
№ 44 листопад 2013                                                        

    Друкований орган Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
                            16.10.13  ВІКНУ відсвяткував 80-ту річницю з 

дня свого заснування 
 
 

 
 

 
 
ст. 3  

 
29.10.13 у Військовому  інституті відбулися збори 
керівного складу системи військової освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ст. 6 

 
12.10.13 відбувся IX відкритий чемпіонат ВІКНУ з 
легкоатлетичного кросу (1000 м.), присвячений 
пам’яті першого начальника Військового  інституту 
генерал-лейтенанта Сергія Жукова  
 
 
 
 
ст. 7 

ЧЕ
СТ
Ь 
І С
Л
А
ВА

 Т
О
БІ

 –
 У
КР
А
ЇН
О

! 



 

 

ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАВ 80-ТУ РІЧНИЦЮ З ДНЯ 
СВОГО ЗАСНУВАННЯ........................................3  
 
Урочисті заходи з нагоди свята відбулися 16 жовтня 2013 року   

 
 

ВІДДІЛ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

У ВІКНУ ВІДБУЛАСЯ IX МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"ВІЙСЬКОВА ОСВІТА І НАУКА: СЬОГОДЕННЯ 
ТА МАЙБУТНЄ"…………………................…..….4 
 
Захід проходив 22.11.13  

СЕРГІЙ ЛЬОВІН 

 

У ВІКНУ ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ КЕРІВНОГО 
СКЛАДУ СВО………………………………..…..….5 
 
Метою заходу було підведення підсумків діяльності системи 
військової освіти у 2012-2013 навчальному році,  

 
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ    

 

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ….……5 
 
23.10.13 студенти 2-го курсу військового факультету фінансів та 
права відвідали Національний музей “Меморіал пам'яті жертв 
голодоморів в Україні”. 
 

 
ЛЮДМІЛА КИКТЕНКО    

 

У ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА…….…….…..….6  

Урочисті заходи відбулися 28 жовтня 2013 року  

 
ПАВЛО КОРОТЧЕНКО 

 

 

ПРЕДСТАВНИКИ ВІКНУ УСПІШНО 
ВИСТУПИЛИ НА Х КОНКУРСІ АВТОРСЬКОЇ 
ПІСНІ ТА ПОЕЗІЇ.……………………………………7  
 
У Мистецькому салоні Головного навчального корпусу КНУ імені 
Тараса Шевченка 20.11.13 відбулася урочиста церемонія 
нагородження переможців ювілейного Х конкурсу авторської пісні 
та поезії 

ВІДДІЛ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 
 
 
 

ДРУКОВАНИЙ ОРГАН ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Шеф-редактор: 
Сергій  ЛЬОВІН 

polkovniklev@ukr.net  
 

Редакційна колегія: 
Ігор ЗАГРЕВСЬКИЙ 
Яна Дмитренко 

Олег Домбровський 
 

Дизайн та верстка: 
Юлія Тюріна 

 
Редактор: 

Ольга ГОНЧАР 
 

Фото: 
Ігор НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друкується за рішенням вченої ради, 
протокол від 25.01.07 № 12 

Сфера безоплатного розповсюдження – 
місцева 

 
Адреса редакції: 03680, м. Київ-680, 

вул. Ломоносова, 81 
Віддруковано в навчально-

картографічному комплексі Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Наклад – 50 прим., Зам. 4 
Тел.:  (044) 521-32-89 (6-138) 

http:// www.mil.univ.kiev.ua 
 “Універсант ВІКНУ”, 2013 

 

КРОСОВА ПІДГОТОВКА – ФУНДАМЕНТ 
МІЦНГО ЗДОРОВ’Я!.................................... ……8 
 
Дев’ятий відкритий чемпіонат Військового  інституту з 
легкоатлетичного кросу (1000 м), присвячений пам’яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова, цього року відбувся 12.10.13 на 
спортивному майданчику університету 

АНДРІЙ БАЛДЕЦЬКИЙ 

 

mailto:polkovniklev@ukr.net
http://www.mil.univ.kiev.ua


№ 44 грудень 2013                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                    3 

