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Привітання з Днем знань 

          

 

           З нагоди цього свята та початку 
нового 2009-2010 навчального року до 
керівників і науково-педагогічних 
працівників військових навчальних 
закладів, слухачів, курсантів, студентів і 
ліцеїстів звернувся тимчасово 
виконуючий обов’язки Міністра 
оборони України Валерій Іващенко. 
           У своєму зверненні тимчасово 
виконуючий обов‟язки глави 
вітчизняного оборонного відомства  
 

наголосив, що в забезпечення 
спроможності українського війська 
виконувати своє завдання за 
призначенням вагомий внесок робить 
система військової освіти, яка готує 
кваліфікованих фахівців для Збройних 
Сил України. 
           “Найбільш складні й 
відповідальні завдання в організації та 
функціонуванні системи військової 
освіти покладаються на вас, шановні 
керівники військових навчальних 
закладів. Вам належить право 
приймати відповідальні рішення щодо 
організації навчально-виховного 
процесу, вдосконалення системи 
професійного відбору абітурієнтів, 
приведення змісту військової освіти у 
відповідність із сучасними вимогами, 
впровадження в навчально-виховний 
процес новітніх досягнень”, – наголосив 
він, звертаючись до керівників 
професорсько-викладацького складу та 
наставників слухачів, курсантів і 
студентів. 
           Говорячи про науково-
педагогічних працівників, Валерій 
Іващенко зазначив, що вони є 
головною рушійною силою навчально-
виховного процесу у вищих військових 
навчальних закладах. 

           “Активно заохочуйте самостійну 
творчу роботу своїх вихованців! Адже 
сучасним Збройним Силам України 
потрібні військові фахівці з добре 
розвиненим творчим мисленням, 
здатні в складних умовах приймати 
сміливі й виважені рішення”, – сказав 
він. 
           Звертаючись до слухачів, 
курсантів, студентів і ліцеїстів, 
тимчасово виконуючий обов‟язки 
Міністра оборони України зауважив, 
що вони обрали для себе нелегку, але 
почесну професію військового, шлях 
до якої починається з навчання. 
           “Пам‟ятайте, ви – майбутні 
командири і вихователі підлеглих. Вам 
належить не тільки засвоїти досвід 
попередніх поколінь, а й набути вміння 
аналізувати та передбачати 
подальший розвиток військової 
справи. Будьте взірцем бездоганного 
виконання почесного обов‟язку перед 
Батьківщиною!”, – закликав він. 
           Валерій Іващенко також 
побажав особовому складу військових 
навчальних закладів добра та злагоди, 
доброго здоров‟я і творчої наснаги у 
важливій справі навчання та 
підготовки висококваліфікованих 
фахівців для Збройних Сил України. 

  
ДЕНЬ, ІЗ ЯКОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ДОРОГА В МАЙБУТНЄ 
 

У  Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 1 вересня 2009 
року відбулися заходи, присвячені Дню знань  

 

 
 
 нового 2009/2010 навчального року 
виступили проректор із перспективного 
           
           (продовження на наступній сторінці) 

 
           Головною особливістю цього 

яскравого, емоційно насиченого свята 

стало прийняття Військової присяги 

курсантами 1-го курсу, які вже встигли 

успішно пройти первинну військово-

професійну підготовку на сучасній базі 

військової частини А 1815                  

(смт. Гончарівське). 

          Кожен з учасників урочистого 
заходу пережив хвилюючі миттєвості:  

 
внесення під звуки військового 
оркестру Бойового Прапору 
Військового інституту, слова 
Військової присяги, які голосно 
лунали з вуст 122 новоспечених 
захисників Вітчизни, вручення 
щасливим першокурсникам 
студентських квитків.  
         Із привітаннями з нагоди Дня 
знань, прийняття Військової присяги 
курсантами 1-го курсу та початку 
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(початок на сторінці 3) 

 
 
розвитку КНУ, Заслужений працівник 
сільського господарства України Томін 
Євген Фролович, заступник директора 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України Вінник Сергій 
Леонідович, заступник директора  

 
Правового департаменту Міністерства 
оборони України Левчук Віктор 
Дмитрович, ветеран Великої Вітчизняної 

війни, член Ради старійшин КНУ 
полковник у відставці Папушин Павло 
Андрійович, аташе з питань оборони при 
Посольстві Французької Республіки в  
 

  

 

 
 
Україні капітан 2 рангу Алексі Віллер, 
керівники ВІКНУ. 
           Завершилось свято 
фотографуванням курсантів 1-го курсу 
з почесними гостями.             

