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ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАВ 22-ГУ РІЧНИЦЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

 
           У Військовому інституті 
5.12.13 відбулися урочисті збори 
особового складу з нагоди Дня 
Збройних Сил України 
 
           Розпочався захід із виконання 
Державного Гімну України.  
           Вітаючи особовий склад зі святом, 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін нагадав, що 
Збройні Сили України – це військове 
формування, на яке, відповідно до 
Конституції України, покладаються: 
оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності та 
недоторканності.. 
           – У складних умовах, яких сьогодні 
опинилась наша країна, під час справжніх 
випробувань на міць військовослужбовці 
Збройних Сил України демонструють 
зразки мужності та витримки, 
залишаються вірними Військовій присязі, 
– зазначив  генерал-майор Віктор 
Балабін. 
          Він підкреслив, що особовий склад 
Військового інституту усвідомлює своє 
призначення захисників мирної праці 
українського народу та працює над 
 

забезпеченням високого рівня бойової 
готовності, демонструє відповідальність й 
витримку, високу професійну 
майстерність, вірність військовому 
обов’язку.  
           У своєму виступі Перший заступник 
голови Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації Вадим  
Іванченко привітав присутніх зі святом від 
всього Голосіївського району. 
           – Хочу вам побажати, – наголосив 
почесний гість, – щоб свої високі 
професійні навички ви мали можливість 
застосовувати тільки у навчанні. 

            
           Від Ради ветеранів Військового 
інституту присутніх привітав її голова 
Микола Дорохов. 
           – Сьогодні наша країна переживає 
дуже непрості часи. Хотілось би побажати 
всім нам витримки, розуміння 

відповідальності за виконання свого 
конституційного обов’язку, – сказав 
Микола Сергійович. 
           Присутнім були зачитані щирі та 
теплі привітання з нагоди свята від 
Міністра оборони України Павла 
Лебедєва, ректора Університету Леоніда 
Губерського, керівників інших ВВНЗ.  
           Серед нагороджених цього разу  
 

були: полковники В’ячеслав Кирик,  
Сергій Чімишенко, підполковники 
Олександр Борзак, Володимир 
Лісовський, майор Олександр 
Свириденко, капітан Ігор Зіняка, 
сержанти Олександр Кеда, Дмитро 
Ставський, Олександр Шлапацький, 

Дмитро Ясинський, старший солдат 
Віктор Пирожок, солдати Андрій 
Омельченко, Роман Похольчук, студент 
Євген Думчиков, працівники 
ЗСУВолодимир Пастух, Володимир 
Осипа та багато інших.  
           Завершилось свято концертом у 
виконанні військового оркестру ВІКНУ.                         

 
Сергій Льовін 
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 «НАШОЮ МЕТОЮ ЗАВЖДИ БУЛО ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАРОДУ…» 
 

        
АКТИВ ЗАВЕРШУЄ РІК АКТИВНО 

 

            У Військовому інституті 
20.12.13 відбулася зустріч 
особового складу з Міністром 
оборони України Павлом 
Лебедєвим 
           Участь у заході також взяв 
Перший проректор Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка академік Академії 
педагогічних наук України, професор 
Олег Закусило. 
              Міністр оборони України 
Павло Лебедєв у своєму виступі 
розповів присутнім про останні події,  

які відбуваються у країні та за її межами, 
заходи, які вживає керівництво держави 
для виходу з кризи, стабілізації 
економічного та політичного стану в 
Україні. 
           Торкаючись міжнародної співпраці 
Збройних Сил України у військовій сфері, 
Павло Лебедєв підкреслив, що наша 
країна бере активну участь у цьому 
напрямку діяльності. 
           – Тільки у цьому році ми взяли 
участь у 10 міжнародних військових 
операціях під прапором ООН, – зазначив  
Міністр оборони України. – Приємно 
відзначити, що з боку керівництва 
військових відомств країн ЄС наші 
військовослужбовці отримують найвищу 
оцінку. 
            Поважний гість відповів на 
численні запитання аудиторії, які 
стосувалися міжнародного 
співробітництва Збройних Сил України у 
військовій сфері, реалізації Державної 
комплексної програми реформування і  
            
