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КОЛИ МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ  
 
          У суботу 18.06.11 у Військовому інституті відбулася урочиста 
церемонія випуску офіцерів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головного управління виховної та 
соціально-психологічної роботи 
Збройних Сил України генерал-майор 
Олександр Копаниця. –  Попереду 
напружена офіцерська служба. 
Сьогодні держава робить все, щоб ви 
могли гідно виконувати свій військовий 
обов’язок. «Честь, відповідальність та 
професіоналізм» –  ці слова повинні 
бути вашим дивізом, – наголосив 
генерал-майор Олександр Копаниця.  
           Після прощання випускників із 
Бойовим Прапором, покладання квітів 
до меморіальної дошки першому 
начальнику Військового інституту 
генерал-лейтенанту Сергію Жукову та 
проходження урочистим маршем 
новоспечені лейтенанти отримали 
благословення від представника 
Синодального відділу Української 
Православної Церкви по взаємодії зі 
Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України, 
настоятеля Свято-Володимирського 
храму  при Верховній Раді України 
Отця Віктора Яценка. 
           Завершився урочистий захід 
прощальним вальсом випускників та 
фотографуванням на згадку. 
 

 

Відділ із виховної роботи 

  

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
            У цей день отримали дипломи за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст» – 129 випускників, «магістр» 
– 36 випускників (з них: золота медаль – 
6, диплом із відзнакою – 44), які в 
подальшому проходитимуть військову 
службу в підрозділах Збройних Сил та 
інших військових формуваннях України.  
           За словами начальника 
Військового інституту генерал-майора 
Віктора Балабіна, цьогорічні випускники 
гідно склали державні іспити й готові до 
виконання службових обов’язків на 
офіцерських посадах, які на них вже 
чекають у військах. 
           – Варто відзначити не тільки наших 
золотомедалістів чи тих, хто  отримав 
дипломи з відзнакою, – зазначив  
генерал-майор Віктор Балабін, – а й, 
наприклад, курсантів (сьогодні вже 
лейтенантів) навчальної групи 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу, які мають за результатами 
трьох комплексних екзаменів та захисту 
дипломних робіт всі відмінні оцінки. При 
підбитті підсумків роботи ДЕК її голова – 
директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України генерал-
лейтенант Іван Марко звернув на це  
особливу увагу.  
 

           
           Дипломами з відзнакою та 
золотими медалями цього року були 
нагороджені старший лейтенант Ірина 
Савран й лейтенанти Ілля Лукіянчук, 
Дар’я Матвєєва, Юлія Макрій, Альона 
Кулікова та Ольга Столітня. 
           Після доведення наказу Міністра 
оборони України про призначення 
випускників на посади та вручення 
дипломів й відзнак про закінчення 
Військового інституту відбувся урочистий 
мітинг.  
           Вітаючи випускників від імені 
Міністра оборони України, директор 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України Микола 
Науменко зазначив:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           – Ви починаєте офіцерську службу 
у відповідальний час реформування 
українського війська, у рік, коли наша 
держава святкує 20-ту річницю своєї 
Незалежності. Сьогодні ви отримали свої 
перші офіцерські погони, а з ними 
завершили перший період самостійного 
дорослого життя. З цього дня, ви 
починаєте новий етап, гортаєте нову, 
поки ще не заповнену сторінку вашої 
біографії. Якою буде вона, залежить від 
кожного з вас, від вашої наполегливості, 
рівня освіченості, ваших моральних і 
ділових якостей. Впевнений, що ви 
будете гідно нести високе звання 
захисника Вітчизни, випускника ВІКНУ,  – 
наголосив директор Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України. 
           – Ось і здійснилася ваша мрія, – з 
таких слів розпочав свій виступ начальник  
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ДО ПІДСУМКІВ РОБОТИ ДЕК 
 

 
РІВНЯННЯ НА СЕРЖАНТІВ 
 

 

У Військовому інституті у період із 01.06.11 по 18.06.11 
працювала Державна екзаменаційна комісія, яку цього року 
очолював директор Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України генерал-лейтенант Іван Марко 

 
кваліфікаційних характеристик і вони 
готові до служби у військах (силах). 
           За результатами здачі 
комплексних державних екзаменів та 
захисту атестаційних робіт дипломи із 
відзнакою та золотої медалі отримали: 
старший лейтенант Ірина Савран й 
лейтенанти Ілля Лукіянчук, Дар’я 
Матвєєва, Юлія Макрій, Альона 
Кулікова та Ольга Столітня. 
      

