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ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ 

  

          

 

 

 

          У ВІКНУ відсвяткували 
Жіночий день 
             До Військового інституту прийшла 
весна з веселим гомоном птахів, теплим 
сонячним промінням і жіночим святом. 
             05.03.10 у цьому військовому 
підрозділі навчального закладу відбулися 
урочисті збори особового складу, 
присвячені  Міжнародному дню захисту 
прав жінок та миру 8 березня. 
            У своєму виступі начальник  

 
Військового інституту генерал-майор 

Віктор Балабін подякував усім жінкам           

за сумлінну самовіддану працю, 

високий професіоналізм та внутрішню 

самодисципліну, без яких було б 

неможливо виконання відповідальних 

завдань, які стоять перед ВІКНУ.  

            – Велику шану і повагу, – сказав 
він, – заслужили жінки, які своєю 
невтомною працею здійснюють 
значний внесок у справу підготовки 
майбутніх офіцерів для Збройних Сил 
України, а саме: Швець Жанна 
Тимофіївна, Бєлова Ірина Миколаївна, 
Балашова Світлана Пилипівна, 
Григолінська Надія Миколаївна, Козуб 
Віра Іванівна, Полько Наталія Іванівна, 
Несторова Раїса Микитівна та багато 
інших. Поздоровляю вас зі святом! 
Бажаю щастя, любові, здоров„я, поваги  

 
з боку чоловіків не тільки в цей день, а й 
на протязі всього року». 
             Медалі, цінні подарунки, грамоти, 
подяки та щирі побажання – усе це 
чекало на чарівних та незрівнянних жінок 
Військового інституту під час 
урочистостей. А на завершення – 
святковий концерт військового оркестру 
та художньої самодіяльності ВІКНУ, який 
не залишив байдужим нікого. 

         Відділ із виховної роботи 

 

  
«ТОБІ, НАЙКРАЩІЙ, НЕЗРІВНЯННІЙ» 

 

 

 

 

 

 

             Із такою назвою у Центральному 

Будинку офіцерів ЗС України 04.03.10  

проходила п‟ята фотовиставка 

художньої фотографії помічника 

Міністра оборони України генерал-

майора Віктора Алещенка, присвячена 

Міжнародному дню захисту прав жінок 

та миру 8 березня. 

             З великою зацікавленістю та 
задоволенням ознайомилися з роботами 
автора курсанти-дівчата ВІКНУ, яким 

автор приділив найбільше уваги.  
        Бажаючи їм успіхів у навчанні та 
подальшій військовій службі, він 
зауважив: «Для мене квітка – це 
насамперед велика таємниця природи, її 
зовнішньої краси й внутрішньої сили. Ці 
світлини є своєрідним привітанням зі 
святом весни та подарунком усім жінкам 
України з сердечним побажанням щастя, 
здоров„я, удачі і краси». 
 
           Група зв’язків із громадськістю 

   
 

ТІ, В ЧИЇХ СЕРЦЯХ ВОГОНЬ. ЖІНКИ, ЩО З ГОРДІСТЮ НОСЯТЬ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА 
           В історії нашої держави образ 

жінки-воїна відомий здавна. Так уже в 

626 р. візантійські літописці засвідчують, 

що при облозі Константинополя між 

русичами були жінки в латах. 

Загальновідомим є й той факт, що 

княгиня Ольга мала в Києві свою 

дружину й успішно здійснювала військові 

походи проти непокірних сусідів. Але 

лише початок ХХ ст. (доба української 

революції 1917–1921 рр.) надає нам 

яскраві приклади розвитку, хоча й 

непослідовного, та становлення 

гендерної рівності в українському  

суспільстві на конституційних засадах. 

Першою жінкою- 
військовослужбовцем, яка отримала 
військове звання офіцера в Україні була 
Олена Степанів-Дашкевич. На початку 
Першої світової війни ще молода 
дівчина вступила до легіону Українських 
Січових Стрільців і, ні в чому не 
поступаючись чоловікам, мужньо 
воювала проти ворогів нашої 
Батьківщини.  

У динаміці сучасного життя 
служба жінок у  збройних формуваннях 
чи правоохоронних органах 
сприймається суспільством як  

абсолютно нормальне явище. Аналіз 
проходження військової служби жінками 
в Збройних Силах України протягом 
останніх п'яти років свідчить, що при 
зменшенні загальної чисельності 
особового складу кількість жінок-
військових збільшується в усіх категоріях. 
На сьогодні в Збройних Силах України 
проходять службу та працюють понад 50 
тисяч жінок. Із них майже 18 тисяч – 
жінки-військовослужбовці. Представниці 
прекрасної статі проходять службу та 
працюють в усіх видах та родах військ 
Збройних Сил України.  