 

розвитку Збройних Сил України на період 
до 2017 року, грошового забезпечення 
військовослужбовців, подальшої долі 
випускників Військового інституту, після 
чого відвідав курсантський гуртожиток, 
медичну частину, ознайомився з 
матеріальною базою ВІКНУ. 
           На завершення заходу Перший 
проректор професор Олег Закусило від 
імені ректора Університету вручив Міністру 
оборони України Пам’ятну медаль кращого 
ВНЗ країни. 

Відділення по роботі з особовим 
складом 

 

           У Військовому інституті 
21.12.13, в черговий «День 
сержанта», було проведено звітно-
виборчі збори сержантів 
  На порядку денному зборів 
було розглянуто два питання: звіт 
голови Ради сержантів Ярослава 
Пахачука та обрання нового голови 
Ради сержантів.  
          У звіті, який присутні уважно 
вислухали та затвердили, було 
висвітлено  всю виконану роботу та 
досягнення Ради сержантів ВІКНУ у 
період з 2012 по 2013 рік.  
          Після представлення кандидатур 
на посаду нового голови Ради 
сержантів, їх обговорення та 
відкритого голосування, ним було У 
ВІКНУ обрано нового голову 
 
 

  

 Курсантської (студентської) ради          
обрано сержанта 3-го курсу  Військового 
гуманітарно–лінгвістичного факультету 
Олександра Шлапацького.  
          Заступником голови Ради сержантів 
було обрано молодшого сержанта 
Військового гуманітарно–лінгвістичного 
факультету Дмитра Ставського, секретарем 
Ради став молодший сержант Військового 
гуманітарно–лінгвістичного факультету  
Владислав Постоєнко. 
           Довідка: сержант Шлапацький 
Олександр Сергійович командир відділення, 
навчається на добре та відмінно, бере 
активну участь у суспільному та 
спортивному житті Військового інституту, є  
членом Курсантської ради. 

 
(продовження на наступній сторінці) 
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      (початок на сторінці 4) 

 
ДІД МОРОЗ ДЛЯ ДІТОК ВІД КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

 

             У ВІКНУ 21.12.13 відбулася 
звітно-виборча конференція 
Курсантської (студентської) ради 
           
           Участь у заході взяли: заступник 
начальника Військового інституту з 
виховної роботи полковник Віктор Уліч, 
почесні голови Курсантської ради офіцери 
Андрій Шевчук та Богдан Щеглюк, голова 
Курсантської ради ВІКНУ сержант Руслан 
Колішенко, голова соціального 
департаменту Студентського Парламенту 
Університету Діана Абдулаєва, а також 
актив Курсантської ради. 
 

           На початку заходу полковник 
Віктор Уліч вручив Знак Військового 
інституту сержанту Колішенку Руслану за 
активну участь у суспільному житті 
Військового інституту та сприянню 
військово-патріотичному вихованню 
молоді. 
           Далі був заслуханий та 
затверджений звіт Голови Курсантської 
(студентської) ради Руслана Колішенка. 
           Із своїми передвиборчими 
програмами перед присутніми виступили 
кандидати на посаду Голови, після чого 
відбулося їх обговорення.  
           Після таємного голосування та 
 

підрахунку голосів було оголошено їх 
результати, за якими головою 
Курсантської (студентської) ради став 
курсант 3 курсу Роман Похольчук. 
           Від керівництва ВІКНУ учасників 
заходу привітав заступник начальника 
Військового інституту з виховної 
роботи полковник Віктор Уліч. 
           – Курсантська рада сьогодні 
посідає провідне місце у суспільному 
житті нашого інституту, – підкреслив 
полковник Віктор Уліч. – Нема такого 
напрямку у життєдіяльності ВІКНУ,  
яким би не опікувався орган 
курсантського самоврядування. 