Олег Прохоров 

             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           За підсумками роботи ДЕК 
визначено, що організація державної 
атестації випускників ВІКНУ відповідала 
вимогам керівних документів щодо її 
проведення у вищих військових 
навчальних закладах Міністерства 
оборони України, здійснювалась згідно з 
розкладом державних екзаменів і захисту 
кваліфікаційних та дипломних робіт.  

            
           Під час державної атестації 
переважна більшість випускників 
показали хорошу науково-теоретичну та 
практичну підготовку за встановленими 
спеціальностями, уміло використовували 
наочні посібники та матеріали довідково-
інформаційного характеру, 
обчислювальну техніку, успішно склали 
державні екзамени й захистили 
магістерські (дипломні) роботи. 
           ДЕК зробила висновок, що  стан 
та організація навчально-виховного 
процесу у ВІКНУ, досвід і кваліфікація 
керівного та науково-педагогічного 
складу, навчально-матеріальна база 
дозволяють виконувати покладені на 
Військовий інститут завдання.            
Підготовка випускників 2011 року 
відповідає вимогам освітньо-  
            
 

Підготовці сержантів у ВІКНУ завжди приділялась особлива 
увага. Саме задля забезпечення цієї мети 28.05.11 було проведено 
«День сержанта» 

зазначив заступник начальника 

Військового інституту з виховної роботи 

полковник Віктор Уліч, – покладені 

завдання щодо підняття авторитету 

молодших командирів та надійної 

допомоги керівництву  в повсякденній 

діяльності, з чим вона успішно  

справляється.              

Олександр Корчак 

             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Цього разу серед проведених 
заходів були: заліки з правової підготовки 
та з дисциплін «Статути Збройних Сил  
України» й «Вогнева підготовка» 
(практичне), а також вибори голови 
сержантської ради Військового інституту. 
           Заняття   проводили   досвідчені  
 

викладачи: підполковники Коропатнік І.М. 
та Наконечний А.П. 
           За оцінкою начальника нав- 
чального відділу полковника Олега 
Прохорова заняття пройшли 
організовано, на належному методичному 
рівні. У виконанні 1-ої вправи навчальних 
стрільб із пістолета Макарова сержанти 
показали високий практичний рівень.  
           У результаті зацікавленого та 
принципового обговорення кандидатур 
головою сержантської ради ВІКНУ було 
обрано молодшого сержанта Ярослава 
Тарадайка, його заступником сержанта 
Дмитра Яблочкова й секретарем 
старшого солдата Людмилу Кіктенко (всі 
– військовий факультет фінансів і права).  
           – На сержантську Раду у ВІКНУ, –  
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
ВИВЧАЄМО  НОВОГРЕЦЬКУ 

 

У ВІКНУ 19.05.11 відбулася лекція аташе з питань оборони при 
Посольстві Латвійської Республіки в Україні 

 
інституту з навчальної та наукової роботи 
полковник Ігор Ольховой щиро подякував 
аташе з питань оборони при Посольстві 
Латвійської Республіки в Україні за 
змістовний виступ та від імені 
начальника ВІКНУ вручив йому Почесну 
грамоту за значний особистий внесок у 
навчально-виховний процес підготовки 
спеціалістів для Збройних Сил України. 
Після завершення заходу підполковник 
Зігмундс Балодіс зробив запис у Книзі 
почесних відвідувачів Військового 
інституту.         

Андрій Гальчус  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
           19.05.11 відповідно до Договору між 
Військовим   інститутом Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) та Київською асоціацією 
військових аташе (КАВА) відбулася лекція 
аташе з питань оборони при Посольстві 
Латвійської Республіки в Україні 
підполковника Зігмундса Балодіса на тему: 
“Збройні Сили Латвії: НАТО і безпека 
Латвії”. У своєму виступі військовий 
дипломат розповів присутнім про історію 
Латвійської Республіки та непростий шлях 
до здобуття нею незалежності. Під час 
лекції підполковник          З. Балодіс 
поінформував аудиторію про створення та  

