВО 
Міністра оборони України були 
визначені граничні показники прийому 
осіб жіночої статі: на спеціальності 
“Міжнародна інформація” – 0, 
“Геодезія, картографія та землеустрій” 
– 1. 
           22 липня 2013 року 
розпочинаються вступні випробування: 
психологічне тестування, оцінка рівня 
фізичної підготовки, медична комісія. 
Також 22 липня 2013 року спланована 
зустріч начальника Військового 
інституту з вступниками та їх батьками.          

 
Навчальний відділ 

 

 

       
           Робота відбіркової комісії 
організована відповідно до Правил 
прийому до Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та 
Додатку до правил прийому для 
Військового інституту. 
           Як зазначає заступник голови 
відбіркової комісії Військового інституту 
полковник Ольховой І.О. цьогорічна 
вступна кампанія до Військового інституту 
позначилася зменшенням кількості 
спеціальностей за якими 
здійснюватиметеся набір, а саме: на 
денну форму навчання “Міжнародна           
  

            
інформація” та “Геоінформаційні системи  
і технології”; на заочну форму навчання 
для військовослужбовців військової 
служби за контрактом “Геодезія, 
картографія та землеустрій”.  
           

                             

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗБІР СТУДЕНТІВ 2013 РОКУ 
 

            

У Військовому інституті пройшов навчальний збір студентів 
КНУ та інших вишів 
 
 

випускний іспит. 
 

 Навчальний відділ 

  

 

       
          
           Теоретична частина навчальних 
зборів проводилася у Військовому 
інституті, а практична – у військовій 
частині А1815 смт. Гончарівське 
Чернігівської області. 
           Після зборів курсанти 

прийняли Військову присягу на вірність 
українському народові. Ця урочиста подія 
відбулася 23 серпня 2013 року в День 
Державного Прапора України, після того, 
як курсанти склали Державний 
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    У ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ВОНИ ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ 
НАРОДОВІ  

 

Після закінчення дворічного курсу військової підготовки за 
програмою офіцерів запасу, проходження військових зборів на 
базі ВІКНУ та складання державного екзамену 1120 студентів 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
та інших ВНЗ столиці прийняли Військову присягу на вірність 
українському народові 
 

 

 
з цією подією усіх присутніх та 
побажали студентам подальших успіхів 
у навчанні. 
          За дисципліноване, сумлінне 
навчання та участь у спортивних 
змаганнях почесними грамотами було 
заохочено близько 150 студентів. 
           Родзинкою цьогорічного заходу 
став підготовлений концертний виступ 
спільно студентами Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, Київського 
національного університету культури і 
мистецтв та Національної академії 
управління. 
           Завершилась ця урочиста подія 
фотографуванням її учасників та 
присутніх на ній гостей. 

Іван Первак 

 

      
          
           Як зазначив начальник факультету 
військової підготовки ВІКНУ полковник 
Віктор Добровольський, програма зборів 
виконана повністю, захід пройшов на 
належному організаційно-методичному 
рівні. 
           Символічно право з урочистого 
підняття Державного Прапора України 
було надано найкращим курсантам 
Ковалю Олександру Олександровичу та 
Микитюк Анастасії Олександрівні, після 
чого відбувся урочистий мітинг особового 
 

складу. 
          Новоспечених захисників Вітчизни 
щиро привітали у своїх виступах почесні 
гості: проректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 
науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки), кандидат філологічних наук 
професор Бех Петро Олексійович, 
народний депутат України Княжицький 
Микола Леонідович, а також керівники 
Військового інституту. Вони привітали  

 

 

І ОСЬ МИ СТУДЕНТИ… 
 

Літо пролетіло, а разом із ним шкільне життя.  
 

           Нас об’єднує  одна мета - 
отримати міцні знання, стати 
грунтівною основою для майбутньої 
професії. Це досить відповідальна 
справа. Бути справжнім військовим - 
означає бути дисциплінованим,  
вимогливим до себе, справедливим, 
освіченим,  добре фізично 
підготовленим.  
           Попереду нас чекають нові 
випробування, але ми загальними 
зусиллями подолаємо усі перешкоди 
на шляху до мети. Студенти першого 
курсу готові підкорювати нові вершини 
та розширювати горизонти. 

