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Ректор Київського національного 
університету Віктор Скопенко привітав 
військовослужбовців та працівників 
Військового інституту з нагоди святкування 
74 річниці заснування військової підготовки 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. 
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У Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка з 11 по 13 жовтня проходила ІІІ 
Міжнародна науково-практична конференція: 
«Військова освіта та наука: сьогодення та 
майбутнє». 

ст. 4 

У ВІКНУ 10 листопада відбувся Другий 
науково-практичний семінар на тему: 
“Основні напрями формування професійних 
якостей фахівців гуманітарної сфери у 
відповідності до вимог Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 
роки”. 
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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА .……………....….…… 3 
 
Привітання Ректора Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Віктора Скопенка з нагоди святкування 
74 річниці заснування військової підготовки у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка.  

РЕКТОР ВІКТОР СКОПЕНКО 

 
 

74  РІЧНИЦЯ …………………………….…..…….. 3 
 
18 жовтня 2007 року Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  відсвяткував 74 річницю з 
дня свого заснування. 

ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ   

 
 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ..… 4 
   
У Військовому інституті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка з 11 по 13 жовтня проходила ІІІ 
Міжнародна науково-практична конференція: «Військова освіта та 
наука: сьогодення та майбутнє». 

ВОЛОДИМИР ГОСТЄВ    

 
 

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР …………………..…… 4 
   
У ВІКНУ 10 листопада відбувся Другий науково-практичний 
семінар на тему: “Основні напрями формування професійних 
якостей фахівців гуманітарної сфери у відповідності до вимог 
Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 
роки”. 

ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ    

 
 

ДО ДНЯ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА … 5 

 

Кожного року 29 жовтня ми відмічаємо День військового фінансиста. 
І хоча це лише 8 річниця, проте Фінансово-економічне управління 
(нині – Департамент фінансів) Міністерства Оборони України існує 
протягом всієї незалежності нашої держави. 

ПАВЛО КОРОТЧЕНКО 

 
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАФЕДРИ 
ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК …………………….... 6 
 

СЕРГІЙ СІВКОВ  

 
 

МІЖНАРОДНЕ ЖИТТЯ ………………………….. 7 
 

У нас в гостях австрійська делегація ……. 7 
ЮРІЙ ДУЛІЧ 

Наші в Бундесвері ………………………………. 7 
АНДРІЙ ГАЛЬЧУС 

 
 

СВЯТКОВІ ВІТАННЯ ………………………….…. 8 
 

29 жовтня - День військового фінансиста .8 

АНДРІЙ ШЕВЧУК 
6 грудня – День Збройних Сил України …… 8 

КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

 ПАМ'ЯТЬ ……………………………………….….. 8 
 
Командування Військового інституту з глибоким  сумом сповіщає, 
що 15 листопада 2007 року після довготривалої хвороби пішов із 
життя ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці 
НОВІКОВ Валентин Іванович. 
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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА  
 

 

Шановний Вікторе Володимировичу! 
 

Щиро вітаю ветеранів Військового інституту, військовослужбовців та  
працівників з нагоди святкування 74 річниці заснування військової підготовки у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Військовий інститут – один із провідних навчальних закладів України, в якому 
свято зберігаються і примножуються традиції Збройних Сил, здобутки вищої 
освіти України. 

Навчально-виховний процес здійснюють науково-педагогічні працівники, які 
мають великий досвід наукової, педагогічної роботи і служби у Збройних Силах. Їх 
творча діяльність й ініціатива, наполеглива і відповідальна праця дає можливість 
забезпечити високий рівень підготовки офіцерських кадрів, створити в інституті 
сучасну навчально-матеріальну базу, налагоджену ефективну навчальну та 
науково-дослідну роботу на сучасному рівні. 

Сьогодні, вірні Військовій Присязі, Ваші випускники несуть службу по всій 
Україні і за її межами, демонструючи високий рівень професійної майстерності і 
самовідданості. 

