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ВІКНУ  відсвяткував Міжнародний жіночий День

ЮЛІЯ ОСАДЧА

У ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ…………………………..4
 9 березня 2008 року особовий склад ВІКНУ взяв участь 
в  урочистих  заходах,  присвячених  194-й  річниці  з  дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка

   ВІДДІЛ ІЗ ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
У ВІКНУ ПРАЦЮВАЛА КОМПЛЕКСНА 
ІНСПЕКЦІЙНА КОМІСІЯ………………………….4

З 3 по 7 березня 2008 року відповідно до програми 
інспектування  Департаменту  військової  освіти  та  науки 
Міністерства  оборони  України  у  ВІКНУ  працювала 
комплексна інспекційна комісія 

ОЛЕГ АЛФЬОРОВ
МІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………5

 4  березня  2008  року  з  робочим  візитом  у  ВІКНУ 
перебувала делегація МКЧХ.

З 21 по 25 квітня відбувся тижневий курс з вивчення 
норм  міжнародного  гуманітарного  права  для 
військовослужбовців

ГРУПА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
МІЖНАРОДНЕ CПІВРОБІТНИЦТВО…………..5
Відвідування курсантами Військової академії Вест Поінт 
(США) ВІКНУ

АНДРІЙ ГАЛЬЧУС

МІЖНАРОДНЕ CПІВРОБІТНИЦТВО…………...6
11 березня 2008 року у Центральному будинку офіцерів 
ЗС  України  відбулася  презентація  українсько-
французько-англійського міжвидового словника з тактики 
та логістики 

МАКСИМ БІЛАН, ОЛЕКСІЙ АКУЛЬШИН
ПРОЙШОВ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ППВ………..7
26  та  27  березня  2008  року  в  Севастополі відбувся 
дводенний  семінар  з  проблем  професійно-
психологічного відбору

ІВАН 
ПЕРВАК
У ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ……………………………….7
19 квітня 2008 року у ВІКНУ було проведено толоку. Під 
час  проведення  заходу  до  нас  завітав  виконуючий 
обов’язки ректора університету Володимир Литвин

ОЛЕГ БУРДЮГ
СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ……………………………..7
Перше місце в командному заліку Кубка Збройних Сил 
України зі стрільби з бойової зброї серед команд вищих 
військових навчальних закладів виборола команда ВІКНУ

ВАДИМ ПАНЧЕНКО
АРТ-СУЗІР‘Я………………………………………..8
З 8 по 11 квітня 2008 року в Київському національному 
університеті  імені  Тараса  Шевченка  був  проведений 
загальноуніверситетський  фестиваль  студентської 
художньої творчості «Арт-Сузір’я»

ЛЕОНІД МУХІН

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:polkovniklev@ukr.net
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ДЕРЖАВНЕ СВЯТО
7 Березня 2008 року Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

відсвяткував Міжнародний жіночий день

 Департаменту  військової  освіти  та 
науки).  

Після  оголошення  святкових 
наказів,  привітань  ректора  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  Віктора  Скопенка, 
директора  Департаменту  військової 
освіти та науки Міністерства оборони 
України  Миколи  Науменка  відбувся 
святковий  концерт.  Музичними 
творами  глядачів  порадували:  гурт 
«Соляріус»,  начальник  військового 
фінансово-економічного  факультету 
підполковник  Валерій  Лісовський  та 
начальник  групи  зв’язків  із 
громадськістю Сергій Льовін.
         
         Група зв’язків із громадськістю 

За встановленою  доброю 
традицією в цей день були проведені 
урочисті  збори  особового  складу,  на 
яких з вітальною промовою на адресу 
наших  чарівних  жінок  виступив 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор Віктор Балабін. 

