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У Військовому інституті 22.02.12 відбулися урочисті 
заходи присвячені Дню захисника Вітчизни. 
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28.01.12  у Військовому інституті Курсантською 
радою були організовані змагання «Що, де, коли?».  
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У ВІКНУ на базі кафедри військової педагогіки та 
психології військово-гуманітарного факультету із 
17.01.12 по 08.02.12 проводились курси 
підвищення кваліфікації фахівців виховної та 
соціально-психологічної роботи.   
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   ЗІ СВЯТОМ ВАС, ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ 

            У Військовому інституті 

відбулися урочисті заходи,  

присвячені Дню захисника Вітчизни. 
У ВІКНУ 22.02.12 розпочалися 

урочисті заходи, присвячені Дню 
захисника Вітчизни. 

Відкриваючи урочисті збори 
особового складу, начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін 
привітав усіх присутніх зі святом, 
підкреслив його значення для всіх, хто 
причетний до військової служби та 
передав щирі привітання, які надійшли на 
адресу ВІКНУ від Міністра оборони 
України Дмитра Саламатіна, ректора 
університету Леоніда Губерського, 
директора Департаменту військової 
освіти та науки Міністерства оборони 
України Миколи Науменка, директора  
 

Департаменту      фінансів     Міністерства 
оборони України генерал-лейтенанта Івана 
Марка. 

– Це свято традиційно відзначає 
український народ, демонструючи вірність 
героїчному минулому старших поколінь – 
захисників Вітчизни. 

Офіцери, прапорщики Військового 
інституту, науково-педагогічні працівники 
здійснюють військово-патріотичне 
виховання курсантів та студентів, 
продовжують військові традиції, готують 
майбутніх офіцерів Збройних Сил України,– 
зазначив генерал-майор Віктор Балабін.  

 
           З цікавими розповідями про славетні 
бойові традиції захисників Вітчизни 
виступили ветерани Великої Вітчизняної 
війни генерал-майор у відставці Олександр 
Журавель та голова Ради ветеранів ВІКНУ 
полковник запасу Микола Дорохов. 

Як завжди, в цей день були 
нагороджені та заохочені, а на 
завершення  відбувся святковий 
концерт. 
            23.02.12 особовий склад ВІКНУ 
взяв участь у загальнодержавних, 
міських та університетських святкових 
заходах: упорядкуванні військових 
поховань на Байковому кладовищі, 
покладанні квітів до Меморіалу 
студентам, викладачам та працівникам 
університету, які віддали своє життя за 
свободу і незалежність нашої 
Батьківщини, проведенні «Уроків 
мужності» з учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів, над якими ВІКНУ 
здійснює шефство, урочистих зборах та 
концертах. 
                     Відділ із виховної роботи 
 

 

  
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ – ПІДВИЩЕНУ УВАГУ 

 
 Курсанти  ВІКНУ 17.02.12 взяли 

участь в урочистому зібранні з 
нагоди 23-ї річниці виведення військ з 
Афганістану «Пам’ятаємо минуле 
заради майбутнього…», яке відбулося 
у Спеціалізованій школі № 91 міста 
Києва.  

 
 

Участь у заході також брали: 
воїни-інтернаціоналісти, ветерани 
Великої Вітчизняної війни, члени 
правління Громадської організації  
«Пам'ять без кордонів», представники  

громадськості,   Головного        управління 
освіти і науки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації.  
           Захід, метою якого було виховання в 
підростаючого покоління почуття 
інтернаціоналізму, патріотизму, 
національної свідомості та гідності, 
бажання захищати та прославляти свою 
Батьківщину, формувати в молоді високі 
моральні та етичні якості, проходив на базі 
шкільного музею 40-ї армії «Дороги, 
опалені війною…».            
          Під час проведення урочистого 
зібрання відбулися: відкриття мистецької 
галереї відомих художників України 
«Пам'ять без кордонів», презентація 
пісенного альбому «Мечта высокая» воїна-
інтернаціоналіста, учасника військового 
оркестру   ВІКНУ,   керівника   гурту   «Аіст» 