Лілія Лахтурова  

 

           Ще нещодавно ми складали ЗНО, 
вступні випробування, впевнено йшли до 
мети. Та бажання здійснюються, адже ми 
вступили до одного з найкращих вищих 
учбових закладів України - Київського 
національно університету імені Тараса 
Шевченка.  
           Перші тижні навчання пройшли 
дуже жваво. Ми були переповнені новими 
враженнями та емоціями. Спочатку було 
складно увійти в навчальний процес, 
опанувати нові дисципліни. Але ми, 
студенти першого курсу - одна дружня  
 

команда, завжди допомагаємо один  
одному в складних ситуаціях. Крім того 
нам допомагають старші товариші.  
          Наші студенти походять з різних 
куточків України: Вінницької, Сумської, 
Чернігівської, Рівненської,  Полтавської 
областей і міста Києва. Адже  лише  
будучи  зв’язаними  одним  високим  
обов’язком  перед  Батьківщиною,  
колектив  буде  одним  великим  
механізмом  в  якому  працює  кожна  
деталь, в якому  «Я»   стоїть  після  «Ми»,  
в  якому  головне  дружба.   

 

http://www.mil.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/08/421-1.jpg
http://www.mil.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/08/421-4.jpg
http://www.mil.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/08/421-2.jpg
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У ВІКНУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ 

Урочисті збори особового складу Військового інституту з нагоди 
професійного свята відбулися 4.10.13 

 
підполковник Сергій Пашковський. 
Серед заохочених цього разу були: 
полковник Сергій Васильєв, 
підполковник Олег Параніч, працівники 
Збройних Сил України Сергій Глухов, 
Олександр Терещенко, Ратмир 
Сапожніков та інші. 

Сергій Льовін 

            
           Від керівництва ВІКНУ присутніх у 
своїх виступах привітали ТВО начальника 
Військового інституту полковник Віктор 
Уліч та заступник начальника Військового 
інституту з навчальної роботи полковник 
В’ячеслав Кирик. 
 

           – Це свято, яке звільняє від 
буденності й допомагає осягнути 
найголовніше в житті. Кожен із нас згадує 
свого  Вчителя – того, хто долучив до 
книги, запалив іскорку знань, був старшим 
другом і порадником, кому ми зобов’язані 
своїми життєвими й професійними 
перемогами. – зазначив полковник Віктор 
Уліч. 
           До присутніх було доведено 
привітання Міністра оборони України 
Павла Лебедєва.  
           Святковий наказ про заохочення 
військовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України зачитав ТВО 
начальника навчального відділу  

 
НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
4.10.13 у Військовому інституті завершили свою роботу курси 
підвищення кваліфікації з права збройних конфліктів 
військовослужбовців та державних службовців Збройних Сил України 

працівники кафедр військового права, 
зокрема, к.ю.н, доцент, підполковник 
Коропатнік І.М., майор Кузьменко І.В., 
к.ю.н., доцент Пашинський В.Й., 
Шульгін В.В., Чумачов О.М. 
           План-програма Курсів 
підвищення кваліфікації фахівців 
юридичної служби Збройних Сил 
України виконана у повному обсязі. 
           За результатами підсумкового 
тестування з права збройних конфліктів 
04.10.13 р. були вручені свідоцтва про 
закінчення Курсів підвищення 
кваліфікації фахівців юридичної служби 
з права збройних конфліктів 
(міжнародного гуманітарного права) 
Збройних Сил України державного 
зразка. 
(продовження на наступній сторінці) 

 

            Дані курси проводяться з метою 
придбання та поглиблення знань із 
питань організації правового 
забезпечення діяльності військ (сил) в 
умовах збройного конфлікту, захисту 
прав людини під час збройного конфлікту, 
військових аспектів поширення та 
застосування міжнародного гуманітарного 
права при здійсненні завдань правового 
забезпечення діяльності українського 
миротворчого контингенту, питань 
відповідальності за порушення законів і 
звичаїв війни (воєнні злочини); 
особливостей основи 
загальновійськового бою з урахуванням 
норм права збройних конфліктів; 
урахування норм права збройних 
конфліктів при підготовці та веденні 
основних видів тактичних дій; урахування 
норм права збройних конфліктів при 
організації морально-психологічного 
забезпечення. 
           Навчання сплановано та 
проведено згідно з Планом-програмою 
курсів підвищення кваліфікації фахівців 
юридичної служби Збройних Сил 