Серед  нагороджених  особливо 
хотілось  би  відзначити  методиста 
навчального  відділу  Ірину  Шевель 
(грамота  від  Міністра  оборони 
України), начальника медичної служби 
–  начальника  поліклініки  майора 
медичної служби Аллу Савочку та

психолога відділу з гуманітарних питань 
працівника  Збройних  Сил  України 
Наталію Клімову (грамота від директора

СВЯТКУЄМО 8 БЕРЕЗНЯ
Восьмого березня, як всім відомо, 

прийнято  вітати  всіх  жінок  зі  Святом 
весни, що ще за старою традицією в 
народі  носить  назву  Міжнародного 
жіночого дня. У цей день поза увагою 
не  лишилась  жодна  представниця 
прекрасної  половини  людства:  від 
малечі,  що  ще  дибає  в  садок,  до 
дівчат, мам і бабусь. 

Багато хто асоціює вищі військові 
навчальні  заклади з формою, зброєю 
та чоловічою хоробрістю. Усе вірно. Та 
не  слід  забувати  про  те,  що  досить 
значну  частину  особового  складу 
складають дівчата. «Приємно визнати, 
що наші товариші по службі про нас не 
забули!»  –  так  сказала  одна  з 
студенток  військово-фінансового 
факультету  напередодні  концерту. 
Так, не забули – це правда, та це ще 
й  надто  скромно  сказано.  Адже  той 
розмах,  з  яким  був  влаштований 
концерт  в  честь  Восьмого  березня 
молодими  військовослужбовцями, 
назвати скромним важко.
        Враження №1 або «підготовча 
стадія»:  зайшовши  до  аудиторії,  де 
ось-ось  мало  розпочатися  шоу,  у 
першу  чергу  в  очі  впадає  велика 
кількість  кольорових  різнобарвних 
повітряних  кульок.  Ними  було 
прикрашено все:  стіни,  умовна  сцена 
та великий екран із логотипом компанії 
–  спонсора  заходу.  Доки  хлопці 
метушилися,  зайняті  останніми 
приготуваннями,  в  аудиторії  лунала 
приємна музика, радуючи тих,

хто прийшов трішечки раніше. Словом, 
доки  підійшли  останні  гості,  усі  були 
добре  налаштовані  й  нетерпляче 
очікували  початку  концерту.  Тож 
зрозуміло,  що  з  появою  перших 
артистів зал вибухнув оплесками...

Враження  №2  або  операція 
«розірвати публіку»:

...  а тут вже почалося таке, що й 
словами  не  описати!  За  сюжетом 
концерту,  ведучі  разом  із  глядачами 
плавно  переглянули  еволюцію 
романтичних  відносин  у  доісторичний 
період,  добу  лицарства,  сучасності  і 
майбутнього.  Усі  сценки  були 
поставлені  в  гумористичному  стилі,  із 
виконанням усіх ролей (у тому числі й 
жіночих)  виключно  хлопцями.  Варто 
було  лишень  побачити  наших  вояк  у 
перуках, спідницях і  ходою не гіршою, 
ніж у будь-якої голлівудської зірки. При 
кожному  виході  такої  «героїні»  зал 
вибухав нестримним сміхом, свистом і 
оплесками.  У  перервах  між  сценками 
глядачкам  не  вдалося  посидіти  на 
місці. 

Вони  були  залучені  до  різноманітних 
конкурсів,  де  в  подарунок  за  участь 
отримували  квіти,  солодощі  й  призи. 
Конкурсантки  змагалися  між  собою  в 
армрестлінгу,  лопали  кульки  й 
витанцьовували  що  мали  духу.  Усі 
насміялися  до  несхочу,  розваг 
вистачило всім, адже майбутні офіцери 
виставляли на показ усі свої таланти!!!

Враження  №3  або  «контрольний 
постріл»: 

у фінальній частині ці молоді орли з 
усмішками вийшли на сцену в парадній 
військовій формі. Усі дівчата з цивільних 
факультетів  від  захвату  втратили  дар 
мови,  побачивши  бравих  юнаків  у 
кашкетах, кітелях з аксельбантами та в 
білих рукавичках.