(продовження на наступній сторінці)  
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  (початок на сторінці 3) 
             Вшановуючи честь та славу, 

мужність та героїзм легендарного 

стрільця Олени Степанів, для виконання 

Указу Президента України “Про заходи з 

відзначення 90-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років та 

вшанування пам‟яті її учасників  ” Міністр 

оборони України Юрій Єхануров 

підписав наказ № 581 від 25.11.08 “Про 

затвердження Інструкції про порядок 

відбору кандидатів, призначення та 

виплати премії імені Олени Степанів 

курсантам та слухачам вищих військових 

навчальних закладів Збройних Сил 

України та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів”.  

            Саме цей наказ став початком 
традиції нагородження кращих курсантів 
та слухачів жіночої статі вищих 
військових навчальних закладів 
одноразовою премією до Дня 
проголошення Акта злуки Української 
Народної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки.  
            За результатами екзаменаційної 

сесії 2008–2009 навчального року я була 

удостоєна    великої    честі   стати 

кандидатом від Військового інституту на 
отримання премії імені Олени Степанів. 

Будучи курсанткою 5 курсу 
військово-гуманітарного факультету, я 
займаю посаду командира відділення, 
виконую обов‟язки старшини курсу 
підрозділу дівчат. Навчаюся на 
«відмінно», приймаю активну участь у на  
уково-практичних семінарах та 
конференціях, член воєнно-наукового 
товариства. Нещодавно я отримала 
військове звання «молодший сержант». 
Але більш за все я прагну з гідністю та 
честю носити звання офіцера Збройних 
Сил України та продовжувати святі 
традиції армії нашої держави.  

Зараз я наполегливо опановую 
спеціальність «військовий психолог», 
для того, щоб примножувати внесок 
жінок у розвиток української армії. 
Оскільки я є хранителем людських душ, 
то маю бути прикладом наслідування 
для підлеглих. Будучи 
військовослужбовцем Збройних Сил 
України, я усвідомлюю покладені на 
мене обов‟язки та відповідально 
ставлюсь до їх виконання.  
                У сучасному українському 
суспільстві існує багато думок щодо 
того, хто може бути офіцером. Офіцер –  

це не тільки військове звання, це не 
тільки військова форма, це не тільки 
людина, що прийняла Військову присягу 
на вірність Українському народові. 
Офіцер – це відвага, честь та гідність 
суспільства, це носій та гарант 
недоторканості та незалежності 
української держави. Офіцер – це той, 
хто в годину відчаю першим іде захищати 
свою Батьківщину, нівелюючи власні 
інтереси. Потрібно наголосити на тому, 
що в таку годину в перших рядах 
опиняються й жінки-військовослужбовці. 

На жінок-офіцерів покладене 
подвійне завдання, яке вони виконують 
щодня, щогодини, щосекунди. Вони – 
захисниці Вітчизни та берегині сім‟ї 
одночасно. 

Інна Ільченко 

 
 
 
 

   

 
ВИХОВНУ РОБОТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ – НА НОВИЙ РІВЕНЬ 
 

У Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 23.03.10 відбулася 
робоча зустріч начальника Головного управління виховної та 
соціально-психологічної роботи Збройних Сил України генерал-
майора Олександра Копаниці з курсантами-психологами, 
політологами та правовиховниками випускних курсів 

 

значній мірі залежить якість виконання 
тих відповідальних завдань, які 
сьогодні стоять перед Збройними 
Силами України.  

Особливу увагу у виступі було 
приділено першочерговим завданням 
початку офіцерської служби 
випускників 2010 року: знанню керівних 
документів за фахом та вмінню 
організувати їх виконання на практиці; 
підвищенню методичної майстерності у 
виховній роботі з особовим складом; 
загальновійськовій підготовці.   
             На завершення своєї змістовної 
та корисної зустрічі Олександр 
Васильович побажав майбутнім 
офіцерами-вихователям успішного 
завершення навчання в найкращому 
ВНЗ країни та початку служби у 
військах у новій якості. 
 

          Віктор Уліч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Генерал-майор Олександр  

Копаниця  розповів  присутнім  про 
сучасний стан виховної та соціально-
психологічної роботи в Збройних Силах 
України, завдання, які сьогодні стоять 
перед офіцерами-вихователями, 
обговорив питання підготовки кадрів 
виховних структур у ВІКНУ, відповів на 
запитання курсантської аудиторії. 