 
 
 
 
 

ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАВ 80-ТУ РІЧНИЦЮ З ДНЯ СВОГО ЗАСНУВАННЯ 
 

 
 Урочисті заходи з нагоди 
свята відбулися 16 жовтня 
2013 року   
 
           Цього свята чекало не одне 
покоління курсантів, студентів, офіцерів 
та ветеранів Збройних Сил України 
Військового інституту. І ось воно настало 
16 жовтня 2013 року. 
           Урочисті заходи розпочалися 
вранці з шикування на плацу та мітингу 
особового складу, оголошення святкових 
наказів та покладання квітів до 
меморіальної дошки першому начальнику 
Військового інституту генерал-лейтенанту 
Жукову Сергію Анатолійовичу. 
           Основні ж святкові події 
розгорнулися по обіді й відбувалися у 
Центральному будинку офіцерів. Там 
цього року зібралися військовослужбовці, 
працівники Збройних Сил України, 
ветерани Військового інституту та почесні 
гості, серед яких були представники 
Уряду, керівництва Міністерства оборони 
України, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та 
Голосіївської районної у місті Києві 
державної адміністраці. 

            

           Вже на початку заходу присутні 
мали можливість переглянути 
документальні фільми «Військовому 
інституту – 80», «Озброєні інтелектом», 
ознайомитись із книгою «Історія 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка в фотодокументах», виданою 
колективом авторів, спецвипуском газети 
ВІКНУ «Універсант», відзнакою «80 років 
заснування військової підготовки у 
Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка» та буклетом 
«Фотогалерея: видатні українські військові 
діячі та постаті», які були присвчені 
ювілею. Ювелярів та гостей своїми 
музичними творами зустрічав 
симфонічний оркестр Ансамблю пісні і 
танцю ЗС України. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Розпочалися урочисті збори із 
привітання Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова та ректора Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка Героя України академіка 
Леоніда Губерського, вручення Почесних 
грамот та Подяк Університету. 
           Із теплими привітаннями та 
щирими побажаннями успіхів у навчанні, 
службі та особистих справах виступили: 
перший заступник Міністра оборони 
України Олександр Олійник, голова 
Синодального відділу Української 
православної церкви по взаємодії зі 
Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України, 
Архієпископ Білоцерківський і 
Богуславський його 
Високопреосвященство Августин, 

перший заступник Голови Голосіївської 
районної у місті Києві державної 
адміністраці Вадим Іванченко, Директор 
міжнародно-правового Департаменту 
адміністрації Державної прикордонної 
служби України генерал-лейтенант 
Олександр Мельников, Голова Ради 
Київської міської організації ветеранів 
Микола Мартинов та інші. 
           У своєму виступі начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін висловив слова вдячності 
ректору Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
керівництву Міністерства оборони 
України, та ветеранам ВІКНУ за активну 
участь у військово-патріотичному 
вихованні молоді та святкуванні 80-ої 
річниці з дня свого заснування ВІКНУ. 

           Гімном Військового інституту у 
виконанні симфонічного оркестру 
Ансамблю пісні і танцю ЗС України 
розпочався святковий концерт, який й 
завершив урочисті збори. 
                         

Відділ з виховної роботи 
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У ВІКНУ ВІДБУЛАСЯ IX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ВІЙСЬКОВА 
ОСВІТА І НАУКА: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ" 

 

        