Вітаю ветеранів, особовий склад Військового інституту зі святом і висловлюю 
глибоку переконаність, що Ви і надалі будете своєю натхненною працею 
продовжувати славетні традиції військової школи навчання і виховання, 
сприятимете зміцненню оборонного потенціалу України! 

Бажаю Вам і Вашим сім’ям добра і злагоди, творчої наснаги, оптимізму та 
нових досягнень у справі підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів!  

 
Ректор Віктор Скопенко ■ 

 

74  РІЧНИЦЯ  
18 жовтня 2007 року Військовий 

інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
відсвяткував 74 річницю з дня свого 
заснування. 

 
 
Серед святкових заходів були: 
- Урочисте шикування та мітинг 

особового складу; 
- Покладання квітів до меморіальної 

дошки першого начальника ВІКНУ 
генерал-лейтенанта Сергія Жукова;  

- Урочисті збори особового складу, в 
яких взяли участь поважні гості: голова 
Голосіївської районної Державної 
адміністрації міста Києва Сергій Садовий, 

директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України Іван 
Марко, директор департаменту 
військової освіти і науки  Міністерства 
оборони України Микола Науменко та 
інші; 

- Зустріч з ветеранами Військового 
інституту та Великої Вітчизняної війни;  

- Презентація «Нарису історії 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»;   

 

 

74 річниця заснування Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 

- Демонстрація відеофільму про 
Військовий інститут; 

- Святковий концерт, в якому взяв 
участь гурт «Оберіг» Головного 
управління розвідки Міністерства 
оборони України, володар Гран-прі 
дев’ятого Московського міжнародного 
фестивалю військово-патріотичної пісні 
«Виват, Победа!».  

 
Група зв’язків із громадськістю  ■ 
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ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
У Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 11 по 13 жовтня 
проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: 
«Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє». 

 

 
заступник Міністра економіки України 
доктор економічних наук, професор 
Валерій П‘ятницький, радник  Міністра 
оборони України кандидат військових 
наук, доцент Олександр Стеценко, 
заступник директора правового 
Департаменту Міністерства оборони 
України – начальник відділу Віктор 
Левчук,  заступник директора 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України Сергій Вінник та інші. 

У роботі конференції брали участь 
гості з 12 міст України, директори 
інститутів та декани факультетів 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, представники 
центральних управлінь Міністерства 
оборони України та Генерального штабу, 
видів Збройних Сил, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби, 
вищих навчальних закладів, науково-
дослідних установ та підприємств 
оборонної промисловості України. 

Володимир Гостєв ■ 

 

 

вого регулювання військової сфери; 
секція 10. Військовий переклад. 
Лінгвістичне забезпечення діяльності 
Збройних Сил України; секція 11. 
Інформаційно-психологічна боротьба 
та інформаційна безпека), 
відвідування Центрального музею 
Збройних Сил України, екскурсія до 
Меморіального комплексу 
"Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років". 

На конференцію надійшли 
доповіді 296 науковців зі Сполучених 
Штатів Америки, Швеції, Фінляндії, 
Росії, Білорусії та України. 
 

 
З доповідями на пленарному 

засіданні виступили: начальник 
Військового інституту кандидат 
філологічних наук, доцент, 
генерал-мойор Віктор Балабін,  

Згідно з Програмою роботи 
конференції були проведені: пленарні 
засідання, робота в 11 секціях (секція 1. 
Передача та обробка сигналів. 
Радіолокація та навігація; секція 2. Сучасні 
комп’ютерні мережі та інформаційні 
технології; секція 3. Надійність. Контроль 
якості, сертифікація. Технічна діагностика; 
секція 4. Проблеми відновлення, 
модернізації та утилізації озброєння та 
військової техніки; секція 5. Психолого-
педагогічні проблеми гуманітарного 
розвитку Збройних Сил України; секція 6. 
Воєнна політологія та проблеми 
інформаційно-пропагандистського забез-
печення військ (сил); секція 7. Фінанси та 
воєнна економіка; секція 8. Воєнна 
географія та проблеми топогеодезичного 
забезпечення; секція 9. Проблеми право- 
 

ВІДБУВСЯ  СЕМІНАР 
У Військовому інституті  Київського 

національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) 10 листопада відбувся 
Другий науково-практичний семінар 
на тему: “Основні напрями 
формування професійних якостей 
фахівців гуманітарної сфери у 
відповідності до вимог Державної 
програми розвитку Збройних Сил 
України на 2006-2011 роки”. 