Роман Похольчук  

         Наприкінці 2013 року відбулася 
загальноуніверситетська поїздка 
до Кмитівської спеціалізованої 
загальноосвітньої шокли-
інтернату для дітей з вадами 
розумового розвитку, де 
вихованцям було проведено 
благодійну шефську театралізовану 
виставу та святковий концерт “Зустріч 
з Дідом Морозом”. 
           Участь у заході взяли 
представники Курсантської ради 
Військового інституту на чолі з 
старшим сержантом Русланом 
Колішенко та студентського активу 
соціального Департаменту 
Студентського парламенту Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка на чолі з Діаною 
Абдулаєвою. 
 
    

  

Святкова програма була насичена 
різноманітними конкурсами, іграми, 
привітаннями і подарунками. 
           Окрім традиційних Дідуся Мороза та 
Снігуроньки дітлахи стали активними 
учасниками хореографічних танцювальних 
номерів та різноманітних сценічних вистав, 
психокорекційних лекцій, занять з військово-
патріотичного виховання та майстер класів 
з плетіння. 
           – Кожна малеча вірить в казку та 
сподівається, що колись її мрії збудуться. 
Ми щоразу приходимо, щоб втілити ці мрії в 
життя, адже хто як не ми, військові, повинні 
надати їм підтримку та допомогу, – 
зазначив сержант Руслан Колішенко. – Коли 
бачиш радість в очах дітей, позбавлених 
батьківської опіки, то розумієш, наскільки 
важливі наші відвідування. 
 

Олег Домбровський 
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У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО КОМАНДИРСЬКИЙ ЗБІР 

 
«ЄДНІСТЬ НАЦІЇ – ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ» 

 

 
 

            У Військовому інституті з 
20.01.14 по 24.01.14 проходив 
командирський збір з офіцерами та 
особами сержантського складу 

        Метою заходу було: 
удосконалення практичних навичок 
офіцерів та осіб сержантського складу у 
виконанні функціональних обов’язків у  

повсякденних умовах, теоретичних знань 
військовослужбовців Військового 
інституту щодо сучасних перспектив 
розвитку Збройних Сил України та 
передового досвіду проведення заходів 
індивідуальної підготовки, навчання 
курсантів, організації повсякденної 
діяльності структурних підрозділів.            
З учасниками збору були проведені 
заняття з методичної, спеціальної, 
оперативно-тактичної, мобілізаційної, 
вогневої, стройової, фізичної підготовки, 
основ захисту державної таємниці та 
Статутам Збройних Сил України. Із 
змістовними лекціями виступили: 
керівний склад, науково-педагогічні 
працівники ВІКНУ. 
           За словами заступника 
начальника Військового інституту  
 

полковника Олександра Приліпка, 
командирський збір пройшов на 
високому організаційно-методичному 
рівні та досяг своєї мети. Визначено 
основні завдання на 2-й семестр 
2013/2014 навчального року. 
           – За результатами контрольних 
занять, – зазначив полковник 
Олександр Приліпко, – кращих 
показників досягли: полковник Віктор  
Шваб,   підполковник Максим Білан, 
майор Наталія Мась та капітан Антон 
Волков. 
          За підсумками проведення 
командирського збору буде видано 
наказ начальника Військового 
інституту.   

Навчальний відділ 
 

             

 
 
           З нагоди Дня Соборності і 
Свободи України у Військовому 
інституті було проведено суспільно-
політичне інформування особового 
складу на тему: «Значення та вплив 
об’єднання Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки для утворення 
єдиної (соборної) української держави 
на формування та розвиток сучасних  

 

            
військово-патріотичних традицій в 
Україні»         
           Захід був спрямований на єднання 
навколо ідеї соборної української 
держави, виховання у 
військовослужбовців патріотизму, 
національної гідності, поваги до минулого 
українського народу, демократичних 
цінностей. 