           Захід, який був  присвячений 
пам’яті першого начальника 
Військового інституту 
заслуженого працівника народної 
освіти України, доктора технічних 
наук, професора генерал-
лейтенанта Жукова Сергія 
Анатолійовича,  проходив 22.11.13  
           У ньому взяли участь: 
представники Центрального апарату 
Міністерства оборони України, 
Генерального штабу Збройних Сил 
України, Департаментів вітчизняного 
оборонного відомства, вищих 
навчальних закладів України, 
закордонних організацій, підприємств 
та установ, воєнні науковці. На адресу 
конференції надійшли наукові доповіді 
з понад 50 установ та організацій, ВНЗ 
України та зарубіжних країн 
(Посольство Республіки Польщі в 
Україні,  Тихоокеанський державний 
університет (Російська Федерація), 311 
доповідей вчених, науково-
педагогічних працівників, ад’юнктів, 
здобувачів, слухачів. Серед них: 
докторів наук, професорів – 19, 
кандидатів наук, доцентів – 131.  
          Відкриваючи пленарне 
засідання, начальник Військового 
інституту, заслужений працівник освіти 
України, професор генерал-майор 
Віктор Балабін представив учасників 
конференції, розповів про її мету та 
порядок роботи. 
          Із вітальним словом до учасників 
конференції та доповіддю 
«Європейська інтеграція вищої освіти 
України в контексті Болонського 
процесу» виступив проректор з  
 

наукової роботи Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, заслужений працівник освіти 
України професор Сергій Вижва, який 
звернув увагу присутніх на особливе 
значення конференції для подальшого 
розвитку військової освіти і науки у 
Збройних Силах України, високий 
науковий рівень її учасників, розповів про 
славетну історію, досягнення, науковий 
потенціал та пріоритетні напрямки 
діяльності Університету. 
           – Проведення цієї конференції 
саме у ВІКНУ за участю широкого кола 
вітчизняних та іноземних вчених, а також 
представників замовників на підготовку 
офіцерських кадрів, – зазначив у своїй 
доповіді "Розвиток системи воєнно-
наукових досліджень в контексті 
Державної комплексної програми 
реформування і розвитку Збройних Сил 
України на період до 2017 року"  
начальник відділу організації наукової 
діяльності Департаменту військової 
освіти і науки Міністерства оборони 
України доцент Сергій Роговенко, – 
підтверджує її особливе значення. 
Воєнна наука посіла важливе місце у 
забезпеченні обороноздатності держави, 
тому керівництво Міністерства оборони 
України приділяє постійну увагу науковій 
і науково-технічній діяльності у Збройних 
Силах України – наголосив представник  
Департаменту вітчизняного оборонного 
відомства.  
           Із доповідями також виступили: 
провідний науковий співробітник відділу 
проблем військової освіти та науки 
центру військово-стратегічних 
досліджень Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського доцент Юрій Черних 
"Стан та перспективи розвитку системи 
військової освіти в Україні", декан 
юридичного факультету Тихоокеанського 
державного університету (м. Хабаровськ, 
Російська Федерація)   доцент Валерій 
Степенко, начальник Житомирського 
військового інституту імені С.П. 
Корольова Державного університету і  
                                                         

телекомунікацій, заслужений діяч науки  
техніки України професор генерал-майор 
Юрій Даник, заступник Аташе з питань 
оборони Республіки Польща в Україні 
підполковник Томаш Тшчіньські,  керівник 
відділу інформаційно-аналітичного 
забезпечення Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України полковник 
В’ячеслав Салахов. 
           Активно та плідно працювали секції: 
«Техніка озброєнь та технології подвійного 
призначення»; «Лінгвістичне забезпечення 
діяльності Збройних Сил України»; 
«Актуальні проблеми гуманітарного та 
соціального розвитку Збройних Сил 
України»; «Фінанси і воєнна економіка»; 
«Інформаційно-психологічна безпека 
особистості держави і суспільства»; 
«Актуальні проблеми правового 
забезпечення повсякденної діяльності 
Збройних Сил України»; «Воєнна географія 
та проблеми топогеодезичного 
забезпечення», «Інновації у вищій освіті». 
           Під час роботи конференції було 
обговорено стан та перспективи розвитку 
військової освіти і науки, питання організації 
співробітництва у науковій діяльності та 
підготовці науково-педагогічних і 
офіцерських кадрів,  апробовано 
результати наукових досліджень. 
            На завершення конференції 
керівники секцій підбили підсумки їх роботи 
та визначили кращі доповіді. 
           Мета конференції досягнута. 
Визначені найбільш перспективні наукові 
напрямки та пропозиції. 