За останні три роки, – підкреслив він, 
– у ВІКНУ значно зріс рівень підготовки 
фахівців  виховних структур. Від вашої 
майбутньої самовідданої, кваліфікованої 
та наполегливої роботи  у військах у  
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У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЖАНТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА ЇЇ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ 

 
 

 

 

 

 

             Важко переоцінити значення 
сержантської ланки в справі успішного 
виконання завдань, які стоять перед 
військовим підрозділом. Тому підготовці 
молодших командирів завжди 
приділялась підвищена увага. 
            Відповідно до наказу Міністра 
оборони України від 10.02.09 № 57 «Про 
встановлення Дня професійного 
сержанта Збройних Сил України»  та з 
метою підтримання й подальшого 
розвитку   військових   традицій,  

 
патріотичного виховання, підвищення 
престижу проходження військової служби 
на посадах сержантського і старшинського 
складу Збройних Сил України у 
Військовому інституті Київського 
національного університету імені  Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) 21.03.10 було 
проведено День професійного сержанта 
Збройних Сил України. 
            Ретельно вивчалися всі елементи 
розпорядку дня від підйому до відбою 
особового складу, роль та місце сержанта 
у їх виконанні. Методика проведення 
ранкової фізичної зарядки та стройова 
підготовка, заняття зі статутів ЗС України 
та організація культурно-виховних, 
просвітницьких заходів у підрозділі та 
інше.  
            Усі заплановані заходи були 
повністю виконані. Треба відзначити, що  
командири груп успішно оволоділи тим 
багажем знань та умінь, який був їм 
запропонований.  
             На   підведенні підсумків за  високі 

 
результати в навчанні, особисту 
дисциплінованість, зразкове виконання 
службових обов‟язків та з нагоди Дня 
професійного сержанта Збройних Сил 
України були заохочені кращі 
командири груп, серед яких молодші 
сержанти: Сергій Лепьошкін, Сергій 
Пашка, Віктор Прокопчук, Станіслав 
Фещенко, а сержант Сергій Інесин був 
нагороджений пам‟ятним знаком 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка «Військовий 
інститут». 

         Олег Прохоров  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Відповідно до Договору між 
Військовим інститутом Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) та Київською 
асоціацією військових аташе (КАВА) про 
надання освітніх послуг 10.03.10 аташе з 
питань оборони Посольства Чеської 
Республіки в Україні полковник Зденек 
Кубічек та військовий аташе Посольства 
Чеської Республіки в Україні майор Петра 
Новотна спільно провели лекцію для 
постійного  та змінного складу цього 
підрозділу навчального закладу на тему 
«Чеська Республіка та її Збройні  

 

              
Сили». 
             До аудиторії було доведено 
історію заснування та розвитку Чеської 
Республіки, сучасний стан її економіки, 
політики та Збройних Сил. Щодо останніх, 
присутні почули про їх склад, завдання, 
техніку та озброєння, процес 
реформування, участь у міжнародних  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 місіях та операціях. Місце та роль жінок у 
чеському війську висвітлила пані Новотна. 
              У ході лекції доповідачі відповіли 
на численні запитання аудиторії, які  
стосувалися змін, що відбулися у Чеській 
Республіці після вступу до НАТО, системи 
підготовки військових фахівців, їх  

 

 
матеріального забезпечення,  
соціального захисту та інші. 
             Начальник факультету 
іноземних мов та військового 
перекладу Військового інституту 
полковник Ігор Ольховой щиро 
подякував доповідачам за змістовний 
виступ та від імені керівництва 
Військового інституту привітав майора 
Петру Новотну з обранням її на посаду 
віце-президента КАВА.  
 

Андрій Гальчус  
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ЯК  У  ВІКНУ ВІДКРИВАЛИ АМЕРИКУ  

  

НАШ ГІСТЬ – ДЕЛЕГАЦІЯ В’ЄТНАМСЬКОЇ НАРОДНОЇ АРМІЇ  

 
 

 

 

 

            На підставі звернення голови 
Всеукраїнської громадської організації 
Об„єднання християн-
військовослужбовців України 18.03.10 у 
Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) відбувся прийом групи 
курсантів військової  академії  США  Вест  
Поінт у кількості 11 осіб на чолі з 
капеланом армії США капітаном 

              