 України, яка розрахована на 54 години. 
           Під час проведення курсів було 
вивчено такі теми: міжнародно-правові 
зобов’язання України в сфері права 
збройних конфліктів; основні поняття та 
джерела права збройних конфліктів; 
право збройних конфліктів і право прав 
людини: схожість і відмінність; способи та 
засоби ведення бойових дій; захист жертв 
збройних конфліктів; особливості 
регулювання сучасних збройних 
конфліктів міжнародного і 
неміжнародного характеру; 
відповідальність за порушення законів і 
звичаїв війни (воєнні злочини); основи 
загальновійськового бою та права 
збройних конфліктів; урахування норм 
права збройних конфліктів при підготовці 
та веденні основних видів тактичних дій; 
урахування норм права збройних 
конфліктів при організації морально-
психологічного забезпечення; врахування 
норм права збройних конфліктів в 
миротворчих операціях.   
           Для проведення занять на курсах 
були залучені науково- педагогічні 
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           (початок на сторінці 6) 

            Курси підвищення кваліфікації 
дають можливість подальшого 
просування по службі, більш якісно 
виконання обов’язків помічника 
командира військової частини з правової 
роботи (юрисконсульта військової 
частини) – юридичного радника щодо 
забезпечення дотримання норм 
міжнародного гуманітарного права в 
сучасних умовах збройних конфліктів, 
поглиблюють загальну правову 
підготовку, зокрема с питань виконання  
             

 
обов’язків юридичного радника 
миротворчого контингенту.  

В’ячеслав Кирик 
 

 
ЖІНКИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ - ЯКІ ВОНИ?  

           

 
 

Краса - це сила. А в руках жінки - майже смертельна зброя заклад турбується не тільки про високий 
моральний, фізичний розвиток 
особистості, а й духовний, допомагаючи 
нам в його реалізації».  
           «Кожен день, як марафон - доволі 
цікаву відповідь отримали від члена 
команди Військового інституту з легкої 
атлетики, майже постійної переможниці 
спортивних змагань, курсантки третього 
курсу Ковалівської Яни, - мети досягає 
той, хто її прагне. Це доволі просте 

правило, яке мене стимулює і допомагає 
рухатись вперед. Річ тут йде не тільки про 
спорт, а й про навчання, службу і навіть 
особисте життя». 
           Отож життя військовослужбовців-
жінок не таке вже й легке, але хто, як не 
вони знають, як поєднати серйозну та 
відповідальну службу із своїми 
маленькими хитрощами та секретами, 
зробивши її продуктивною та успішною . 
 

Аліна Богдан 

. 
           Ніжне жіноче плече нерідко стає 
міцною опорою для чоловіка. А тим більше, 
коли на цьому плечі впевнено видніють 
курсантські погони. 
           Жінки-військовослужбовці ВІКНУ 
можуть похвалитися не лише вмілою 
вишивкою хрестиком, а й блискучими 
досягненнями у навчанні, рекордними 
швидкостями в спорті та відмінними 
показниками у військовій справі. Їх 
тендітність й надзвичайна чарівність були 
не раз оцінені на університетському 
конкурсі краси, а знання на міських 
олімпіадах.  
           Життя інституту переповнене 
концертами, виставками, конференціями, 
спортивними турнірами, у яких чималу 
участь приймає  саме чарівна половина 
нашого закладу. Особливо хотілося б 
відмітити постійних учасниць: Тюріну 
Вікторію, Ковалівську Яну, Вільчек Ірину,  
 

Лещенко Наталію,  Шуріну Тетяну, 
Єршову Марію, Кіктенко Людмилу, 
Череповську Анастасію, Сорву Інну та ін..   
           Як залишатися красивою та 
успішною у військовому колективі, при 
цьому мати гарні показники у навчанні, 
знає старшина підрозділу жінок-
військовослужбовців молодший сержант  
Вільчик Ірина: «На мої плечі покладено 
багато обов’язків, тому , як старшині, так 
й просто гарній дівчині, мені потрібно бути 
завжди зібраною. Кожен день потребує 
швидких, якісних, своєчасних рішень, все 
потрібно робити на крок вперед. Як часто 
говорять: жити в ногу з часом. І так 
щодня. Тому, я вважаю, якщо ти 
старанний та наполегливий, то це 
обов’язково допоможе у твоїй 
повсякденній діяльності». 
           А як бути творчим людям? Адже 
нелегко поєднувати військове та 
креативне. Та нашим дівчатам вдається 
все. Своїм прикладом це демонструє нам  
активна учасниця культурного життя 
інституту курсантка третього курсу Тюріна 
Вікторія. Як говорить сама дівчина: «Я 
впевнена, що наша військова справа з її 
специфічним графіком та розпорядком 
зовсім не заважають творчому розвитку 
та потенціалу. Якщо ти талановитий - ти 
талановитий у всьому. І вже третій рік 
поспіль переконуюсь, що наш військовий  
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 ЗНАЙОМИМОСЯ ЗІ СПІЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ПРИВІТАННЯ ПЕРШОКУРСНИКАМ! 