Леоніда Мухіна; екскурсія залами музею 
«Караван пам‟яті» та покладання квітів 
до музейної скульптури Скорботної 
Матері. 
           Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін від Спілки 
ветеранів Афганістану Голосіївського 
району міста Києва, яку він очолює, 
нагородив  колектив школи грамотою та 
висловив вдячність за можливість 
проведення заходів військово-
патріотичного спрямування з молоддю.                                                
                                           Сергій Льовін 
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У ВІКНУ  ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ  
ДЕРЖАВ ТА 23 РІЧНИЦЮ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК КОЛИШНЬОГО СРСР З РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН 

 

 

         Святкові заходи розпочалися ще 
12.02.12, коли відбулася тематична 
зустріч курсантів ВІКНУ з ветеранами 
інституту.   
         У своєму виступі полковник запасу 
Микола Дорохов зокрема зазначив: 
“Україна, незважаючи на чималу критику 
на адресу афганської війни, має 
пам'ятати, шанувати та дбати про її 
учасників. Усім їм випали тяжкі 
випробування і вони витримали їх з 
гідністю. Витримали тому, що кожен із них 
суворо дотримувався вимог Військової 
присяги, виконував накази командирів і 
начальників, готовий був першим 
піднятись в атаку і ціною власного життя 
захистити від смерті своїх товаришів. І це 
повинно бути прикладом для 
військовослужбовців Збройних Сил 
України”.  
           На завершення зустрічі полковник 
запасу Віталій Чекменьов відзначив: ”Ми 
повинні схиляти голови перед світлою 
пам‟яттю загиблих синів і дочок України, 
вклонятися їхній мужності. Важливо, щоб 
ветерани, які проявили відвагу, доблесть, 
вірність присязі і честі, зберігаючи бойове 
братерство, передавали досвід молодим 
воїнам Збройних Сил України”.  
Після виступів ветеранів курсантам були 
продемонстровані слайди та 
документальний фільм “Останній солдат”. 

          Основні ж заходи відбулися 
15.02.12. Розпочалися вони з урочистого 
покладання квітів до Меморіального 
комплексу пам‟яті воїнів України, полеглих 
в Афганістані. Після цього представники 
ВІКНУ взяли участь у громадській 
панахиді в Храмі-пам'ятнику «Церква 
Воскресіння Христова», покладанні квітів у 
місці закладання пам‟ятника воїнам-
інтернаціоналістам у Голосіївському 
районі міста Києва.  
            Головою Голосіївської РДА у місті 
Києві був організований урочистий прийом 
представників Спілки ветеранів, після 
якого відбулася зустріч бойових 
побратимів у Будинку ветеранів 
Голосіївського району міста Києва.  
           На завершення свята в 
Молодіжному центрі «Планета» відбулася 
урочиста концертна програма, присвячена 
Дню вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, які проходять 
службу та працюють у Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка. 
 

 
         
          На початку заходу вступне слово 
взяв  начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін. 
            – Сьогодні, – зазначив генерал-
майор Віктор Балабін, – у ВІКНУ 
працюють та проходять військову службу 
15 учасників бойових дій на території 
інших держав. Більшість із них, як члени 
«Спілки воїнів-інтернаціоналістів та 
миротворців Голосіївського району», 
узяла активну участь у святкових заходах 
міста Києва й нашого району. Безумовно, 
у першу чергу в цей день громадяни 
України вшановуватимуть співвітчизників-
учасників   “афганської”   війни,    але     ми   

 
 
справедливо вітаємо й тих   наших  
воїнів, які, захищаючи мир на планеті, 
чесно й самовіддано  виконували  свій   
військовий обов‟язок у 25 країнах світу. 
          Нікого з присутніх не залишили 
байдужим виступи учасників концерту 
та колишніх воїнів-афганців, серед 
яких були начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор 
Балабін та голова Ради ветеранів 
ВІКНУ полковник запасу Микола 
Дорохов. 
           Серед заохочених наказами 
Міністра оборони України, ректора 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, голови 
Голосіївської районної в м.Києві 
державної адміністрації й начальника 
Військового інституту цього разу були: 
генерал-майор Віктор Балабін, 
полковник Ігор Ольховой, капітани 
Артем Чемерис та Юлія Сумко, 
працівники Збройних Сил України 
Олексій Ларіонов, Олег Логвиненко, 
Петро Мехед, Вадим Браун, Лариса 
Глова, Олександр Пацкан, Олександр 
Мацагора, Микола Дорохов, Леонід 
Ільчук, Ігор Кравець, Олександр 
Місяць, Сергій Чорненький, Леонід 
Мухін та Віталій Чекменьов. 