 
Група зв’язків із громадськістю   

 
ВІКНУ– 76 РОКІВ! 

16 жовтня 2009 року Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткував 
76-ту річницю із дня свого заснування  

 
начальнику Військового інституту 
генерал-лейтенанту Сергію Жукову, 
огляд-конкурс стройової пісні,  
 

 
 
переможцем якого став військово-
гуманітарний факультет (начальник 
факультету – полковник Георгій 
Дубровинський) й урочисті збори 
військовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України. 

 

 
  

(продовження на наступній сторінці) 
 

 

 

 
складу, хвилюючої миті внесення  
Бойового Прапору Військового  інституту, 
святкових привітань ректора університету 
Леоніда Губерського, директора 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України Миколи 
Науменка, голови Голосіївської районної 
в місті Києві ради та державної 
адміністрації Сергія Садового, ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. Звучали й 
спогади про незабутнє минуле, й 
 

 
 
розповідь про насичене важливими 
справами та подіями сучасне Військового  
інституту, його кращих представників й 
щирі побажання на майбутнє. 

Після цього відбулися покладання 
квітів до меморіальної дошки першому  

 
 

 
           Позаду славетний шлях від 
військової кафедри, яку в 1933 році 
очолив комбриг Борисенко Л.І. до 
сучасного міжвідомчого, 
багатопрофільного, інтегрованого 
військового навчального підрозділу 
вищого навчального закладу, що 
здійснює підготовку фахівців із повною 
вищою освітою для Збройних Сил 
України та інших військових формувань.                 
У різні часи цей навчальний заклад 
очолювали полковник П.А. Папушин, 
генерал-майори І.М. Вахрамєєв,            
П.І. Морозов, А.І. Лосєв, генерал-
лейтенант С.А. Жуков. 
           Як і в попередні роки, цей день 
розпочався із шикування особового  
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(початок на сторінці 4) 
 

 
 
           Завершували урочисті заходи 
дебютний святковий концерт оркестру 
Військового інституту та розважальна гра 
КВК, в якій перемогла команда 
факультету іноземних мов та військового 

 

 
 
 
перекладу (начальник факультету – 
полковник Ігор Ольховой). 

 

 
         
Вітаючи переможців, начальник 

Військового інституту генерал-майор 

Віктор Балабін побажав їм подальших 

 
 
 

успіхів та підкреслив, що найкращим 

подарунком до Дня ВІКНУ є численні 

здобутки його представників у навчанні 

та військовій службі. 

Сергій Льовін 
 

 
 

 
ДО ДНЯ ВІЙСЬКОВОГО ФІНАНСИСТА 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   У  Військовому інституті 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 29 
жовтня 2009 року відсвяткували День 
військового фінансиста. 

   Військовий інститут є єдиним в 
Україні підрозділом навчального 
закладу, який готує військових 
фінансистів. Випускники військового 
фінансово-економічного факультету 
(ВФЕФ) 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. 

Привітати особовий склад ВІКНУ зі 
святом цього року прибули: заступник 
директора Департаменту фінансів  
 

 
Міністерства оборони України полковник   
Сергій Вінник, начальник Головного 
фінансового управління ГШ ЗСУ 
полковник Ігор Воробйов, начальник  
фінансового управління командування 
Сухопутних військ полковник Петро 
Гальчинський.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почесні гості у своїх виступах 

наголосили на тому, яка роль військових 
фінансистів у виконанні відповідальних 
завдань, що стоять перед Збройними 
Силами та іншими військовими 
формуваннями в складних економічних 
умовах сьогодення, відзначили якість 
підготовки фахівців фінансової служби у 
Військовому інституті та побажали 
подальших успіхів у цій справі. Присутнім 
було презентовано Гімн військового 
фінансиста. 