Шановні першокурсники Військового інституту, дозвольте 
привітати вас з одним із  найважливіших виборів у вашому 
житті! 

науки, пізнаєте цінність дружби, яка 
зародилась під час навчання у 
Військовому інституті, станете 
справжніми захисниками нашої 
Батьківщини.   
           Дозвольте від імені курсантів та 
студентів ВІКНУ побажати вам успіхів у 
навчанні, творчого натхнення, 
сумлінного ставлення до своєї 
майбутньої професії.. Нехай на шляху 
до отримання лейтенантських погон  з 
вами пліч-о-пліч йдуть любов до 
Батьківщині, віра, відвага та честь!  

Олена Степанюк, Ольга Порфір’єва 

           Ще вчора ви були звичайними 
школярами, а сьогодні – ви стали 
студентами найкращого вищого 
військового навчального закладу України. 
           Ваші серця переповнюються від 
хвилювання та гордості; на очах у ваших 
батьків та близьких тремтять сльози, які 
вони ледве стримують, але це сльози 
радості  -  на плацу військового Інституту 
вчорашні абітурієнти   отримують              
 

студентські квітки Військового інституту 
Київського Національного університету 
імені Тараса Шевченка.  Ця урочиста 
мить запам’ятається на все життя –  
впевненими кроками ви вирушаєте в 
доросле життя. На вас  чекають 
неймовірні та яскраві роки студентського 
життя, під час яких ви   будете вивчати не 
лише  звичні для всіх студентів предмети, 
а й опановувати справжні  військові   

 

10.10.13 у Військовому інституті відбувся виступ Голови 
Військового комітету Європейського Союзу генерала Патріка де 
Роз’є. Даний захід входив до офіційної програми перебування в 
Україні делегації Військового комітету Європейського Союзу 

присвячувався Спільній політиці безпеки  
та оборони Європейського Союзу. 
Поважний гість на початку виступу 
зазначив, що для нього велика честь 
виступати у Військовому інституті, який 
входить до складу найпрестижнішого 
університету України. 
           Промова Голови Військового 
комітету була дуже цікавою та 
змістовною. Генерал де Роз’є торкнувся 
аспектів формування Спільної політики 
безпеки та оборони Європейського 
Союзу, принципів створення Бойових 
тактичних груп ЄС, діяльності 
Військового комітету, порядку прийняття 
рішень, участі України в операціях під 
проводом Європейського Союзу та 
вкладу нашої держави в архітектуру 
європейської безпеки. 
          Після виступу присутні мали змогу 
поставити поважному гостю питання, на 
які він дав змістовні та вичерпні відповіді.  
Наприкінці візиту генерал Патрік де Роз’є 
зробив запис в Книзі почесних 
відвідувачів Військового інституту.  

Андрій Гальчус 
 

                До виступу поважного гостя були 
залучені керівники структурних підрозділів 
Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил України, науково-
педагогічні працівники Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського, Військового інституту, 
співробітники науково-дослідних установ 
Збройних Сил України, слухачі, курсанти. 
Від керівництва Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка на 
заході був присутнім проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) 
професор Бех Петро Олексійович. 
           Начальник Головного управління 
військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального 
штабу Збройних Сил України генерал-
майор Леонід Голопатюк, представляючи 
Голову Військового комітету 
Європейського Союзу зазначив, що перед 

 

нами не тільки чотиризірковий генерал, а 
справжній бойовий офіцер, пілот, який 
освоїв всі типи літаків, що перебувають 
на озброєнні Збройних сил Французької 
Республіки, приймав участь в усіх 
бойових операціях, які проводились 
Французькою Республікою, мав бойові 
вильоти. Життєвий шлях цього офіцера 
достойний наслідування. 
           Виступ генерала Патріка де Роз’є  