 
Микола Дорохов  
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  ДІЛИМОСЬ ДОСВІДОМ 

 
 
     ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

 

У ВІКНУ змагалися найкмітливіші           У запеклій боротьбі світлих голів 
перемогла команда Володимира 
Мансурова «Еквілібріум», до складу 
якої, окрім самого капітана, входили 
також Юрій Мироненко, Даніїл Дудкін, 
Денис Вдовиченко, Олександр Іванов 
та Олексій Хоменко. Щоб отримати 
перемогу, їм довелося відповісти на 
тридцять питань і одне додаткове. 
Команда отримала у винагороду 
перехідний кубок та торт. До речі, кубок 
мав вигляд кота, оскільки гра «Що, де, 
коли?» – змагання в інтелектуальній 
творчості.  
          Тож привітаємо переможців та 
подякуємо за чудову роботу 
Курсантської ради. 
                          
                         Анастасія Череповська  

 
            Кажуть, курсанти – 
найвинахідливіші серед усіх. І вкотре ми в 
цьому переконалися, коли 28.01.12 у 
Військовому інституті Курсантською 
радою були організовані змагання «Що, 
де, коли?».  
            У цьому заході брали участь 36 
учасників, включаючи: головного суддю 
Євгена Слуцького, суддю Олексія 
Бухмана, ведучого Сергія Шулика, 
асистенток Ольгу Шанайду та Марію 
Єршову. Усього  було створено 6 команд, 
які хотіли позмагатися у своїй 
ерудованості: «Солнышко», «Бонг», 
«Еквілібріум», «Безума», «Віват» та «Київ 
з Таріком».  

        Особливим ентузіазмом виділялися 
представники військового факультету 
фінансів та права. Також до змагань 
виявили бажання долучитись курсанти 
військового факультету іноземних мов та 
військового перекладу – ними була 
створена своя команда ерудитів. 

 

 

У ВІКНУ почався командирський збір  
посадовими обов‟язками, – наголосив 
Микола Науменко.  
          Планом командирського збору, 
який буде завершено 27.01.12,  
передбачено також виступи з 
лекціями: директора Департаменту 
фінансів Міністерства оборони України 
генерал-лейтенанта Івана Марка, 
представників Головного управління 
оперативного забезпечення Збройних 
Сил України, Головного управління 
військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального 
штабу  Збройних Сил України,  
Департаменту правового забезпечення 
Міністерства оборони України, 
проведення занять з оперативно-
тактичної, мобілізаційної, фізичної та 
вогневої підготовки, заліків та інших 
заходів. 

   Група зв’язків із громадськістю 
 

 

 
 
          У ВІКНУ 23.01.12 почався 
командирський збір з офіцерами та 
особами сержантського складу. 
          
 

            Метою заходу є набуття офіцерами 
теоретичних та практичних навичок щодо 
виконання функціональних обов‟язків у 
мирний та воєнний час й підвищення рівня 
їх методичної підготовленості, 
удосконалення навичок тих, хто 
навчається і визначення рівня їх 
підготовки.  
            Одним із важливих завдань є 
впровадження передового досвіду 
проведення заходів професійної 
підготовки, навчання курсантів, організації 
повсякденної діяльності структурних 
підрозділів.  

           У перший день командирського 
збору перед його учасниками з лекцією 
виступив директор Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України Микола Науменко. 
Змістом його виступу став аналіз 
сучасного стану Збройних Сил України й 
визначення ролі військової освіти та 
науки в його покращенні, завдань, які 
необхідно вирішувати Військовому 
інституту. 
         – Наша система військової освіти – 
найкращий проект Збройних Сил 
України, який був реалізований за 20 
років, – зазначив поважний гість. – Але 
час не стоїть на місці й треба вносити 
необхідні корективи. Це стосується як 
кількісних, так і якісних показників.            
Особливу увагу  директор Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України звернув на необхідність 
покращення змісту і якості навчально-
виховного процесу, військово-
патріотичного  виховання курсантів та 
підготовку військових кадрів за 
програмою підготовки офіцерів запасу.                                   
–   – Випускник ВІКНУ в першу чергу 
повинен бути патріотом своєї 
Батьківщини, військовим фахівцем, 
готовим     до   виконання      завдань   за  
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      ФАХІВЦІ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ПІДВИЩИЛИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ 