Семінар проводився за ініціативою 
командування ВІКНУ при підтримці 
Головного управління особового складу 
Генерального штабу Збройних Сил 
України та Департаменту гуманітарної 
політики Міністерства оборони України. 

 
 

У процесі  реформування Збройних 
Сил України укладено Державну 
програму розвитку Збройних Сил 
України на 2006 – 2011 роки. У 
відповідності до вимог цієї програми  

сьогодні створюється модель фахівця 
гуманітарної сфери. Але існує чимало 
проблем у формуванні цієї моделі. Деякі 
з них, а саме: 
- стан та перспективи розвитку 

гуманітарної сфери в Збройних Силах 
України; 
- підходи до визначення 

перспектив розвитку структур із 
гуманітарних питань Збройних Сил 
України; 
- організація взаємодії ВВНЗ із 

замовниками на підготовку військових 
фахівців гуманітарної сфери;  
- інші, які були розглянуті на 

семінарі. 
(продовження на наступній сторінці) 
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(початок на сторінці 4) 
Напрацьовані в ході заходу 

рекомендації щодо розробки 
нормативних документів підготовки 
військових фахівців гуманітарної сфери 
були надані керівництву Міністерства 
оборони України. 

З доповідями на семінарі виступали: 
начальник Військового інституту  
генерал-майор Віктор Балабін, перший 
заступник начальника Головного 
управління особового складу 
Генерального Штабу Збройних Сил  

 
 
України – начальник соціально-
психологічного управління генерал-майор 
Олександр Копаниця, заступник директора  

Департаменту, начальник відділу 
моніторингу та організаційно-планової 
роботи Департаменту гуманітарної 
політики Міністерства оборони України 
Олександр Щербінін, старший інспектор 
(з гуманітарного та соціального 
забезпечення), помічник головного 
інспектора Міністерства оборони України 
полковник Валентин Федичев та інші 
науковці й представники із військ, ВВНЗ, 
ВНЗ. 

  
Група зв’язків із громадськістю  ■ 

 
ДО ДНЯ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА 

Кожного року 29 жовтня ми 
відмічаємо День військового фінансиста. 

І хоча це лише 8 річниця, проте 
Фінансово-економічне управління 
(нині – Департамент фінансів) 
Міністерства оборони України існує 
протягом всієї незалежності нашої 
держави. А саме її суверенітет, 
територіальну цілісність і недоторканість 
всі ми присягали захищати. Я щиро 
вірю, що кожний розуміє двозначність 
цих слів для нас: захищати, як 
майбутнім офіцерам – еліті Збройних 
Сил України та як її фінансистам.  

Отто Бісмарк казав: "Держава, що 
не може годувати свою армію, буде 
годувати чужу!". Поряд з цим 
затвердження нової програми співпраці 
з НАТО, реформаційні процеси в ЗСУ, 
децентралізація планування 
матеріального забезпечення  вимагають 
нового підходу до визначення 
обов’язків військового фінансиста в 
сферах обліку і економічного аналізу. 
Адже це непорушні судді минулого, 
необхідні керівники теперішнього і 
надійні консультанти майбутнього. 