    
 

 
У своєму виступі начальник 

Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін поздоровив усіх присутніх 
зі святом, запевнив почесних гостей у 
тому, що й надалі ВІКНУ буде гідно 
виконувати завдання щодо якісної 
підготовки військових фінансистів та від 
імені командування інституту вручив їм 
цінний подарунок. 

Цікаві факти з історії ВФЕФ ВІКНУ та 
фінансової служби Збройних Сил навів у 
своєму виступі колишній начальник цього 
факультету полковник запасу Сергій 
Шпильовий. 

       На завершення заходу його 
учасники стали свідками концерту 
художньої самодіяльності ВФЕФ ВІКНУ. 

 

                                  Валерій Лісовський 
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ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОРГАНІВ ІЗ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ 

МАЄ ПОЧИНАТИСЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

13 жовтня 2009 року у Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбулася 
робоча зустріч начальника Головного управління виховної та 
соціально-психологічної роботи Збройних Сил України генерал-
майора Копаниці Олександра Васильовича з науково-
педагогічними працівниками та командуванням військово-
гуманітарного факультету 

 

 

 

 

 
Доповідач відповів на численні 
запитання науково-педагогічних 
працівників та командування 
військово-гуманітарного факультету. 
Зустріч пройшла продуктивно й 
корисно для всіх учасників заходу. 
 
                    Відділ із виховної роботи 

           Метою заходу було обговорення 
стану, проблем та перспектив 
вдосконалення підготовки фахівців органів 
із виховної та соціально-психологічної 
роботи тактичного рівня у Збройних Силах 
України. 
           У своїй доповіді генерал-майор 
Копаниця О.В. поінформував присутніх 
про сучасний стан гуманітарної сфери  

Збройних Сил України, висвітлив 
проблемні питання укомплектованості 
виховних структур професійними 
кадрами, звернувши особливу увагу на 
якість загально-військової та військово-
спеціальної підготовки майбутніх 
офіцерів для органів із виховної роботи, 
навів приклади відгуків із військ на 
випускників ВІКНУ 2008-2009 років.  

 
ДО 65-ОЇ РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

Виховання молоді – об‘єктивна потреба й найважливіше 
завдання ветеранської організації ВІКНУ 

 

 
правове); робота ветеранської 
організації з питань військово-
патріотичного виховання курсантів та 
студентів; тематичні заходи культурно-
виховної та просвітницької роботи у 
вечірні часи, святкові та вихідні дні; 
військово-технічна пропаганда; 
військово-шефська робота. 
Проведення цих заходів співпало з 
ювілеєм університету та річницею 
Військового інституту. За ініціативою 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 
інституту (а їх у нас 8 осіб:          
Папушин П.А., Журавель О.Ф.,     
Палкін Ю.І., Любченко О.Г., Попов Л.М., 
Романов Ю.М., Плєшко О.І.,        
Гладун І.П.) підготовлено 
(продовження на наступній сторінці) 

«Війна – це жахливе явище, що сіє 
смерть і проливає кров. Не легко йти 
назустріч кулям, бачити, як гинуть твої 
товариші. Але була команда йти в атаку, й 
всі її виконували». Цими словами 
розпочав свій виступ на зустрічі з 
курсантами Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка  учасник Великої 
Вітчизняної війни, полковник у відставці, 
учасник бойових дій, кавалер орденів та 
медалей Новіков Микола Васильович.  

 

Із них і хотілося б розпочати цю 
статтю. 

Виконуючи Указ Президента України 
про відзначення Дня визволення України 
від фашистських загарбників, ветеранська 
організація Військового інституту  

спланувала багато заходів, включаючи 
організаційні, інформаційно-
пропагандистські, соціальні. 

За рішенням керівництва для  
курсантів і студентів Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
введена навчальна дисципліна «Історія 
війн та военного мистецтва». 