 
     НА КУРСАХ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗМІ 

 

У ВІКНУ розпочалися курси підвищення кваліфікації офіцерів з  
інформування громадськості та взаємодії із засобами масової 
інформації 

          Під час навчання слухачі мають 
хорошу можливість на практиці 
використати отримані знання, 
попрацювати з  стаціонарним 
радіотелевізійним комплексом, 
випробувати себе в ролі прес-
секретаря та журналіста під час 
брифінгів та прес-конференцій на будь-
які теми, вивчити основи відеомонтажу 
та отримати навички роботи відео-
оператора. Також журналісти 
дізнаються про організацію 
інформаційного забезпечення 
діяльності ЗСУ, інформаційних та 
рекламних акцій на сторінках військової 
преси, радіо та телебачення. 
           Одне із занять буде проведено в 
Департаменті преси та зв‟язків із 
засобами масової інформації МОУ 
особисто директором департаменту 
Олександром Клубанем. По закінченню 
курсів слухачі отримають свідоцтва 
загальнодержавного зразка. 
                                           

 
           У ВІКНУ розпочалися чергові курси 
підвищення кваліфікації з інформування 
громадськості та взаємодії із засобами 
масової інформації.        
          До навчання на двотижневих курсах 
залучені 14 військовослужбовців та 
працівників ЗС України установ, 
безпосередньо підпорядкованих 
Департаменту    преси   та     зв‟язків      із 
засобами масової інформації МОУ, інших 

         Заняття зі слухачами проводять 
висококваліфіковані викладачі кафедри 
інформаційно-психологічного протиборства 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу Військового інституту Київського 
національного університету: доктор 
технічних наук, професор Ірина Замаруєва, 
старший викладач Петро Мехед, кандидат 
технічних наук, старший науковий 
співробітник Микола Присяжнюк, кандидат 
історичних наук, доцент Григорій Кривошея. 
            За період підготовки представники 
військових засобів масової інформації та 
регіональних медіа-центрів МОУ пройдуть 
повний курс навчання з таких дисциплін, як 
«Соціально-психологічні особливості 
зв‟язків з громадськістю у військовій сфері», 
«Комунікаційні процеси у формуванні 
позитивного іміджу ЗСУ», «Технічні засоби 
масової комунікації», «Засоби масової 
інформації в інформаційно-психологічному 

 
У ВІКНУ на базі кафедри військової педагогіки та психології 

військово-гуманітарного факультету з 17.01.12 по 08.02.12 
проводились курси підвищення кваліфікації фахівців виховної та 
соціально-психологічної роботи.   

 

кандидат психологічних наук 

полковник Сергій Васильєв, професор 
кафедри військової педагогіки та 
психології доктор психологічних наук, 
професор Олександр Сафін, професор 
кафедри військової педагогіки та 
психології кандидат військових наук 
старший науковий співробітник Віктор 
Алещенко, доцент кафедри військової 
педагогіки та психології кандидат 
педагогічних наук, доцент Світлана 
Балашова, доцент кафедри військової 
педагогіки та психології кандидат 
політичних наук підполковник Сергій 
Сірий, старший викладач кафедри 
військової педагогіки та психології 
підполковник Олег Алфьоров. 
         Найбільш старанно навчалися на 
курсах: підполковник В‟ячеслав 
Шкрабов, майор Володимир Рябуха та 
старший лейтенант Катерина Рибачук, 
які по  завершенню отримали не лише 
дипломи, а й грамоти. 

   
 

 Сергій Васильєв    
                                                      

           

         Метою курсів було набуття 
офіцерами теоретичних та практичних 
навичок у сфері виховної та соціально-
психологічної роботи.  
         Свою кваліфікацію підвищили 11 
офіцерів, які представляли Сухопутні 
війська, Повітряні Сили, Головне 
управління зв„язку та інформаційних 
систем ГШ Збройних Сил України. 
          