Усе вище сказане часто в поєднанні 
з обов’язками юрисконсульта, 
помножене на вимоги третього 
тисячоліття та ери новітніх технологій 
підвищує рівень вимог до якості освіти. 
Адже "Освіта – це вміння правильно 
діяти в будь-яких життєвих ситуаціях" 
(Ільїнський). Сьогодні усі рішення 
мають економічне підґрунтя та 
фінансові наслідки. А підготувати 

справжнього фахівця своєї справи не так 
і просто. Але військовий фінансово-
економічний факультет Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка з цим відмінно справляється. 
Він є єдиним в Україні навчальним 
підрозділом, що здійснює підготовку 
кадрів фінансово-економічної служби для 
Збройних Сил України та інших силових 
структур України. Факультет було 
створено 8 грудня 1993 року.  
 

 
 

З метою кадрового забезпечення 
фінансово-економічної служби Збройних 
Сил України у Військовому інституті 
організована підготовка бакалаврів та 
магістрів з фінансів і військової економіки 
з кваліфікацією: офіцер військового 
управління тактичного рівня. Випускники 
факультету призначаються для 
проходження служби на керівні посади 
фінансово-економічних органів Збройних 
Сил, Внутрішніх військ, МВС України, 
Державної прикордонної служби, 
Державної спеціальної служби транспорту, 
МНС України, в слідчі та фінансові 
органи СБУ й інших силових відомств. 

За 14 років підготовлено 239 магістрів 
за спеціальністю «Економіка та 
організація фінансового забезпечення 
військ» з кваліфікацією: офіцер 
військового управління оперативно-
тактичного рівня та 840 спеціалістів за 
спеціальністю «Фінанси» з кваліфікацією: 
офіцер військового управління тактичного 
рівня.  

Факультет складається з управління 
факультету та кафедр: фінансів Збройних 
Сил; бухгалтерського обліку, звітності та 
контрольно-ревізійної роботи, військової 
економіки; тактики та оперативного 
мистецтва. 

Бажаємо всім максимально 
використати всі можливості до 
просвітництва, активного саморозвитку, 
підвищити самокритику та рівень 
вимогливості до себе. Так, це складно, 
але "все, що не вбиває нас, робить нас 
сильнішими!" - саме такі свої слова Ніцше 
пов’язував із військовою справою. 

 

 
 

 

Павло Коротченко  ■ 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАФЕДРИ ТГНЗВ 
За часів Радянського Союзу військових 

фахівців за спеціальністю „Картографія” 
готувало Ленінградське військове 
топографічне училище. У 1993 році було 
прийняте рішення взяти за базову - 
цивільну картографічну освіту і створити 
військову спеціалізацію з напрямку 
підготовки бакалаврів “Геодезія, 
картографія та землевпорядкування ”.  

Для створення військового напряму в 
цивільній картографічній освіті була 
заснована військова кафедра картографії 
(з 2002 року - кафедра топогеодезичного 
та навігаційного забезпечення військ). 
Кафедра топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ має 
досить високий науково-педагогічний  
потенціал,  на ній працюють доктори наук, 
професори, кандидати наук, доценти.  

На базі кафедри сконцентрована 
сучасна технічна база – клас 
геоінформаційних технологій з 8 повністю 
обладнаними робочими місцями 
“Сканкарт” із ліцензійним програмним 
забезпеченням фірми ESRI 
“Геоінформаційною системою ARC GIS 
версії 8.2”, картографічний плоттер 
формату А-1 з розрізняльною здатністю 
600 DPI, різограф розташований у класі 
картовидавничих систем та спеціалізовані 
аудиторії. 

Перший набір курсантів за фахом 
“Геодезія, картографія та 
землевпорядкування” було здійснено 
відділенням військової підготовки разом з 
географічним факультетом університету в 
1993 році згідно зі спільним наказом 
Міністра оборони та Міністра освіти 
України №39/1 від 16 червня 1993 року.  

Навчальні плани підготовки військових 
фахівців сформовані так, що 60% 
дисциплін викладаються загально-
університетськими кафедрами та 
кафедрами географічного факультету, а 
40% - Військовим інститутом. Практики та 
стажування у військових частинах на 
майбутніх офіцерських посадах 
завершують формування спеціаліста-
офіцера.  