       У дівчат з Військового інституту, які 
на  відміну  від  звичайних  дівчат  на 
власній  шкурі  відчули  військову 
романтику,  на  очах  забриніли 
кришталеві сльози. 

(скінчення на 4 стор.)
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(початок на 3 стор.)
       І тут раптом цей ліричний момент 
змінюється цирковим дійством. Хлопці, 
що  лиш секунду  тому  стояли  з  гордо 
розправленими  плечима,  уже 
виробляли  неймовірні  акробатичні 
трюки:  сальто,  колесо,  гімнастичні 
фігури; злітали в повітря. Потім згасає 
світло, музика змінюється, і під     пісню 
«Дівчата        бувають   різні»   на екрані 

з’являються обличчя студенток КНУ та 
курсанток.  Хлопці  на  сцені,  тримаючи 
плакат  «Дівчата,  це  все  для  вас!!!», 
говорять  слова  подяки.  Вони  дякують 
дівчатам  за  присутність,  спонсорам, 
командуванню  за  допомогу  та 
сприяння,  один одному за терплячість 
та  взаємопідтримку.  Дівчата  на  знак 
подяки  та  пошани  встають.  Оплески, 
оплески, оплески, ОВАЦІЇ…

P.S.  Випадкові  прохожі 
спостерігали  як  одного  березневого 
вечора група військових хлопців і дівчат 
у цивільному (звідки їм знати, що також 
військових?)  з  оберемками  повітряних 
кульок  і  квітів  ішла  в  бік  третього 
гуртожитку, щось весело обговорюючи і 
фотографуючись на пам’ять... 

 
Юлія Осадча  

У ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

9  березня  2008  року  особовий 
склад ВІКНУ брав  участь  в  урочистих 
заходах,  присвячених  194-й  річниці  з 
дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка. 
Заходи проходили під патронатом 

ректора  нашого  університету  Віктора 
Скопенка, який брав у них особисту 

  участь.
   

Відділ з гуманітарних питань 

У ВІКНУ ПРАЦЮВАЛА КОМПЛЕКСНА  ІНСПЕКЦІЙНА КОМІСІЯ

З  3  по  7  березня  2008  року 
відповідно  до  програми  інспектування 
Департаменту  військової  освіти  та 
науки  Міністерства оборони України у 
Військовому  інституті  працювала 
комплексна інспекційна комісія на чолі 
з  директором  Департаменту  Миколою 
Науменком.

Метою роботи комісії було:
1. Перевірка стану підготовки 

військових фахівців.
2. Оцінка рівня підготовки офіцерського 
складу з командирської, гуманітарної та 
мовної підготовки.
3.  Оцінка  рівня  знань  курсантів 
(слухачів) із предметів навчання.
4.  Надання  практичної  та  методичної 
допомоги  керівного  складу  з  питань 
виконання  завдань  щодо  підготовки 
військових фахівців.

Висновок роботи комісії: рівень
підготовки  офіцерського  складу 
інституту  відповідає  вимогам  керівних 
документів. 

Серед  кращих  були  відзначені:і 
підполковник  Владислав  Гололобов, 
старший  лейтенант  Ольга  Жучкова  та 
старший лейтенант Артем Кураш.

Олег Алфьоров 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Метою візиту було: 
- обговорення середньострокових 
перспектив співробітництва між МКЧХ 
та ВІКНУ;  
- визначення проблемних питань щодо 
інтеграції  норм  міжнародного  права 
збройних  конфліктів  у  систему 
військової  науки  та  освіти  з  метою 
планування  виділення  з  боку  МКЧХ 
необхідної  експертної  та  матеріальної 
допомоги для їх усунення.