    
розвиток Збройних Сил Латвійської 
Республіки, процес набуття членства в 
НАТО та участь військових підрозділів 
Латвії в миротворчих місіях та операціях 
з підтримки миру. Аудиторії також була 
презентована книга, видана у Латвії з 
нагоди 25-ї річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС, у ліквідації 
наслідків якої брали участь і громадяни 
Латвійської Республіки. 
          Поважний гість відповів на 
запитання присутніх, які стосувалися 
системи підготовки військових фахівців 
для Збройних Сил Латвії, їх 
матеріального та правового 
забезпечення, соціального захисту, 
особливостей проходження військової 
служби. 
           – Сьогодні, –  зазначив 
підполковник Зігмундс Балодіс, – 
суспільство Латвії високо оцінює 
діяльність латвійської армії та довіряє їй. 
Проходити військову службу в Збройних 
Силах Латвійської Республіки престижно. 
          Тимчасово виконуючий обов’язки 
заступника начальника Військового  

Втретє у ВІКНУ 11.05.11 відбувся офіційний екзамен з оцінки 
знань новогрецької мови  

 
відзначили високий рівень організації 
заходу та висловили сподівання на 
подальшу плідну співпрацю між 
Збройними силами Грецької Республіки 
та України, зокрема і в сфері мовної 
підготовки та лінгвістичного забезпечення 
діяльності військових структур.                 

Андрій Гальчус  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

           В Екзаменаційному центрі з оцінки 
знань новогрецької мови на базі 
спеціалізованої мовної лабораторії з 
вивчення новогрецької мови факультету 
іноземних мов та військового перекладу  

    
 Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) за участі аташе з 
питань оборони Посольства Грецької 
Республіки в Україні полковника авіації 
Васіліоса Агароянніса та його помічника 
молодшого лейтенанта Стефаноса 
Афанасіадіса відбувся офіційний екзамен 
з оцінки знань новогрецької мови. Це вже 
третє тестування, яке проводиться в 
рамках двостороннього міжнародного 
військового співробітництва на базі 
ВІКНУ. 
          Представники військової місії при 
Посольстві Грецької Республіки в Україні  
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 ВИЙШОВ ДРУКОМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК        

 
 

 ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

 

У травні 2011 року вийшов друком навчальний посібник 
«Організація виховної роботи в підрозділах Збройних Сил 
України», автори  Безбах В.Г., Клименко В.С., Кубіцький С.О. та 
Мацагор О.А. 

 
організації виховного процесу на 
тактичному рівні управління, що 
накопичений офіцерами структур 
виховної і соціально-психологічної 
роботи. 
           Змістовно посібник включає 
організаційно-методичні вказівки та 
програму курсу, сім розділів по основних 
напрямках виховної роботи та орієнтовні 
питання для проведення контролю. 
Призначений для використання в 
навчальному процесі для викладачів і 
студентів, що навчаються за програмами 
підготовки офіцерів запасу, а також для 
всіх, хто цікавиться проблемами виховної 
роботи в Збройних Силах України. 

 
Володимир Клименко  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
            Навчальний посібник 
рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України як навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за програмами підготовки 
офіцерів запасу.  

 

    
           Авторський колектив 
представлений викладачами кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін 
військово-гуманітарного факультету 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
           Особливості сучасного етапу 
розвитку нашої держави та її Збройних 
Сил  вимагають подальшого розвитку 
системи виховної роботи та морально-
психологічного забезпечення діяльності 
особового складу. Автори посібника мали 
на меті, поряд з обґрунтуванням 
теоретичних і методичних основ 
організації виховної роботи з особовим 
складом підрозділів, висвітлити досвід  

У ВІКНУ 28.05.11  згідно з Указом Президента України «Про 
Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді» відбувся  День відкритих дверей 

ознайомили відвідувачів із навчальними 
аудиторіями, розповіли про особливості 
навчального процесу, спеціальності, за 
якими навчаються курсанти ВІКНУ. 
          Усі учасники заходу отримали 
необхідну та корисну інформацію, 
залишилися задоволеними проведенням 
цього заходу. 
          – Я отримав задоволення від того, 
що почув та побачив, – розповів батько 
майбутнього абітурієнта Василя Безмена 
Олександр Безмен. – Я сам військовий, 
знаю, які високі знання дає Військовий 
інститут, які якості формує у своїх 
вихованців, тому для мене важливо, щоб 
й мій син пішов по моїх стопах. 