Система підготовки майбутніх офіцерів 
постійно вдосконалюється. Це стало 
можливим шляхом підтримання тісних 
зв'язків навчального закладу та військових 
частин, де проходять службу наші 
випускники. Згідно з директивою начальника 

Генерального штабу кожний випускник 
через рік його служби отримує 
характеристику, що надсилається на 
адресу навчального закладу. В ній 
відображається рівень професійної 
підготовки молодого офіцера, здатність 
виконувати сучасні завдання військової 
служби. Ця інформація є фактором, який 
формує зміни в навчальних планах, 
методичних підходах до викладання 
навчальних дисциплін.  

Для підвищення професійного рівня 
фахівців Збройних Сил України з питань 
геоінформаційних систем на базі 
Військового інституту Київського 
Національного університету імені Тараса. 
Шевченка безпосередньо на кафедрі 
топогеодезичного та навігаційного 
забезпечення військ організована 
підготовка ГІС-фахівців тактичної ланки. 

У навчальному процесі та науковій 
роботі кафедри топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ 
“червоною лінією” проходить тематика, 
пов'язана з передовими комп'ютерними 
технологіями - географічними 
інформаційними системами. Це стало 
також тематикою багатьох кваліфікаційних 
робіт бакалаврів та дипломних робіт 
спеціалістів, якими керують викладачі 
кафедри, одним із напрямків роботи 
військово-наукового товариства, яке кожен 
рік у травні місяці проводить підсумкову 
науково-практичну конференцію. Найкращі 
доповіді друкуються у вигляді наукових 
статей у Віснику Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
військово-спеціальні науки, що є фаховим 
виданням з технічних та психологічних 
наук.  

Фахівці кафедри топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ 
неодноразово приймали участь в 
міжнародних конференціях, мовою 
спілкування яких була англійська, і мають 
зарубіжні публікації. Як результат плідної 
співпраці у науковій сфері, в 2000 році 
була підписана угода між Київським 
університетом імені Тараса Шевченка та 
Варшавською Військовою технічною 
академією (Польща) про співробітництво, 
часткою якого є співробітництво між 
топографічною кафедрою відділу інженерії, 
хімії та фізики цієї технічної академії та 
викладачами кафедри топогеодезичного  

та навігаційного забезпечення військ 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.  

Кафедра приймає участь у виконанні 2 
бюджетних наукових тем: разом із 
географічним факультетом виконується 
спільна бюджетна науково-дослідна 
робота “Геоінформаційне 
картографування. Формування 
концептуальних підходів до створення, 
забезпечення функціонування й 
застосування геоінформаційних систем і 
технологій для вирішення військових і 
народногосподарських завдань” та НДР 
№01БФ018-01, шифр „Зірка – 2”.  

З 2006 року на кафедрі започаткована 
НДР шифр „Азимут” на замовлення 
Центрального управління воєнно-
топографічного та навігації Головного 
управління оперативного забезпечення 
Командування сил підтримки Збройних 
Сил України. 

За допомогою географічного 
факультету в Військовому інституті була 
відкрита очна ад'юнктура для офіцерів 
топографічної служби за спеціальністю 
“Військова географія”.  

При захисті дипломних робіт курсантів 
працює об'єднана  комісія географічного 
факультету та Військового інституту з 
присутністю представника замовника.  

Для викладачів Військового інституту 
існує можливість друкувати наукові роботи 
у науковому збірнику географічного 
факультету, що включений у перелік Вищої 
Атестаційної комісії. Науковці 
географічного факультету входять до 
складу редакційної колегії наукового 
збірника Військового інституту, що має 
статус збірника Вищої Атестаційної комісії 
з технічних та психологічних наук і 
планується бути поданим на одержання 
такого ж статусу для географічних наук.  

У червні 2004 року рішенням Вищої 
атестаційної комісії України у Військовому 
інституті відкрита спеціалізована Вчена 
рада з правом розгляду та прийому до 
захисту кандидатських дисертацій за 
трьома спеціальностями, однією з яких є 
спеціальність 20.02.04 „Військова 
географія”. 