Склад делегації:
1.  Жан-Жак  Бове  –  голова  Київської 
делегації МКЧХ. 
2.  Вільям  Боуі  –  координатор 
військових  програм  МКЧХ  в  СНД, 
представник Московської делегації

4 березня 2008 року з 
робочим візитом у 

Військовому інституті 
Київського національного 
університету імені Тараса 

Шевченка (ВІКНУ) 
перебувала делегація 

Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста (МКЧХ)      З 21 по 25 квітня 2008 року на базі 

ВІКНУ  відбувся  тижневий  курс  з 
вивчення  норм  міжнародного 
гуманітарного  права  для 
військовослужбовців.

Більше  30-ти  військовослужбовців 
Київського  гарнізону  згідно  з  робочою 
програмою  курсів  вивчали  обов’язки  із 
дотримання  норм  права  збройних 
конфліктів.  Для  проведення  курсів 
залучався  науково-педагогічний  склад 
кафедр  військового  права,  тактики  та 
оперативного  мистецтва, 
загальновійськових дисциплін,  військової 
педагогіки та психології.

Група зв’язків із громадськістю  

МКЧХ,  бригадний  генерал  ВПС 
запасу.
3.  Сергій  Єременко  –  керівник 
програми  співробітництва  зі 
Збройними  Силами,  Київської 
делегації МКЧХ.

 У  ході  візиту  перед  членами 
делегації  та  присутніми  виступив 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор Віктор Балабін.  
       В обговоренні означених питань 
також  взяв  участь  заступник 
директора  Правового  департаменту 
Міністерства оборони України Віктор 
Левчук.

Відвідування курсантами Військової академії Вест Поінт (США)
Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
організовано перерву на  каву,  під  час 
якої  відбулося  неформальне 
спілкування  між  курсантами  академії 
ЗС США та курсантами-перекладачами 
факультету  іноземних  мов  та 
військового перекладу.

 Заключним  етапом  у  відвідуванні 
Військового  інституту  стало  заняття  з 
вогневої підготовки в стрілецькому тирі. 
Курсантам  Військової  академії  Вест 
Поінт (США) було представлено зразки 
стрілецької  зброї,  яка  знаходяться  на 
озброєнні  в  ЗС  України.  Найбільш 
захоплюючим  для  американських 
курсантів  стало  виконання  вправ  зі 
стрільби  з  пістолета  Макарова.  Слід 
зазначити,  що  вони  досить  непогано 
відстрілялись. 

За  словами  курсантів  Військової 
академії  Вест  Поінт  (США),  їм  дуже 
сподобалось  у  стінах  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка. 
Наприкінці  візиту  вони  подякували  за 
теплий  прийом  і  пообіцяли  відвідати 
Військовий інститут наступного року.

Андрій Гальчус 

Уже  стало  традицією,  що  на 
початку  весни  Військовий  інститут 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка  відвідують 
курсанти Військової академії Вест Поінт 
(США). 20 березня 2008 року відбувся 
вже  третій  візит  курсантів  Збройних 
Сил  США  до  Військового  інституту. 
Керівником групи уже вкотре був майор 
Бенджамін  Гарднер,  офіцер  тактичної 
підготовки  Корпусу  курсантів 
Сполучених  Штатів  Америки. 
Координатором  проведення  зустрічі 
був Хіміч Василь Миколайович, голова 
Всеукраїнської  громадської  організації 
«Об’єднання  християн-
військовослужбовців  України».  З 
української сторони під час візиту були 
присутні:  ТВП  начальника  навчальної 
частини  Військового  інституту 
полковник  Сівоздрав  М.І.,  начальник 
факультету  іноземних  мов  та 
військового  перекладу  полковник 
Ольховой  І.О.,  заступник  начальника 
факультету  іноземних  мов  та 
військового  перекладу  підполковник 
Дуліч Ю.В., а також курсанти- 

перекладачі,  які  цього року закінчують 
навчання у Військовому інституті.