            
           З офіцерським складом ВІКНУ 
була проведена лекція на тему 
«Велика Злука – урочисте 
проголошення 22 січня 1919 року на 
Софійському майдані в Києві 
Універсалу про об’єднання УНР та 
ЗУНР у соборну Україну, День 
соборності України».      
           Офіцери були ознайомлені з 
передумовами, соціально-політичними 
обставинами, хронологією подій та 
особистостями, що приймали участь в 
укладенні Акта Злуки 22 січня 1919 
року – об’єднання ЗУНР та УНР в 
єдину соборну Україну. 

 
Юлія Тюріна  
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 НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  

        У ВІКНУ ЗАВЕРШИЛОСЬ МОВНЕ СТАЖУВАННЯ КУРСАНТІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО УЧИЛИЩА 
СЕН-СІР КОЕТКІДАН ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

             У Військовому інституті  з 
20.01.14 по 01.02.14 проводились курси 
підвищення кваліфікації з права 
збройних конфліктів 
військовослужбовців та державних 
службовців Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України 

          

          Метою курсів було набуття 
офіцерами теоретичних та практичних 
навичок у сфері міжнародного 
гуманітарного права та права збройних 
конфліктів.Свою кваліфікацію підвищили 
4 офіцера та 2 працівника Збройних Сил 
України.  
           Із слухачами були проведені 
заняття з навчальних дисциплін: “Право 
збройних конфліктів” та “Міжнародне 
гуманітарне право”. 
           До проведення занять були 
залучені досвідчені викладачі кафедри 
фінансів і права:  кандидати юридичних 
наук, доценти підполковник Ігор 
Коропатнік, Олександр Пашинський та 
інші науково-педагогічні працівники 
кафедри.  

           Вручення дипломів про 
закінчення курсів підвищення 
кваліфікації провів заступник 
начальника Військового інституту з 
навчальної роботи полковник 
В’ячеслав Кирик. 
           Найбільш старанно навчалися 
на курсах майор Віталій Стаднік та 
лейтенант юстиції Євген Алябов.  

Ігор Кузьменко 
 

           Стажування мало на меті 
удосконалення рівня володіння 
українською та російською мовами, а 
також ознайомлення із системою 
інтегрованої підготовки військових 
фахівців, яка існує в Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка. Під час перебування у ВІКНУ 
молодші лейтенанти Матіас Яковелла та 
Жульєн Дешам ознайомились з історією 
розвитку Збройних Сил України, 
культурою, побутом та звичаями 
українського народу. Для французьких 
курсантів було організовано відвідування 
музеїв та історичних місць столиці 
України. 
           За складеною традицією в останній 
день французьким курсантам заступником 
начальника Військового інституту з 
наукової роботи полковником Ольховим 
І.О. та начальником військового 
гуманітарно-лінгвістичного факультету 
полковником Дулічем Ю.В. від імені  
начальника ВІКНУ були вручені 

 

 сертифікати про проходження мовного 
стажування. В урочистому заході взяв 
участь аташе з питань оборони при 
Посольстві Французької Республіки в 
Україні підполковник Жером Маллар.  Він   
відмітив, що цей захід є важливою та 
невід’ємною частиною підготовки 
французьких курсантів для подальшого 
проходження служби, в тому числі у 
складі багатонаціональних штабів, де 
набуті знання допоможуть у співпраці з 
українськими військовослужбовцями. В 

свою чергу 

 молодший лейтенант Матіас 
Яковелла подякував за теплий прийом 
та цікаві екскурсії, а також запевнив, 
що набутті знання в подальшому буде 
використовувати на практиці. 
           Аташе з питань оборони при 
Посольстві Французької Республіки в 
Україні підполковник Жером Маллар 
зазначив, що співпраця з Військовим 
інститутом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка            
продовжуватиметься і надалі.  