 
Сергій Сівков ■ 
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МІЖНАРОДНЕ ЖИТТЯ 

У нас в гостях австрійська делегація 

З 6 по 8 листопада 2007 року згідно 
Зведеного плану заходів міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони 
України та Генерального штабу 
Збройних Сил України у Військовому 
інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(ВІКНУ) перебувала делегація 
Федерального Міністерства оборони 
Республіки Австрія, зокрема: бригадний 
генерал Х. Вальтер - директор Інституту 
іноземних мов Збройних Сил Республіки 
Австрія, підполковник Г. Лампальцер - 
начальник головного відділу 
слов’янських мов Інституту іноземних 
мов Збройних Сил Республіки Австрія, 
начальник відділу термінології Інституту 
іноземних мов Збройних Сил Республіки 
Австрія доктор В. Вінчалек. 

 

 

 
Мета перебування: ознайомлення 

австрійської сторони з системою мовної 
підготовки у ВІКНУ, поглиблення 
співробітництва між Військовим 
інститутом та Інститутом мовної підготовки 

Збройних Сил Республіки Австрія, 
презентація українсько-німецького та 
німецько-українського словника. 
 

 
 
Склад делегації:  
бригадний генерал Х. Вальтер – 

директор Інституту іноземних мов 
Збройних Сил Республіки Австрія, 
підполковник Г. Лампальцер – начальник 
головного відділу слов’янських мов 
Інституту іноземних мов Збройних Сил 
Республіки Австрія, доктор Вальтер 
Вінчалек – начальник відділу 
термінології Інституту іноземних мов 
Збройних Сил Республіки Австрія.  

Згідно з програмою перебування 
було проведено: 

1. Зустріч з начальником ВІКНУ 
генерал-майором Віктором Балабіним. 
Презентація структури та головних 
напрямків діяльності Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

2. Обмін інформацією щодо реформ 
у системі військової та національної 
освіти. 
 

3. Обговорення перспектив розвитку 
двостороннього співробітництва в галузі 
військової освіти за напрямками 
проведення спільних науково-дослідних 
проектів лінгвістичного забезпечення 
діяльності військ. 

4. Обмін досвідом у галузі 
впровадження стандартів НАТО в 
систему військової освіти. 

5. Презентація українсько-німецького 
та німецько-українського словника. 

 

 
 

6. Оглядова екскурсія по м. Києву 
(Золоті Ворота, Софіївський собор, 
Андріївський узвіз, Європейська площа, 
Маріїнський палац). 

7. Відвідання меморіального 
комплексу «Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941 – 
1945 рр.», Києво-Печерського 
національного історично-культурного 
заповідника «Печерська Лавра» та інші 
заходи. 

 
 

 Юрій Дуліч  ■ 

Наші в Бундесвері 

З 9 по 27 жовтня офіцери та курсанти Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
проходили стажування у військових частинах Бундесверу. 
Зокрема, курсанти Мельник Павло та Мацько Валерій 
перебували відповідно в підрозділах артилерії та мотопіхоти в 
містах Хагенов та Донаоешінген. Старші лейтенанти Дзісь 
Богдан та Гальчус Андрій проходили стажування в невеликому 
курортному містечку Бад Зальцунген у танковій та мотопіхотній 
ротах. Представники Військового інституту поглиблювали 
знання німецької мови завдяки зануренню в повсякденну 
життєдіяльність та бойову підготовку зазначених підрозділів. 
Важливою подією щодо бойової підготовки підрозділів 
Бундесверу було інформаційно-навчальне заняття Південь, на 
якому  перебували й представники Військового інституту. 

Під час цих занять були показані зразки бойової техніки, 
що знаходиться на озброєнні Бундесверу. За сценарієм цих 
навчань було імітовано виконання миротворчого завдання із 
придушення заворушень у зоні відповідальності умовного 
миротворчого контингенту. На цьому занятті був присутнім 
Генеральний інспектор Сухопутних військ Бундесверу. 
Представники Військового інституту впевнені, що саме через 
постійне спілкування з військовослужбовцями Бундесверу вони 
значно підвищили рівень володіння німецькою мовою та 
отримали необхідні для військового перекладача загальні 
знання щодо структури підрозділів Бундесверу, штабної 
культури та організації діловодства. 
 