Під час візиту відбувся брифінг, на 
якому  курсантам  Військової  академії 
Вест  Поінт  (США)  було  представлено 
Військовий  інститут  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка,  його  структуру  та 
організацію  навчально-виховного 
процесу. Курсанти академії  Вест Поінт 
також  розповіли  про  свою  академію, 
навчальний процес, а також про те, як у 
них  організовано не тільки навчання, а 
й як  вирішуються  різні побутові 
питання,  як  вони  проводять  дозвілля. 
Після брифінгу в кафе «Мрія» було 
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У  церемонії  презентації  словника 
взяли  участь  перший  секретар 
Посольства Франції в Україні пан Хюгес 
Фанту,  директор  Департаменту 
військової  освіти  і  науки  Міністерства 
оборони  України  Микола  Науменко, 
начальник  Військового  інституту 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса Шевченка генерал-майор 
Віктор  Балабін,  радник  директора 
Департаменту  розробки  Доктрини 
застосування  Збройних  Сил 
Французької  Республіки  дивізійний 
генерал  Жакопс,  військовий  аташе 
Посольства  Французької  Республіки  в 
Україні  полковник  Алексі  Вілер, 
співголова  українсько-французького 
редакційно-видавничого 
термінологічного комітету підполковник 
Рамунчо Гардер та інші особи.

Виступаючи  перед  присутніми  на 
заході  військовими  обох  країн  та 
представниками  дипломатичного 
корпусу  Франції,  директор 
Департаменту військової освіти і науки 
Міністерства  оборони  України  Микола 
Науменко  від  імені  керівництва 
українського  оборонного  відомства 
подякував  членам  українсько-
французького  військово-
термінологічного  та  редакційно-
видавничого  комітету  за  конкретну 
структуровану  роботу,  яка  дала 
високий результат.

– Ця робота тривала більше трьох 
років.  Завдяки  зусиллям  членів 
комітету  зроблено  черговий  крок  до 
систематизації,  стандартизації  та 
уніфікації  українських  військових 
термінів  та  понять.  Цього  достатньо 
для того, щоб наші армії могли спільно 
діяти  в  миротворчих  місіях,  щоби 
штаби та органи управління Збройних 
Сил України та Франції розуміли один 

проведення  в  Україні  Тижня 
французької культури, – зазначив він.

Перший  секретар  Посольства 
Франції в Україні також зауважив, що з 
комунікативної точки зору цей словник 
є цінним підручником.

Наприкінці  зустрічі  директор 
Департаменту військової освіти і науки 
Міністерства  оборони  України  Микола 
Науменко  від  імені  глави  українського 
військового відомства за вагомий 

11 березня 2008 року в Центральному будинку
офіцерів ЗС України відбулася презентація

українсько-французько-англійського міжвидового 
словника з тактики та логістики

одного,  щоби  вони  були  взаємосумісні 
при  виконанні  завдань  із  забезпечення 
безпеки  в  Європі  та  світі,  –  наголосив 
Микола Науменко.

Він також нагадав,  що щороку 1200 
офіцерів  Збройних  Сил  України 
проходять  мовну  підготовку  на 
відповідних  курсах  у  Національній 
академії оборони України та інших вищих 
військових навчальних закладах України. 
Також  група  офіцерів  вивчає  й 
французьку  мову.  Їхня  підготовка 
здійснюється  на  базі  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка.

– З мови починається співпраця, на 
ній вона ґрунтується. Мова є серйозним 
фундаментом  для  розвитку  співпраці. 
Саме  тому  ми  маємо  надію  на 
розширення  співпраці  й  залучення  до 
подібної  роботи  представників  інших 
країн, –  зазначив Микола Науменко.

У  свою  чергу  перший  секретар 
Посольства Франції в Україні  пан Хюгес 
Фанту наголосив, що Україна для Франції 
є дуже важливим партнером. 