У Військовому інституті  
встановлено  систему заходів військово-
патріотичного виховання, яка в себе 
включає: 
– проведення загальних, спеціальних та 
цільових заходів щодо формування в 
особового складу високого морального 
духу й психологічної стійкості в інтересах 
навчально-виховного процесу; тематичні 
заходи виховного та   соціально-
психологічного забезпечення 
забезпечення навчання курсантів та 
студентів, несення служби офіцерами й 
курсантами та зміцнення військової 
дисципліни серед військовослужбовців; 

гуманітарна підготовка та заходи 
щодо її комплексного забезпечення; усі 
види інформаційного забезпечення 
особового складу (суспільно-політичне, 
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(початок на сторінці 6) 
 «Нарис з історії заснування військової 
підготовки у  Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка». На 
його засадах ведеться робота щодо 
підготовки розширеного випуску, з 
врахуванням використання бойового 
досвіду ветеранів у навчально-виховному 
процесі з курсантами інституту. Активну 
участь у вирішенні соціальних питань 
ветеранів приймає керівництво інституту 
та волонтери з числа курсантів і студентів, 
бо кожний розуміє, що мало ветеранів 
живуть сьогодні гідно. На жаль, із кожним 
роком захисників Вітчизни тих грізних 
років стає все менше. 
         Пішли з життя Герої Радянського 
Союзу Затилков В.Ф. і Редковський М.І., 
чия післявоєнна пора була пов„язана з 
Військовим інститутом.     
         Бойові традиції ветеранів Великої 
Вітчизняної війни  в інституті продовжують 
учасники бойових дій на території інших 
держав, особливо ті, хто пройшов 
важкими дорогами Афганістану. 
 

 
Уроки мужності, зустрічі зі 

студентами та школярами, спільні 
екскурсії місцями бойової слави, участь у 
героїко-патріотичних змаганнях 
«Пам„ять» та військових ритуалах, що 
проводяться з курсантами,  покладання 
квітів до пам„ятників та монументів – це 
далеко не повний перелік заходів, 
учасниками яких є «афганці». 
 У Збройних Силах набули поширення 
нові нетрадиційні форми військово- 
патріотичного виховання, які знаходять 
позитивний відгук не лише серед 
особового складу Збройних Сил, а й у 
суспільстві: всеукраїнська молодіжна-
патріотична акція “Я-громадянин 
України”, фестиваль військово-
патріотичної та маршової пісні “Червона 
калина”; акція “Передаймо нащадкам 
наш скарб – рідну мову”; День 
української писемності та мови; вечір 
“Ми твої, Україно, сини”; фестиваль 
”Ветерани – молодь – майбутнє”; День  

знань та багато інших. У цих заходах 
активну участь беруть і ветерани 

 
інституту, і курсанти,  і студенти. 

Продовжується в інституті, з 
урахуванням набутого досвіду, 
практика проведення “Дня відкритих 
дверей” для цивільного населення з 
нагоди складання курсантами та 
студентами Військової присяги,  
військових професійних свят, з 
ознайомленням абітурієнтів із умовами 
навчання та проходження військової 
служби, оглядом навчально-
матеріальної бази інституту. 
Практикується запрошення 
представників органів виконавчої 
влади, громадських організацій, 
ветеранів війни та військової служби на 
збори офіцерів, зустрічі з особовим 
складом та членами сімей 
військовослужбовців.  

Посилення уваги до проблем 
виховання молоді – об„єктивна потреба 
й найважливіше завдання 
ветеранських організацій університету. 

 
Микола Дорохов 

 
КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА – 15 РОКІВ 

 Кафедра військового права була 
створена в 1994 році на базі кафедри 
фінансів і права Відділення військової 
підготовки Київського національного 
університету імені Тарса Шевченка. 

 За час існування кафедри її 
начальниками були полковники Карпенко 
М.І., Качан І.І., підполковник Кузьмич І.І. 