Андрій Гальчус ■ 
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СВЯТКОВІ ВІТАННЯ 
29 жовтня - День військового фінансиста 

Так понеділок день важкий, але на 
Військовому фінансово-економічному 
факультеті настрій, це помітно одразу, 
на висоті! І немає в цьому нічого 
дивного, адже в цей день фінансисти 
відзначають професійне свято. 

Як і до усіх інших завдань, до свята 
поставились професійно: звична для всіх 
лекційна 315 аудиторія перетворилась 
на актову залу. Заходиш, читаєш – «З 
ДНЕМ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА» і 
розумієш - я там, де і маю бути! 
Традиційно, крім командування 
інституту, привітати особовий склад зі 
святом прибув Директор Департаменту 
фінансів Марко Іван Юрійович. 

Після змістовної промови головний 

фінансист Збройних Сил відзначив 
найкращих курсантів та студентів 
цінними подарунками та подяками, а 
викладацький і управлінський склад – 
преміями. Але без уваги не залишилась і 
повсякденна діяльність факультету – для 
підвищення рівня матеріально-
технічного забезпечення факультету та 
забезпечення більш повного 
застосування мультимедійних проекторів 
у навчанні Іван Юрійович подарував 
факультету ноутбук, який уже з 
наступного дня був використаний у 
навчальному процесі. Також у цей день 
особовий склад факультету був 
заохочений начальником Військового 
інституту. 

 
На завершення усі присутні мали 

змогу переглянути фільм про факультет і 
впізнати себе й своїх друзів та колег 
серед його головних героїв. Ну що ж 
свято вдалось, ще один захід на 
найвищому рівні і знову до навчання… 

Андрій Шевчук  ■ 

6 грудня – День Збройних Сил України  

 

 

Щиро вітаємо ветеранів війни та Збройних Сил, увесь 
особовий склад Військового інституту з Днем Збройних Сил 

України! 
У цей день ми вшановуємо усіх військових, які у лавах 

Збройних Сил служать справі зміцнення обороноздатності та 
підвищення безпеки нашої держави. 

У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди 
збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх 
безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. 

Органічно поєднуючи військову та цивільну складові освіти, 
наш Військовий інститут готує унікальних фахівців, здатних 
забезпечити створення нової моделі Збройних Сил України. 

Нехай щира любов до Вітчизни, славетні бойові подвиги 
наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові 
звершення у навчанні, благородній справі служіння рідному 
народу. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам! 

З повагою, командування Військового інституту 
 та редколегія Універсанту  ■ 

 

ПАМ’ЯТЬ 
Командування Військового інституту з глибоким сумом сповіщає, що 15 листопада 2007 року після довготривалої 

хвороби пішов із життя ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці НОВІКОВ Валентин Іванович. 
 Народився 9 грудня 1925 року в м. Києві. Будучи курсантом Військового інституту іноземних мов 

був відряджений до розвідвідділу І-го Білоруського фронту. 
У 1960-1961 роках проходив військову службу офіцером Київського Суворовського училища. 
У 1962 році брав участь у бойових діях на території Демократичної Республіки В‘єтнам.  
З 1966 року працював у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на посадах старшого викладача, начальника циклу військового перекладу, завідувача 
методичного кабінету. 

Нагороджений орденами «Червоної зірки», «Вітчизняної війни ІІ ступеня», «За службу Батьківщині 
в Збройних Силах СРСР ІІІ ступеня», 18 медалями, у тому числі орденами республік В‘єтнам та Лаос.  

Командування Військового інституту, науково-педагогічні працівники, курсанти та студенти 
сумують з приводу смерті НОВІКОВА В.І. та висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

 