–  Символічно,  що  презентація 
словника відбувається під час 

внесок  у  видання  українсько-
французько-англійського  міжвидового 
словника  з  тактики  та  логістики 
нагородив  відзнакою  військового 
відомства  –  медаллю  “За  сприяння 
Збройним  Силам  України”  співголову 
українсько-французького  редакційно-
видавничого  термінологічного  комітету 
підполковника Рамунчо Гардера.

Довідково.  Метою  видання 
українсько-французько-англійського 
міжвидового  словника  з  тактики  та 
логістики  є  подальше  покращання 
взаємосумісності  та  взаєморозуміння 
між штабами та органами управління.

Словник  нараховує  понад  3000 
технічних,  тактичних  та  логістичних 
термінів  зі  сфер  командування, 
планування,  проведення  операцій  і 
спільних навчань, операцій із підтримки 
миру, урегулювання криз, тактичного та 
тилового забезпечення тощо.

Максим Білан
Олексій Акульшин 
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ПРОЙШОВ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ППВ
На  базі  Севастопольського 

військово-морського  ордена  Червоної 
Зірки інституту імені П.С. Нахімова 26 
та  27  березня  на  підставі  Плану 
основних  заходів Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України  на  2008 рік відбувся 
дводенний  семінар  з  проблем 
професійно-психологічного  відбору, 
який  пройшов  під  керівництвом 
начальника  відділу  Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України Олександра Бабенка. 

У  роботі  семінару  взяли  участь 
фахівці професійно-психологічного 

відбору ВВНЗ та ВНП ВНЗ України.
У  ході  семінару  обговорювалися 

шляхи, форми та методи  організації та 
проведення професійно-психологічного 
добору в 2008 році. 

Особливістю цьогорічної вступної 

компанії є те, що вступні випробування 
будуть проходити на базі ВВНЗ та ВНП 
ВНЗ.  У  минулому  році  відбір 
проводився  на  Яворівському 
військовому полігоні поблизу м. Львова.

Учасники семінару у своїх виступах 
проінформували  присутніх  про 
особливості професійно-психологічного 
відбору кандидатів на навчання у своїх 
інститутах  та  подали  цінні  пропозиції, 
які  будуть  внесені  до  проекту 
«Керівництва  з  проведення  ППВ  у 
ВВНЗ  та  їх  військових  навчальних 
підрозділах у 2008 році».

Іван Первак  

НА ЗБОРАХ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
5 квітня 2008 року Спілка ветеранів 

Афганістану Голосіївського  району 
м.  Києва  провела  загальні  збори,  на 
яких  було  заслухано  звіт  голови 
правління  про  роботу  спілки, 
інформація керівника робочої групи про 
стан  статутної,  фінансової,  звітно-
облікової  та  іншої  документації.  У 
виступах  учасників  зборів  пролунало 
багато  критичних  зауважень  щодо 
роботи голови та правління організації.

Учасники зборів обрали на наступні 
чотири роки головою правління спілки 
начальника  ВІКНУ  генерал-майора 
Віктора Балабіна. У склад правління та 
ревізійної  комісії  обрані  Віктор 
Данілейко  та  Олександр  Місяць. 
Почесним  головою  правління  спілки 
обрано Голову Голосіївської районної у 
м.  Києві  держадміністрації  Сергія 
Садового.

Микола Дорохов  
У ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ

Згідно  з  Указом  Президента 
України від 3 березня 2008 року «Про 
проведення  Весняної  толоки  з 
озелененням та благоустрою» близько 
1  тисячі  військовослужбовців  та 
працівників Збройних Сил України

Військового  інституту  взяли  активну 
участь у проведенні Дня довкілля.

Напередодні заходу  було ретельно 
проаналізовано  екологічний  стан 
прилеглої  території.  Начальником 
Військового інституту генерал-майором 
Віктором  Балабіним  було  визначено 
обсяг  робіт  та  засоби,  якими  вони 
проводитимуться.