 
Сергій Льовін 
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       У ВІКНУ ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ  
 

 
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 

 

 
           Відповідно до Плану 
основних заходів діяльності 
Міністерства оборони 
України на 2013 рік у 
Військовому інституті 
відбулися збори керівного 
складу системи військової 
освіти 
          Метою заходу було підведення 
підсумків діяльності системи військової 
освіти у 2012-2013 навчальному році, 
обговорення стану виконання вищими 
військовими навчальними закладами 
Державної комплексної програми 
реформування і розвитку Збройних  
 

Сил України на період до 2017 року, 
Програми реформування системи 
військової освіти на період до 2017 року 
та постановка завдань ВВНЗ на 2013-
2014 навчальний рік.           
           У зборах взяли участь: Тимчасово 
виконуючий обов’язки Міністра оборони 
України Олександр Олійник, заступник 
начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України генерал-
лейтенант Юрій Думанський, директор 
Департаменту військової освіти та науки  
Міністерства оборони України генерал-
майор Ігор Толок, Головний інспектор 
Повітряних Сил Головної інспекції 
Міністерства оборони України генерал-
лейтенант Микола Петрушенко, 
представники Департаменту військової 
освіти та науки, структурних підрозділів 
Міністерства оборони України,  
Генерального штабу та командувань 
видів Збройних Сил України, начальники 
ВВНЗ та ВНП ВНЗ, їх заступники з 
навчальної (або навчальної та наукової) 
роботи, начальники військових ліцеїв, 
відділів (груп, секторів) військових 
 
 

навчальних закладів структурних 
підрозділів ЦА Міністерства оборони 
України, ГШ Збройних Сил України та видів 
Збройних Сил України, які мають 
підпорядковані ВВНЗ та ВНП ВНЗ, Центру 
воєнно-стратегічних досліджень 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
(науково-дослідний відділ проблем 
військової освіти та науки).  
           Підбиваючи підсумки зборів, генерал-
майор Ігор Толок зазначив, що вони 
досягли своєї мети та були корисними для 
їх учасників.  
 

Навчальний відділ 

 
           23 жовтня 2013 року 
студенти 2-го курсу військового 
факультету фінансів та права 
відвідали Національний музей 
“Меморіал пам'яті жертв 
голодоморів в Україні”. 
           Вибір цієї дати не випадковий, 
адже саме 23 жовтня оголошено в  

Україні Днем пам'яті жертв голодоморів. 
Саме в цей день проходить світова акція 
“Запали свічку ” та запалення Свічі 
пам'яті, скорботна хода, хвилина 
мовчання. Також, протягом 19-23 
листопада 2013 року на території даного 
меморіалу проводилась низка заходів, 
присвячена 80-й річниці пам'яті жертв 
голодомору. 
           У національному музеї була 
представлена виставка  “Трагедія 
України. Трагедія одного села”,  яку і 
відвідали представники Військового 
інституту.  Вона проходила не у 
звичайному форматі, а включала в себе 
елементи конференції, адже кожен 
бажаючий міг озвучити питання яке його 
цікавить, уточнити для себе незрозумілі 
моменти. Багато виступів  

присвячувалось питанням визнання 
Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом 
українського народу. Адже не дивлячись на 
те, що 28 листопада 2006 року Верховна 
Рада України прийняла Закон України “Про 
Голодомор 1932-1933 років в Україні”, в 
якому чітко прописано дане положення, 
багато науковців відмовляються визнавати 
цей факт. Події 1932-1933 року визнані 
геноцидом не лише Україною, а й 23 
країнами світу, церквою та ООН, проте 
навіть це не зменшує кількість дискусій 
навколо даного питанняни  
           Відвідавши виставку, кожен міг 
вирішити для себе, чи є проявом геноциду 
дії спрямовані на масове винищення 
народу, який живе на одній з найродючіших 
земель  у світі, народу, який віками  

(продовження на наступній сторінці) 
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У ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА 

(початок на сторінці 5) 
займається землеробством, ніколи не 
цурався праці і відзначається своєю 
ощадливістю і старанністю. Чи міг 
“неврожайний” на думку тогочасної 
влади 1932-1933 рік призвести до  
 