         

        Із слухачами курсів були проведені 
заняття з навчальних дисциплін: “Теорія і 
методика виховної роботи”, “Актуальні 
проблеми воєнно-політичної історії 
України”, “Військова психологія”, 
“Військове навчання”. 
          Яскраві враження залишили по 
собі психологічний тренінг: “Діагностика 
та формування лідерських якостей”, 
відкрите заняття на тему: “Державницьке 
та військове будівництво в Україні 
періоду Центральної Ради”, відвідання 
музеїв та історичних пам„яток м. Києва.  
До проведення занять на курсах були 
залучені досвідчені викладачі: начальник 
військово-гуманітарного факультету 
кандидат політичних наук полковник 
В‟ячеслав Кирик, начальник кафедри 
військової     педагогіки     та     психології  
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управлінь МОУ.  протиборстві»                                            Андрій Верба 

 
 

  МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

ВИПУСК НАВІГАТОРІВ 

Французькі курсанти пройшли мовне стажування у 
Військовому інституті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Республіки  
         Підполковник Готьє також 
передав Військовому інституту 
навчально-методичну літературу та 
плакати для забезпечення якісного 
вивчення французької мови та 
обладнання спеціалізованого класу. 
Проведення зазначеного стажування є 
яскравим прикладом плідної співпраці 
між Військовим інститутом та Апаратом 
аташе з питань оборони при 
Посольстві Французької Республіки в 
Україні, яка бере початок із 1995 року. 
Вже п‟ятий рік поспіль курсанти 
Загальновійськового училища Сен-Сір 
Коеткідан Збройних сил Французької 
Республіки мають змогу не лише 
покращити мовну підготовку, а й 
ознайомитись із кращим університетом 
країни, у стінах якого здобувають 
профільну вищу освіту курсанти 
Військового інституту. 
 
                                      Андрій Гальчус 

 

 
 

Традиційно, в останній день 
перебування у Військовому інституті 
французьким курсантам було вручено 
сертифікати про проходження мовного 
стажування. У заході взяв участь аташе з 
питань оборони при Посольстві 
Французької Республіки в Україні 
підполковник Філіп Готьє. Він зазначив, 
що цей захід є надзвичайно важливим як 
для французької, так і для української 
сторони, адже має взаємовигідний 
характер та сприяє продовженню плідної 
співпраці між Військовим інститутом та 
Апаратом аташе з питань оборони при 
Посольстві Французької Республіки в 
Україні, яка складається з трьох 
напрямків, а саме: проведення мовного 
стажування курсантів згаданих вищих 
військових навчальних закладів, робота в 
інституті французьких викладачів – носіїв 
мови та спільні проекти у сфері 
укладання словників і підручників із 
військово-спеціальної мовної підготовки. 
У відповідь на візит французьких 
курсантів до України в листопаді 2012 
року заплановане чотиритижневе 
стажування     українських      курсантів   у  
Загальновійськовому училищі Сен-Сір 
Коеткідан Збройних сил Французької  

           У ВІКНУ завершилось стажування 
курсантів Загально-військового училища 
Сен-Сір Коеткідан Збройних сил 
Французької Республіки. 
          Протягом перебування у ВІКНУ 
молодші лейтенанти Жан-Крістіан Сімон 
та Брюно Стеймле вдосконалювали 
рівень володіння російською мовою та 
знайомились із системою інтегрованої 
підготовки військових фахівців, яка існує в 
Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, та з самим 
університетом зокрема. Для них були 
проведені заняття, присвячені історії 
України, розвитку її Збройних Сил, 
культурі та побуту нашого народу.  
        Також французькі курсанти відвідали 
музеї та історичні місця столиці України. 

У ВІКНУ відбувся черговий 
випуск фахівців із навігаційного 
забезпечення військових частин 
та підрозділів 

    У ВІКНУ з 23.01.12 по 18.02.12 на курсах 
підвищення кваліфікації фахівців із 
навігаційного забезпечення військових 
частин та підрозділів Збройних Сил 
України здійснено підготовку офіцерів, 
зарахованих до кадрового резерву для 
призначення на посади за фахом 
“Геоінформаційні системи і технології” 
частин та підрозділів Збройних Сил 
України. Свою кваліфікацію підвищили 10 
офіцерів, які представляли Сухопутні 