У  цей  день  на  території 
Голосіївського  району  працювало  200 
осіб,  ще 365 курсантів  та  студентів,  а 
також  більше  300  офіцерів  та 
працівників ЗС України облаштовували 
територію  ВІКНУ,  студмістечка  КНУ, 
приміщеннях гуртожитку та Військового

інституту. Було посаджено 50 дерев на 
території  інституту  та  300  -  за  його 
межами,  пофарбовано  3000  м 
бордюрів,  600  кв.  м  огорожі  та  100 
дерев,  вивезено  3  самоскиди  сміття, 
розчищена  зона  відпочинку  на  розі 
вулиць Ломоносова та С. Ковалевської.

Під  час  проведення  толоки  до 
Військового  інституту  з  ознайомчим 
візитом  приїжджав  виконуючий 
обов’язки  ректора  університету 
Володимир  Литвин,  який  цікавився 
організацією  навчально-виховного 
процесу,  матеріальною  базою  та 
проблемами, які стоять перед ВІКНУ. 

Олег Бурдюг 
ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ З МІНІ-ФУТБОЛУ 

Перше  місце  в  змаганнях  за 
Кубок  Збройних  Сил  України  серед 
команд  вищих  військових 
навчальних закладів з міні-футболу 
виборола  команда  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(ВІКНУ)

Змагання  проходили  з  21  по  23 
квітня  2008  року  в  спортивному 
комплексі  КНУ.  У  змаганнях  брали 
участь  команди  ВІКНУ,  ВІТІ  КПІ, 
ЖВІНАУ,  КПФВП,  ЛІСВ,  СВМІ,  ХФВП, 
ХУПС.

Почесний  гість  змагань  - 
президент  асоціації  футзалу  України 
Геннадій  Лісенчук  під  час  підбиття 
підсумків  відзначив,  що  змагання 
пройшли в напруженій, чесній боротьбі, 
на високому організаційному рівні.

Переможцем  змагань  стала 
команда  ВІКНУ  (головний  тренер  - 
підполковник  Віктор  Добровольський). 
Найкращим  гравцем  турніру  визнано 
студента  3-го  курсу  військово-
технічного факультету нашого інституту 
Олексія Чайківського. 

Друге     та    третє    призові   місця

зайняли команди ЖВІНАУ та ВІТІ КПІ.
Поздоровляємо переможців!

Вадим Панченко 



СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

 З 26 по 28 березня 2008 року у 
Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  проходив  розіграш 
Кубка Збройних Сил України зі стрільби 
з  бойової  зброї  серед  команд  вищих 
військових навчальних закладів.

 У  змаганнях  взяли  участь  8 
команд:  Севастопольського  військово-
морського  інституту,  Харківського 
університету  Повітряних  Сил, 
Львівського інституту Сухопутних військ 
Національного  університету  “Львівська 
політехніка”,  Житомирського 
військового  інституту  Національного 
авіаційного  університету,  факультету 
військової  підготовки 
Подільського  державного  аграрно-
технічного  університету,  Військового 
інституту  телекомунікації  та 
інформатизації  Національного 
технічного  університету  України 
“Київський  політехнічний  інститут”, 
Військового  інституту  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса Шевченка, а також факультету 
військової  підготовки  Національного 
технічного  університету  “Харківський 
політехнічний інститут”.

В  особистому  заліку  у  виконанні 
вправи стрільби з пістолета Макарова 
по грудноій мішені 1-ше місце виборов 
капітан  Петро  Борисов  з 
Житомирського військового інституту 

Перше місце в командному заліку Кубка Збройних Сил України 
зі  стрільби  з  бойової  зброї  серед  команд  вищих  військових 
навчальних закладів виборола команда Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національного авіаційного університету 
з результатом 284 очки. На чотири очки 
відстав  від  нього  представник 
Військового  інституту  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  підполковник  Віктор 
Добровольський,  який  посів  друге 
місце.  Третю  сходинку  п’єдесталу 
зайняв  майор  Роман  Джус  з 
Харківського  університету  Повітряних 
Сил імені І. Кожедуба, який набрав 279 
очок.