таких жахливих людських втрат, після 
яких у свідомості українського народу 
навік закарбувався страх до голоду. 
           Вимерли цілі покоління 
трудівників-хліборобів, які власними 
силами зібрали достатній урожай для 
того, щоб Україна пережила зиму 19932-
1933 року, проте це не допомогло і вони 
мусили переживати муки від голоду, 
хвороб і смертей близьких людей. Ці 
люди — наші предки і кожен свідомий 
українець має обов’язок віддати дань 
пам'яті тим, хто пережив ці нелегкі роки, 
тим хто загинув, адже вони не дивлячись 
на всі незгоди дали нам шанс на життя. 
 

           Студенти отримали масу вражень від 
відвідання даної виставки, адже до почутої 
ними  інформації, додався розгляд світлин 
років голодомору, виступи з художніми 
номерами, які  лиш підкреслювали весь жах 
подій Голодомору. І кожен з них задумався, 
над тим, через що довелося пройти 
українському народові до становлення своєї 
державності, яка зараз знаходиться в їхніх 
руках. І що в цей день кожен повинен 
задуматися над ціною життя та запалити 
свічку за тисячі загинувши від голодомору 
українців. 

Людміла Киктенко  

           Урочисті заходи відбулися 28 
жовтня 2013 року  

       Військовий інститут є єдиним в Україні 
навчальним закладом, який готує 
військових фінансистів. Випускники 
військового факультету фінансів і права 
(ВФФП) проходять службу в Збройних 
Силах, Внутрішніх військах Міністерства 
внутрішніх справ, Службі безпеки, інших 
військових формуваннях України, де 
виявляють високі професійні та морально-
ділові якості, закладені викладачами в 
аудиторіях нашого інституту. 
        Вітаючи особовий склад ВІКНУ зі 
святом, директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України генерал-
лейтенант Іван Марко у своєму виступі на 
урочистих зборах розповів про історію 
створення, основні віхи становлення та 
розвитку військової фінансової служби 
України, державну підтримку потреб 
оборони, відповідальні завдання, які 
вирішують військові фінансисти. 

 

       – Військова фінансова служба 
сьогодні приведена до єдиних державних 
стандартів, – наголосив генерал-
лейтенант Іван Марко, – а військовий 
фінансист – це високоінтелектуальна 
людина, захисник Вітчизни, який добре 
знає українське законодавство, воєнну та 
фінансову справу. Саме таких фахівців 
сьогодні готує ВІКНУ. Я, як керівник  
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України, цим задоволений – 
сказав поважний гість. 
       У своєму виступі  начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін привітав усіх присутніх зі 
святом та побажав успіхів й натхнення у 
навчанні та в проходженні військової 
служби.  
            – Хочу подякувати керівництву 
Міністерства оборони України в особі  
генерал-лейтенанта Івана Марка за ту 
увагу, яка приділяється нашому 
Військовому інституту, та високу оцінку 
нашої роботи щодо підготовки фахівців 
військової фінансово-економічної 
служби. Ми й надалі будемо сумлінно 
виконувати цю важливу та відповідальну 
роботу – наголосив генерал-майор Віктор 
Балабін.  
           Серед заохочених наказами 
Міністра оборони України, директора 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України та начальника  

Військового інституту цього разу були: 
капітан Ігор Зіняк, сержант Артем 
Шатиров, курсанти Ярослав Улибін, 
Тарас Нешута, Тетяна Білокінна, 
Андрій Поторась та інші. 
           Наказом Міністра оборони 
України за зразкове виконання 
службових обов’язків, бездоганну 
сумлінну службу та високі досягнення у 
професійній діяльності цінним 
подарунком, – годинником наручним 
чоловічим, було нагороджено 
начальника військового факультету 
фінансів і права полковника Валерія 
Лісовського. 
      На завершення заходу його 
учасники стали свідками концерту 
художньої самодіяльності ВФФП 
ВІКНУ. 