Кафедра підготувала більше 200 
фахівців, абсолютна більшість з яких 
проходить військову службу на юридичних 
посадах у структурах Міністерства 
оборони Збройних Сил України та інших 
військових формуваннях, військових 
судових і правоохороних органах та інших 
силових структурах України, викладачами 
ВВНЗ. 

  22 випускники кафедри закінчили 
Військовий інститут із золотою медаллю, 
56  – із відзнакою. З 2000 року на кафедрі 
функціонує ад‟юнктура. 
       Викладачами  кафедри захищено 4 
кандидатські дисертації. Ще 6 
кандидатських дисертацій та 1 
дослідження на здобуття ступеня доктора 
наук готуються до захисту протягом 2010-
2011 років. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На даний час  на кафедрі  працюють 5 

кандидатів наук, 2 із них мають наукове 
звання “доцент”. 

У 2009 році на кафедрі військового 
права на замовлення Правового 
департаменту Міністерства оборони 
України проводиться науково-дослідна 
робота на тему: „Імплементація норм 
міжнародного гуманітарного права в 
військове законодавство України”, 
результати якої будуть надруковані в 
навчально-методичній літературі за 
тематикою кафедри. 

З 1997 по 2008 рік кафедра військового 
права здійснювала постійне 
співробітництво з Київською регіональною 

делегацією Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста в Білорусі, Україні, 
Молдові. Викладачі кафедри постійно 
проходили  підвищення кваліфікації на 
міжнародних курсах  щодо вдосконалення 
знань із міжнародного гуманітарного права 
(права збройних конфліктів) в м. Сан-Ремо 
(Італія), м. Солнечногорськ (Росія),           
м. Голіцино (Росія).  

На базі кафедри військового права 
згідно з директивою Міністра оборони 
України від 30 грудня 2005 року № Д-52 
“Про вдосконалення системи підвищення 
кваліфікації офіцерського складу та 
державних службовців Збройних Сил 
України” проводяться Курси підвищення 
кваліфікації фахівців юридичної служби 
Збройних Сил України (перший випуск був 
здійснений 7 лютого 2009 року) (фото) та  
Курси інструкторів з права збройних 
конфліктів  (міжнародного гуманітарного 
права),  два випуски яких були здійснені в 
травні 2006 року та травні 2008 року.  

 
(продовження на наступній сторінці) 
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Колектив кафедри постійно працює 
над оновленням навчально-методичної 
літератури за дисциплінами, які 
викладаються.  У 2008 році вийшли 
друком два навчально-методичних 
посібники „Військова адміністрація” 
(Кривенко О.В., Качан І.І.,) та “Актуальні 
проблеми правового забезпечення 
діяльності військ (сил)” (Шульгін В.В.). У 
2009 році підготовлено до друку 
навчальний посібник „Правова робота в 
Збройних Силах України”.  

Усі зусилля науково-педагогічного 
колективу кафедри на даному етапі 
зосереджені на роботі над ґрунтовним 
підручником “Військове право України”. Це 
перше видання такого ґатунку за часів 
незалежності України. 

Нагальна потреба створення 
підручника “Військове право України” існує 

 
в контексті   формування  національно- 
наукової школи військового права. З огляду 
на обсяг нормативної бази, що регулює 
сферу діяльності Збройних Сил України, 
яскраве виокремлення ознак  суспільних 
правовідносин у сфері управління 
Збройних Сил України, наявності 
теоретичної бази  створило всі передумови  
для створення даного підручника. 
Структура та зміст підручника в повному 
обсязі задовольнять професійні потреби 
таких категорій військовослужбовців, як 
командири частин, юрисконсульт  та 
військові фінансисти. 

Підручник орієнтований також на 
військовослужбовців всіх рівнів, які 
отримають з нього повну інформацію щодо 
всіх правових аспектів організації 
проходження військової служби. 