Девісом Прімітіво.  
            Метою їх візиту був культурний 
обмін між курсантами Збройних Сил 
України та Сполучених Штатів Америки. 
На презентації Військового інституту 
начальник навчального відділу полковник 
Олег Прохоров розповів про історію, 
склад, завдання та науковий потенціал 
ВІКНУ, відповів на запитання гостей.  
           Усі заходи, які були передбачені 
програмою перебування американських     
курсантів у Військовому інституті, 
пройшли успішно. За їх відгуками, їм дуже  
сподобалася система підготовки 
українських курсантів та навчально-
матеріальна база Військового інституту.  
        Жваво й зацікавлено пройшла зустріч 
та спілкування американських та 
українських курсантів. Корисним було 
ознайомлення наших гостей зі 

стрілецькою зброєю, участь у занятті з 
вогневої підготовки в тирі Військового 
інституту.   
           Таке неофіційне спілкування між 
курсантами наших держав надає 
можливість культурного обміну, 
необхідного для подальшого розвитку 
взаємовідносин наших країн. 

         Андрій Гальчус  

 

 
 

 

 

 

             Ще з радянських часів ставлення 
до в‟єтнамського народу, його героїчного 
минулого у нас завжди було поважним та 
теплим. Ось і сьогодні, 31.03.10,  
продовжуючи закладені колись традиції 
добрих взаємостосунків, до Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(ВІКНУ) прибула з візитом делегація 
В‟єтнамської Народної Армії (ВНА) 
Соціалістичної Республіки В‟єтнам. 
            Метою візиту було визначення 
напрямів та можливих форм 
двостороннього військового 
співробітництва на перспективу, 
ознайомлення з навчально-матеріальною 
базою ВІКНУ, навчальним    процесом, 
структурою та головними напрямками 
діяльності Військового інституту. 

 

          До складу делегації, яку очолював 
заступник начальника Генерального 
штабу ВНА генерал-лейтенант Фам Суанг 
Хунг, увійшло 10 осіб, у тому числі й 
аташе з питань оборони при Посольстві 
Соціалістичної Республіки В‟єтнам в 
Україні Нгуен Ба Хієн. 
          Під час зустрічі з поважними 
гостями заступник начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч презентував структуру та 
основні напрямки діяльності ВІКНУ, 
розповів про його історію, здобутки та 
перспективи розвитку.  
          У свою чергу генерал-лейтенант 
Фам Суанг Хунг звернув увагу присутніх 
на традиційно дружні стосунки між 
нашими країнами та їх Збройними 
Силами. 
           – Ми ніколи не забудемо про 
допомогу, – наголосив він, – яку надав 
український народ  в‟єтнамському 
народові у підготовці військових 
спеціалістів під час нашої боротьби за 
незалежність. Багато з них вже стало 
старшими офіцерами та генералами. 
Сьогодні, коли наша армія скорочується 
до кількості, необхідної для забезпечення 
територіальної цілісності держави, для         

нас є дуже цікавою система військової 
освіти України, ваш досвід взаємодії 
військових та цивільних ВНЗ, 
підготовки військових кадрів. Ми 
бажаємо продовжувати нашу 
співпрацю у цьому напрямку. 
          Після взаємного обміну думками 
з питань військової освіти в Україні та  
Соціалістичній Республіці В‟єтнам, 
генерал-лейтенант Фам Суанг Хунг 
залишив запис у книзі почесних гостей. 
Сторони обмінялися подарунками й на 
завершення заходу його учасники 
сфотографувалися на згадку. 
          Зустріч пройшла конструктивно, 

у дружній обстановці. Усі заходи згідно 

з програмою візиту були повністю 

виконані. 

  Група зв’язків із громадськістю  
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ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ – ВИПРОБУВАННЯ, ЯКЕ ЧЕКАЄ НА МАЙБУТНІХ ЛЕЙТЕНАНТІВ  
 

 
ПЕРЕМОГА НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ЗИМОВОГО ПОЛІАТЛОНУ 
 

 
   У м. Суми  26.02.10-28.02.10 відбувся чемпіонат  України з 

зимового  поліатлону (колишнє уніфіковане ГТО СРСР) 

 
            У підсумку  збірна команда 
ВІКНУ серед трудових колективів 
України посіла перше місце, з чим 
першим її привітав президент 
Федерації поліатлону України Микола 
Фоменко. 

 
Вадим Панченко 

 

 

        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Участь у чемпіонаті цього року 
взяла й команда Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ), яка 
складалася з 4-х досвідчених майстрів  
 

  
спорту України з поліатлону. Вони 
змагалися у лижній гонці на 5 та 10 
кілометрів, стрільбі з пневматичної зброї 
та силовій гімнастиці.   
           Погодні умови сприяли успішному 
проведенню змагань, які пройшли в 
напруженій та чесній боротьбі. 
           У особистому заліку за 
результатами змагань команда 
багатоборців ВІКНУ виборола наступні 
призові місця:   

-  у віковій категорії 24–31 рік перше 
місце посів майор Олександр Воронцов, а 
третє -  капітан Василь Русецький;    

-  у віковій категорії 41-44 роки друге 
місце посів полковник Віктор 
Добровольський.                
 