 У  вправі  стрільби  з  пістолета 
Макарова по спортивній мішені у важкій 
боротьбі перемогу здобув майор Андрій 
Балдецький  з  Військового  інституту 
Київського національного університету

імені  Тараса  Шевченка  з  результатом 
25 очок. На два очки менше переможця 
набрав  представник  Житомирського 
військового  інституту  Національного 
авіаційного  університету  майор  Сергій 
Романчук,  який  посів  другу  сходинку 
турнірної  таблиці.  А  третє  місце  з 
результатом  255  очок  –  за 
підполковником Олександром Сподіним 
з Військового інституту телекомунікації 
та  інформатизації  Національного 
технічного  університету  України 
“Київський політехнічний інститут”.

 У командному заліку перше місце 
виборола  команда  Військового 
інституту  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка. 
Друге  місце  завоювала  команда 
Житомирського  військового  інституту 
Національного  авіаційного 
університету.  Третє  командне  місце  – 
за  командою  Військового  інституту 
телекомунікації  та  інформатизації 
Національного  технічного  університету 
України  “Київський  політехнічний 
інститут”.

Вадим Панченко 

АРТ-СУЗІР‘Я    З ПОЧЕСНИМ ІІІ МІСЦЕМ!

З  8  по  11  квітня  2008  року  в 
Київському національному університеті 
іІмені  Тараса  Шевченка  був 
проведений  загальноуніверситетський 
фестиваль  студентської  художньої 
творчості  «Арт-Сузір’я»,  що  мав  на 
меті  розвиток  художньої  творчості  в 
університеті  та  був  спрямований  на 
залучення  широкого  загалу 
студентської  молоді  до  організації 
змістовного  дозвілля  та  розкриття  їх 
естетично-художнього  потенціалу. 
Організатором виступив Молодіжний

центр  культурно-естетичного 
виховання. 

 Учасників  фестивалю  від  ВІКНУ 
було  нагороджено  дипломами в  таких 
номінаціях:  естрадний  спів  – 
Олександра  Барилка  (2  курс,  сольне 
виконання),  Ангеліну  Ларіонову  та 
Жанну Шевченко (3 курс, дует),  гурти: 
«Skip job step»  і  «Соляріус»  (2  курс), 
інструментальний жанр – Юрія Гичка (1 
курс,  фортепіано),  малі  театральні 
форми  –  Олену  Белінську  (3  курс, 
авторська поезія). 

Лауреатами  фестивалю  стали: 
Андрій  Косинський  (4  курс),  Олексій 
Джурін, Володимир Стойко, Олександр 
Тирша, Антон Харін (2 курс), Анастасія 
Гудкова (1 курс), які посіли третє місце 
в  жанрі  хореографія  (спортивний 
танець).  Щиро  вітаємо  учасників 
фестивалю  «Арт-Сузір’я»,  які 
представляли наш інститут!

Леонід Мухін, Ігор Новоселецький 

9  листопада  минулого  року  в 
Кіровограді  розпочався  VІІІ 
Міжнародний  конкурс  із  української 
мови  імені  Петра  Яцика,  який 
завершився  10 січня нинішнього  року. 
Понад  700  учасників  з  25-ти  держав 
брали участь у цьому заході.

З VІІ–го конкурсу слухачі ,курсанти 
та  ліцеїсти   військових  навчальних 
закладів  беруть  участь  у  власному 
відомчому  конкурсі,  що  є  водночас 
складовою  Міжнародного  конкурсу. 
Мета  конкурсу  –  сприяння 
утвердженню  української  мови, 
піднесення її престижу.

Особливо приємно відзначити, що 
серед  переможців  цьогорічного 
конкурсу  в  категорії  курсантів  став 
курсант  нашого  інституту  Олег 
Домбровський,  який  зайняв  почесне  3 
місце,  з чим ми його і вітаємо.

    
Олександр Мотузяник  
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