Павло Коротченко 
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ПРЕДСТАВНИКИ ВІКНУ УСПІШНО ВИСТУПИЛИ НА Х КОНКУРСІ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ ТА ПОЕЗІЇ  

 
ВОНИ ПРИМНОЖУЮТЬ СЛАВУ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

 
           Наші курсанти беруть активну участь у науковому та 
культурному житті країни.  
           Мiнiстр Освiти і Науки Украни Дмитро Табачник нагородив 
Дипломами ІІІ ступеню переможця Всеукранського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технiчних i гуманiтарних 
наук 2012/2013 навчального року з напряму ,, Вiйськовi науки” Сергія 
Шулдика та Вадима Пахольчука за участь у Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка. 
           Редколегія газети щиро вітає талановитих представників 
Військового інституту та бажає їм подальших творчих успіхів.  

Редколегія 

 
           У Мистецькому салоні 
Головного навчального корпусу КНУ 
імені Тараса Шевченка 20.11.13 
відбулася урочиста церемонія 
нагородження переможців 
ювілейного Х конкурсу авторської 
пісні та поезії. 

           Сам конкурс, який вже набув 
великої популярності серед талановитої 
студентської молоді, відбувся 7.11.13 у 
Мистецькому салоні (І частина конкурсу 
— «Авторська поезія») та в Актовій залі 
Університету (ІІ частина — «Авторська 
пісня»). 
           До складу журі були запрошені: 
перекладач, публіцист, член екологічної 
асоціації Академії наук України, член 
Спілки письменників України Людмила 
Паниченко, поет, автор та виконавець  
 

своїх пісень, лауреат міжнародних 
конкурсів Сергій Льовін, громадський діяч 
Наталія Окунська та автор понад ста 
пісень, інструментальних композицій, 
гітарист та викладач Олег Саліванов. 
           У номінації «Авторська поезія» 
брали участь студенти, які пишуть зрілу та 
вдумливу поезію на соціальну тематику. 
Вони виявили володіння навичками 
сценічного руху, технікою художнього 
слова, вміння триматися на сцені. 
Конкурсанти дуже серйозно поставилися 
до своїх виступів, ретельно підготувавши 
вбрання й аксесуари, відеопрезентації та 
аудіосупровід. 
           У номінації «Авторська пісня» 
учасники продемонстрували різний рівень 
виконавчої майстерності та широкий 
спектр музичних стилів і варіантів 
виконання: від пісні у супроводі класичної 
гітари, веснянки-співомовки та естрадної 
пісні до року. Милували слух вокальні 
дуети, тріо, сольне виконання під 
фортепіано, вокально-інструментальні 
ансамблі та виступи під аудіосупровід. 
Жоден учасник не залишився без уваги: 
всі отримали поради від членів журі, квіти 
та грамоти за участь у конкурсі.   
           За оцінкою журі, цього року конкурс 
проходив на високому організаційному та 
виконавчому рівні, залишив по собі 
яскраві враження, тому й визначити  
,             
 

переможців було досить складно. 
Призовими місцями були відзначені 
тринадцять учасників. Переможці конкурсу 
отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня та 
подарунки із квітами, а володарі Гран-прі — 
дипломи та грошову заохочувальну премію. 
           Тим приємніше відзначити успішний 
виступ на конкурсі представників 
Військового інституту. І місце в номінації 
«Авторська пісня» посів   курсант Олексій 
Ігнатенко, третім в номінації «Авторська 
поезія» став курсант Олександр Іванов 
(обидва — представники військового 
факультету фінансів і права). Володарями 
Гран-прі стали: в номінації «Авторська 
пісня» — Роман Макарчук та гурт «Image 
effeсt» (Юридичний факультет), в номінації 
«Авторська поезія»  — Богдана Носенок 
(Філософський факультет). 
           Вітаємо нашіх хлопців із цим 
досягненням, бажаємо їм творчого 
натхнення та нових успіхів. 