Група зв’язків із громадськістю  

  

 

 

 

 

 

 
  

            
             
           Відбулися традиційні в таких 
випадках: зустріч керівного складу 
Військового інституту з відвідувачами, 
демонстрація слайдів та відеофільму про 
навчальний заклад, доведення до 
відвідувачів правил прийому  до ВІКНУ, 
екскурсія по навчальному корпусу 
(аудиторіях) Військового інституту, а також 
відвідання практичних занять сержантів із 
вогневої підготовки. 
          З розповіддю про історію Київського  

 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка та його структурного 
підрозділу Військового інституту, о 
рганізацію навчально-виховного процесу, 
матеріально-технічну базу та правила 
прийому перед присутніми виступив 
заступник начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч, який після цього ще й дав 
вичерпні відповіді на численні запитання.  
           Батьків та майбутніх абітурієнтів 
найбільше цікавили особливості вступної 
компанії 2011 року (іспити за окремими 
спеціальностями, з фізичної підготовки, 
професійний психологічний добір, вимоги 
до дівчат-абітурієнтів), розпорядок дня, 
побутові умови, які створені для 
курсантів, та навіть порядок розподілу 
випускників й перспективи  їх військової  
служби після закінчення навчання. 
            Начальники    факультетів 
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   ВШАНУВАННЯ  ГЕРОЇВ 

 
ТАНГО ЖИТТЯ 
 

 

У ВІКНУ проведено заходи  з відзначення Дня скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ої річниці від 
початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

ветеранів ВІКНУ полковник запасу 
Микола Дорохов. 
            – Ми, як захисники Вітчизни, 
повинні зробити все, щоб на нашу 
землю ніколи більше не ступала нога 
загарбника, – наголосив він. 
            Після завершення мітингу-
реквієму відбулося покладання квітів 
до монументу загиблих студентів та 
викладачів (фізичного факультету) та 
Пам’ятного знака викладачам та 
студентам Київського національного 
університету, загиблим в роки Великої 
Вітчизняної війни, біля якого було 
організовано несення курсантами 
ВІКНУ почесної варти. 

Микола Дорохов 

             
 

 

 

 

 
           Ще напередодні цієї трагічної дати 
в житті мільйонів українців у Військовому 
інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
було організовано та проведено: 
відвідування командуванням та 
волонтерами ветеранів війни, тематичні 
уроки з історії Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років у підшефних школах та 
ліцеях, тематичний ранок з особовим 
складом: «День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні»,  екскурсії 
курсантів   до   Меморіального  комплексу  

“Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років”,  
засідання за круглим столом на тему : 
“Назавжди в пам’яті народній”, 
оформлено книжкову виставку у 
бібліотеці ВІКНУ та відкрито художню 
фотовиставку: ”Вони захищали 
Батьківщину”.  
            22 червня 2011 року розпочалося з 
мітингу-реквієму пам’яті жертв Великої 
Вітчизняної війни.  
           – Цей день, – зазначив у своєму 
виступі заступник начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч, – нагадує нам про всіх 
загиблих на фронті, закатованих у неволі, 
які померли в тилу від голоду та 
поневірянь. Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте. Ми сумуємо за всіма, хто віддав 
своє життя у цій війні. 
           Про уроки війни, приклади 
особистої  мужності  та  героїзму  нагадав 
учасникам     заходу   голова    Ради 

У Київському національному музичному театрі оперети 
21.04.11 відбулася прем’єра  танцювально-пластичного шоу 
«Танго життя», створеного режисером-постановником 
Богданом Струтинським та балетмейстером-постановником 
Максимом Булгаковим, яку відвідали курсанти ВІКНУ 

 
натовп, метушня та розпусти мегаполісу, 
безпорадність ведуть Його туди, де Він 
зустріне Її… Звичайна офіціантка, що 
приїхала до великого міста, аби стати 
танцівницею. Вона мріє вирватися з цього 
хаосу та зберегти свою душу такою ж 
безневинною... Вона заполонила Його 
серце, але відмовила, не піддалася 
спокусі, адже горда. Танцювальне дійство 
відбувається під музику широкого 
стилістичного діапазону: від сучасної 
музики в стилі техно до класики. Однією із 
родзинок неординарного шоу є танго – 
танець головних героїв, яких кохання 
змінює назавжди… І коли вони врешті 
зустрінуться, але вже у вищому світі, то 
зустрінуться для того, щоб не 
розлучатися…  Для того, щоб дарувати  

(продовження на наступній сторінці)            

  

 

 

 

 

 

 
  

          
           Танго – танець, що поєднує у собі 
смуток та радість, нестерпні муки 
ненависті та в той же час неймовірне 
окрилення кохання… 

 