         У  той час, коли більшість студентів лишень починає 
смакувати першим справжнім весняним теплом, курсанти 5-го 
курсу військового фінансово-економічного факультету (ВФЕФ) 
Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) стоять на порозі важливих подій 

             
 Зі свого боку ми, як майбутні військові 
фінансисти, розуміємо об‟єм  роботи, 
яка вже проведена, й  обіцяємо  
винести з військового стажування 
якомога більше практичних навичок. 
Адже чим більше зусиль прикласти на 
даному етапі, тим простіше буде після 
випуску вже у статусі лейтенантів.  
             Поспілкувавшись із хлопцями 
та дівчатами 5-го курсу ВФЕФ, 
приходиш до висновку: ми не 
підведемо.  
                                      Богдан Щеглюк  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 Справді, саме військове стажування 
дозволить нам закріпити набуті знання та 
навички, побачити цілісну картину  
механізму фінансового забезпечення 
військової частини, випробувати себе в 
ролі начальника фінансово-економічної 
служби. Адже після випуску на нас чекає 
по-справжньому складна робота, за яку 
вже ніхто не буде ставити оцінки, але 
будь-яка помилка може обійтися куди 
дорожче  отриманої на заняттях двійки.  
             Щодо організації військового 
стажування, ми вдячні керівництву 
Військового інституту та Департаменту 
фінансів Міністерства оборони України, 
які за умов складної економічної ситуації  
все ж знайшли кошти, щоб відправити нас 
у різні регіони України.  
      

 

 
          
          
 
 

   
             Так, усього два місяці відділяють 
нас від довгоочікуваних лейтенантських 
погонів і вже по-справжньому дорослого 
життя. Але перед  випуском на нас чекає 
ще цілий ряд випробувань, 
найважливішим з яких є, безумовно, 
військове стажування. До цієї події ми 
готувалися з особливою ретельністю.  
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У ВІКНУ ВІДБУВСЯ ВЕСНЯНИЙ СУБОТНИК 
 

    Весна – це не тільки пора пробудження природи, а й пора 
наведення порядку,  облаштування людських осель та прилеглої 
до них території  

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Співочого поля по вулиці Якубовського, 
а також вулиці Ло  моносова та Конєва 
          Кращим у цей день був 
військово-технічний факультет, який і 
отримав подяку від районної влади. 

 
 Олег Бурдюг 

 

 
 

 
двомісячника з благоустрою та 
поліпшення санітарного стану району.         
               До участі у цьому заході були за  
лучені представники всіх чотирьох 
факультетів ВІКНУ. У доброму гуморі, по-
весняному завзято наші курсанти 
прибрали території Військового інституту. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
          
 
 

   
            
            Ось і цього року вже 27 березня на 
виконання розпорядження голови 
Голосіївської районної у м. Києві 
державної адміністрації у Військовому 
інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(ВІКНУ) розпочато проведення весняного 

    

У ВІРТУАЛЬНІЙ ГРІ РЕАЛЬНІ ПЕРЕМОЖЦІ 
 

           Сьогодні вже неможливо уявити собі наше життя без 
комп’ютерної техніки. Ось і у ВІКНУ 13.03.10 відбувся відкритий 
чемпіонат із комп’ютерної гри «Countre-Strike», у якому взяли 
участь 9 команд-представників усіх чотирьох факультетів 

 
полковник Віктор Уліч, отримали 
грамоти від начальника Військового 
інституту та грошову винагороду із 
призового фонду.      

 
Відділ із виховної роботи 

 
 

 
команда «Students.pro» військового 
фінансово-економічного факультету 
(ВФЕФ)на чолі з її капітаном студентом 4 
курсу Денисом Шевченко. 
           Друге місце посіла команда 
військово-технічного факультету (ВТФ), 
капітан – студент 4 курсу Андрій Зиков, а 
третє команда 1-го курсу ВФЕФ, 
капітаном якої був курсант Ярослав 
Пахальчук. 
          Переможці та призери чемпіонату, 
яких привітав заступник начальника 
Військового            інституту з виховної 
роботи 

 

 
                 Змагання пройшли у цікавій, 
напруженій боротьбі, в якій вирували 
непідробні емоції. Переможцем стала   
          

   

 
    