 
Марія Ромашина         
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ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЦІКАВИЛИСЬ ВІЙСЬКОВОЮ ПІДГОТОВКОЮ У ВІКНУ  

 
ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ З ПЛАВАННЯ  

            24.12.13 відбулася зустріч 
керівництва факультету військової 
підготовки Військового інституту 
(ФВП ВІКНУ) з іноземними студентами 
Університету  
           Участь у заході взяли: представники 
Департаменту військової освіти і науки 
Міністерства оборони України, керівництво 
ФВП ВІКНУ, факультету навчання 
іноземних громадян та іноземні студенти 
нашого ВНЗ. 

 

           Під час заходу було обговорено 
питання можливості підготовки 
іноземних студентів Університету за 
програмою підготовки офіцерів запасу. 
           Гостям були презентовані 
можливості ФВП щодо підготовки 
військових фахівців у ВІКНУ.  
           Іноземні студенти виявили 
високу зацікавленість у навчанні за 
програмою підготовки офіцерів запасу. 

Ігор Луценко 
 

           20.01.14 у спорткомплексі КНУ 
відбулися змагання з плавання серед 
професорсько-викладацького складу 
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. Голосіївського району м. 
Києва та Спартакіади «Бадьорість та 
здоров’я» КНУ імені Тараса Шевченка.  
           Мабуть, вода рідного басейну у 
цей день надавала нашим викладачам 
сили та наснаги, тому у загально-
командному заліку КНУ імені Тараса 
Шевченка посів І місце. ІІ місце посів 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ІІІ місце 
– Національна академія Служби 
безпеки України.  

 місця розподілилися таким чином: І 
місце – кафедра фізичного виховання 
та спорту (Глушенко І., Козятек А., 
Ужвенко К., Ковальчук В., Здоренко 
С.), ІІ місце – ВІКНУ (Брагін Е.,  

Дорохов М.), ІІІ місце – ННЦ «Інститут 
біології» (Олексеєнко В., Поліщук В., 
Гандзюра В.), IV місце – ф-т психології 
(Жиленко М., Дубровинський Г.), V 
місце – механіко-математичний ф-т 
(Верьовкіна А., Хмелюк Н.), VI місце – 
фізичний ф-т (Кудін В., Кривдик В.), VIІ 
місце – ф-т соціології (Жуков В., Ракша 
Д.), VIІІ місце – ф-т кібернетики 
(Коробова М.), IХ місце – географічний 
ф-т (Цвелих Є.), Х місце – хімічний ф-т 
(ЛевчикВ.).  
           Головний суддя змагань – суддя 
національної категорії Насонов В.Д.  
Переможці були відзначені кубками, 

 

 
ПАМ’ЯТАЄМО ТА ШАНУЄМО 

 

            12.01.14 відійшов у вічність 
начальник військового факультету 
фінансів і права полковник 
ЛІСОВСЬКИЙ Валерій Іванович 

 

           Командування та колектив 
 Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса           
Шевченка із скорботою  висловлюють 
щирі співчуття близьким та родичам 
полковника  ЛІСОВСЬКОГО В.І. 
           Життєвий шлях Валерія Івановича 
є свідченням відданості священній справі 
– служіння Вітчизні, народу та вірності 
обраній професії. Всі, кому доля 
дарувала можливість служити і 
працювати разом, пам’ятають Валерія 
Івановича як всебічно розвинену людину, 
яка гармонійно поєднала в собі всі риси 
сучасного військового керівника:  

професіоналізм, порядність, 
послідовність, патріотизм, 
вимогливість до себе та підлеглих, 
високу відповідальність за доручену 
справу. 
           Ми пам’ятаємо та шануємо 
цього відвертого, справжнього 
офіцера-керівника, який стійко 
переносив всі труднощі життя та 
військової служби, був небайдужим до 
проблем, щиро співчував, постійно 
підтримував  всіх оточуючих  його 
людей. 
           Вічна пам'ять!!! 