 
           Ця постановка створена для 
різновікової аудиторії.  У ній поєднуються 
класика та модерн.  
       Тема кохання ніколи не вмирає…  І чи 
існує взагалі життя без нього? А що 
робити, коли тебе покидає кохана 
людина? Куди піти? Кого просити про 
допомогу? Як жити далі, коли твоя душа 
розривається від розпачу, болю, що 
розтинає зсередини твою душу? 
Головний герой бачить вихід у чарці вина 
та низьких спокусах, що трапляються 
йому на кожному кроці… Безликий  
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ВІДБУВСЯ І-Й ОСОБИСТО-КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ СЕРЕД КУРСАНТІВ  З БІЛЬЯРДУ  
 

 

 
  (початок на сторінці 7) 
 одне одому свої почуття, які оповиті 
таємничими тенетами пристрасного 
танцю – танго життя…           
             Кохання – сила, що здатна 
змінити світ… Метушня припиняється, 
безликий натовп отримує надію на світле 
майбутнє, сповнене добра та любові… 
             Велич та багатство мови тіла 
солістів та артистів балету вповні 
передає почуття, переживання смутку та 
радості, пристрасті та ненависті. 
Мовчазні тіла та в той же час кричущі про 
кохання, злиті, мов в єдине, в танго, 
дарують тепло кожному глядачеві та    
дають надію на світлі почуття, які           

 

         
виникають тоді, коли їх найменше всього 
чекаєш.  
         У чому парадокс, так це у тому, що 
нібито одна й та ж тематика, що й завжди, 
але це шоу танцювального балету було 
приємно дивитися й після нього 
залишилося відчуття приємного 
присмаку…  У цьому дійстві є така 
«нотка» як танго, яка вказує на те, що в 
кожному з нас живе хоч маленька 
частинка світла, добра та 
відповідальності. Що для кожного з нас 
доля «збудувала» ту саму маленьку 
сходинку, на яку треба не побоятися 
стати або видертися. Ми не  завжди 
бачимо її, але шлях є завжди, треба лиш 
не здаватися.   
 
            

           Описувати рухи граціозних тіл 
артистів немає сенсу, адже вони були (у 
мене розбігаються думки) та, одним 
словом, вони були бездоганними… 
           Після того, як побував у залі, 
подивився виступ, відчув на собі всю 
енергію того, що відбувалося на сцені, 
хочеться вірити в те, що в цьому світі є 
кохання і є люди, які змінюють нас на 
краще… 
           Курсанти Військового інституту 
високо оцінили балет та виявили бажання 
частіше «виходити в світ» й дивуватися 
мистецькими знахідками.  

                                                                                              
Олена Бондарєва 

   

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      У ВІКНУ відбувся І-й 
особисто-командний 
чемпіонат серед курсантів  з 
більярду „Вільнапіраміда” 

 
           За підтримки «Асоціації більярду 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка» (президент 
асоціації – ректор  університету 
Губерський Л.В.) в Більярдному клубі        
"BUFFALO" 13.05.11 відбувся І-й 
особисто-командний чемпіонат ВІКНУ 
серед курсантів  з більярду „Вільна 

 
піраміда”. Головний суддя – секретар 
асоціації професор Військового інституту 
Безносюк О.О. 
           В особистому заліку та в змаганнях 
турніру «Білія» І місце виборов курсант   
5-го курсу військово-гуманітарного 
факультету (ВГФ) Небелас Д.В., 
наставником якого є провідний вчений 
університету завідувач кафедри 
філософського факультету професор 
Ярошовець В.І. 
           В особистому заліку ІІ та ІІІ місця 
посіли курсанти військового факультету 
фінансів і права (ВФФП) Загородній Є.М. 
та Колішенко Р.О. 
           У змаганнях турніру «Білія» ІІ та ІІІ 
місця посіли курсанти ВФФП      
Колішенко Р.О. та Бондар Я.О. 
           У командному заліку призові місця 
розподілилися наступним чином: І. ВФФП 
(2-й курс), ІІ. ВФФП (1-й курс), ІІІ. поділили  
курсанти ВФФП (4-й курс) та ВГФ. 
           Відчутну допомогу в проведенні 
турніру надав її спонсор – «Buffalo Group 
LTD» (директор – Пономаренко А.Х., який  
 

 
є президентом Асоціації розвитку 
більярдного спорту серед студентів 
України). 
           Курсанти ВІКНУ звертаються до 
студентів та аспірантів університету з 
пропозицією про створення в «Асоціації 
більярду Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» 
вслід за спілкою науково-педагогічних, 
наукових та  інженерно-технічних 
працівників, спілки студентів та аспірантів 
університету.  

Олександр Безносюк   