У підручнику “Військове право України” 
всі категорії тих, хто навчається, знайдуть 

 
предмет та суб‟єкт регулювання 
військового права, окреслену систему 
військового права, організаційно-правові 
основи військової організації держави 
тощо. У підручнику також будуть окреслені 
й практичні аспекти військової діяльності та 
порядок проходження служби, 
забезпечення законності, соціальні гарантії 
тощо. Окремим розділом подаватимуться 
прикладні аспекти забезпечення 
функціонування ЗС України – фінансова, 
господарська діяльність, міжнародне 
співробітництво та право, миротворча 
діяльність. 

Ініціатором та замовником створення 
такого видання виступив Правовий 
департамент Міністерства оборони України 
та науково-педагогічний склад кафедри 
військового права. 

Наталія Макаренко 
 

ВІЙСЬКОВИЙ – ТОБТО ФІЗИЧНО ЗАГАРТОВАНИЙ  
19.09.09 на території 

Національного комплексу „Експоцентр 
України” відбувся П‟ятий відкритий 
чемпіонат Військового  інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка з 
легкоатлетичного кросу, присвячений 
пам‟яті генерал-лейтенанта Жукова С.А. 
У ньому взяли участь офіцери 
Національного університету оборони 
України, курсанти та студенти всіх 
факультетів Військового інституту. 

Головним суддею змагань був 
начальник кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної 
підготовки та спорту військово-
гуманітарного факультету – начальник 
фізичної підготовки і спорту Військового 
інституту полковник Панченко В.Ф., 
головним секретарем – викладач 
кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки та 
спорту військово-гуманітарного 
факультету майор Воронцов О.С. 
Змагання пройшли в цікавій, напруженій 
та чесній боротьбі. 

Як завжди в таких випадках, були й 
нестримна радість переможців, й 
неприхований сум переможених. Але 
головними переможцями стали 
непохитна військова дружба та 
прагнення до здорового способу життя. 
За підсумками змагань у загальному 
заліку серед факультетів Військового  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

інституту перше місце посів військово-
технічний факультет (ТВО начальника 
факультету підполковник 
Добровольський В.Б.). Срібним призером 
змагань став військовий фінансово-
економічний факультет (начальник 
факультету полковник Лісовський В.І.), а 
бронзовим призером – військово-
гуманітарний факультет (начальник 
факультету полковник         
Дубровінський Г.Р.).  

Серед навчальних груп місця 
розподілились наступним чином: 

- 1 місце – 141іф навчальна група 
(факультет іноземних мов та військового 
перекладу);  

- 2 місце – 131гс навчальна група 
(військово-технічний факультет);  

-3 місце – 221е навчальна група 
(військовий фінансово-економічний 
факультет).  

В особистому заліку серед 
військовослужбовців-жінок 1 місце посіла 
курсант 143мв навчальної групи солдат 

 

Сторожук Оксана Ігорівна з результатом  
3 хвилини 39 секунд, 2 місце – курсант 
211пс  навчальної групи солдат 
Адаменко Лариса Сергіївна з 
результатом 3 хвилини 45 секунд, 
3 місце – курсант 141іф навчальної групи 
солдат Бутримович Юлія Сергіївна з 
результатом 3 хвилини 46 секунд. 

У особистому заліку серед 
військовослужбовців-чоловіків 
Військового інституту 1 місце посів 
курсант 533рп навчальної групи солдат 
Ярошенко Ярослав Віталійович із 
результатом 2 хвилини 47 секунд, 
2 місце – курсант 533рп навчальної групи 
солдат Чайківський Олексій Васильович  
з результатом 2 хвилини 51 секунда, 
3 місце – курсант 442мі навчальної групи 
солдат Ричка Тарас В‟ячеславович із 
результатом 2 хвилини 52 секунди. 

Команда військово-технічного 
факультету, яка посіла перше місце в 
загальному заліку серед факультетів 
ВІКНУ, була нагороджена кубком і 
грамотою, призери – грамотами. 

Учасники, які посіли перші місця в 
особистому заліку серед 
військовослужбовців-чоловіків та 
військовослужбовців-жінок, були  
нагороджені кубками, грамотами та 
медалями. 

Учасники, які посіли призові місця в 
особистому заліку, – грамотами та 
медалями. 

Вадим Панченко 
 