Відділ із виховної роботи 
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            КРОСОВА ПІДГОТОВКА – ФУНДАМЕНТ МІЦНГО ЗДОРОВ’Я!  
Дев’ятий відкритий чемпіонат Військового інституту з 

легкоатлетичного кросу (1000 м), присвячений пам’яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова, цього року відбувся 12.10.13 на 
спортивному майданчику університету 

 
           14.10.13 відбулося вручення 
нагород переможцям IX-го відкритого 
чемпіонату Військового  інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) з 
легкоатлетичного кросу      (1000 м.), 
присвяченого пам’яті першого начальника 
Військового  інституту генерал-лейтенанта 
Сергія Жукова. 
           Самі забіги проходили у погожий 
осінній день 12.10.13 на спортивному 
майданчику Університету.  
           Розпочався захід, як завжди, 
урочисто – із підняття Державного 
Прапору України, покладання квітів до 
меморіальної дошки генерал-лейтенанту 
Сергію Жукову  та мітингу особового 
складу ВІКНУ. 
           У своєму виступі на мітингу 
начальник Військового  інституту генерал-
майор Віктор Балабін нагадав присутнім 
про значний внесок генерал-лейтенанта 
Сергія Жукова у становлення ВІКНУ, 
розвиток спорту та фізичної підготовки 
особового складу. 
           – Під його керівництвом, – сказав 
Віктор Володимирович, – спортивна 
команда Військового  інституту тричі 
поспіль здобувала перемогу у спортивно-
інтелектуальній грі «Патріот», що 
проводилась серед ВВНЗ міста Києва. За 
його сприяння наші спортсмени постійно 
завойовували призові місця у різних 
змаганнях, що проводились у Збройних 
Силах та столиці держави. Наше завдання 
– підтримувати та примножувати ці славні  

традиції, бути гідними високого звання  
захисника Вітчизни. 
           У легкоатлетичному кросі взяли 
участь курсанти всіх факультетів 
Військового інституту (318 хлопців та 91 
дівчина), а також наші гості, 
представники СДЮСШОР ДСК ЗСУ 
«Старт». Головним суддею змагань був 
суддя національної категорії начальник 
факультету військової підготовки 
полковник Віктор Добровольський.  
           За словами заступника 
начальника Військового інституту з 
виховної роботи полковника Віктора 
Уліча, змагання пройшли організовано, в 
цікавій, напруженій та чесній боротьбі.  
           – Приємно відзначити, – сказав 
Віктор Леонідович, – що наші дівчата за 
бажанням та самовіддачею ні в чому не 
поступалися хлопцям та показали гарні 
результати. Фізична підготовка є 
важливою складовою у формуванні 
високих морально-вольових якостей 
майбутніх офіцерів. 
           За підсумками змагань у 
загальному заліку серед факультетів 
Військового інституту перше місце посів 
військовий факультет фінансів і права 
(ВФФП, начальник факультету – 
полковник Валерій Лісовський), серед 
підрозділів – підрозділ майора Сергія 
Теслюка (ВФФП), серед нвчальних груп – 
211 пс навчальна група (військовий 
гуманітарно-лінгвістичний факультет 
(ВГЛФ), начальник факультету – 
полковник Юрій Дуліч). 
           В особистому заліку серед 
військовослужбовців-жінок місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Олена Шеян (ВГЛФ) з 
результатом 3 хвилини 41 секунда; 2 
місце – курсант Оксана Сторожук (ВГЛФ) 
з результатом 3 хвилини 48 секунд; 
3 місце – курсант Вікторія Валенкевич 
(ВФФП) з результатом 3 хвилини 53 
екунди. 
           В особистому заліку серед  

військовослужбовців-чоловіків місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Ігор Шорсткий (ВФФП) з  

результатом 2 хвилини 48 секунд; 
2 місце – сержант Тарас Синявський 
(ВФФП) з результатом 2 хвилини 52 

секунди; 3 місце – курсант Андрій 
Росомака (ВФФП) з результатом 2 
хвилини 53 секунди. 
           Переможці змагань у командному 
та особистому заліках були нагороджені 
кубками, медалями та грамотами від 
начальника Військового  інституту та 
Голосіївської РДА, а призери – медалями 
та грамотами.            
 

Андрій Балдецький 

 