       На навчання до Військового інституту 
прибули представники Командування сил 
підтримки Збройних Сил України. 
       Метою навчання було придбання та 
поглиблення знань із питань 
навігаційного забезпечення бойової 
підготовки та бойового застосування 
батальйону (дивізіону) у сучасному 
загальновійськовому (протиповітряному) 
бою, набуття практичних навичок щодо 
навігаційного забезпечення батальйону 
(дивізіону) при виконанні поставлених 
бойових та миротворчих завдань. 
      Навчання проведено згідно з планом-
програмою курсів підвищення 
кваліфікації фахівців із навігаційного 

ВІКНУ, серед яких два кандидати наук 
(доценти). 
         Заняття проводились на 
високому методичному рівні, на 
сучасній навчально-матеріальній базі 
Військового інституту (спеціалізований 
комп‟ютерний клас із програмним 
забезпеченням та виходом до мережі 
INTERNET), що дало змогу слухачам 
курсів найбільш повно та якісно 
засвоїти матеріал.  
                                        Павло Савков 
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ЗИМОВІ РОЗВАГИ 
 

війська, Повітряні Сили, Генеральний 
Штаб, Національний університет оборони 
Збройних Сил України, ВІТІ НТТУ КПІ та 
ВІКНУ. 

забезпечення військових частин та 
підрозділів Збройних Сил України, яка 
розрахована на 216 годин.             
       У викладанні матеріалу брали участь 
найбільш досвідчені   вчені та   викладачі 

В університеті і безпосередньо в нашому рідному Військовому 
інституті проходить зимова сесія. Всі студенти та курсанти 
інтенсивно та наполегливо готуються до іспитів і гідно 
демонструють свої знання. Проте ніхто не хоче вгрузати в 
буденну рутину! 

 
весела атмосфера - і тому 
незадоволених не було. Пізніше гра в 
«завойовники» плавно перейшла у 
просто гру в сніжки, а учасників 
ставало все більше і більше, оскільки 
до неї приєднувалися навіть ті, хто 
проходив поряд, - ніхто не був 
байдужим до таких розваг.Як підсумок, 
хочеться виразити безмежну вдячність 
організаторам за такий захід і за те 
море емоцій, які він приніс кожному 
учаснику. Адже такі події створюють 
між студентами та курсантами справді 
товариські, теплі стосунки, 
підкреслюють їх єдність та 
згуртованість.  
          До речі, Максим Макарчук казав, 
що Київський політехнічний інститут 
бажає позмагатися у грі в сніжки з 
нашим університетом. Тож будемо 
чекати цього змагання та побажаємо 
нашим організаторам натхнення на 
організацію не менш цікавих та веселих 
заходів! 
                         Череповська Анастасія        

 

       Головним рефері ігор був сам Голова 
студентського парламенту. Також 
організацією займалися Голова 
курсантської ради та Голови спортивних 
департаментів університету та 
Військовому інституту. Отже гра мала 
кілька різновидів, але найбільше всім 
була до вподоби гра  «Завоювання 
прапора противника». Усі учасники були 
розділені на дві команди - «білі» та 
«червоні» - і у кожної був свій прапорець, 
який закріплювався позаду команди в 
снігу. Завданням кожної команди було 
пробігти через «оборону» противника, 
забрати прапорець і принести його до 
своєї команди. Було не дивно, що саме 
курсантам був до вподоби саме цей вид 
гри, оскільки він був пов‟язаний з їх 
безпосереднім призначенням як 
військовослужбовців – оборона та 
охорона своїх кордонів. Кожна команда 
відпрацьовувала свою стратегію та була 
дуже злагодженою.  Глядачів на трибунах 
не було – усі хотіли взяти участь у цій 
розвазі, зняти стрес та просто 
повеселитися у колі своїх друзів та колег. 
Це було справді феєричне дійство, між 
учасниками підтримувалась товариська,  

           

          21.01.12 Голова студентського 
парламенту університету Максим 
Макарчук та Голова курсантської ради 
Руслан Колішенко організували чудовий 
захід, який всі ще довго будуть згадувати 
– «Сніжки на ямі». Ще за кілька днів в 
інтернеті була розповсюджена 
інформація з деталями більшість запитів 
була підтверджена позитивними 
відповідями. Подія відбувалася на 
спортивному майданчику університету 
поблизу гуртожитку Економічного 
факультету. Насправді кількість учасників 
цього заходу перевищила всі очікування – 
прийшло досить багато студентів та 
курсантів, до того ж важливо зауважити, 
що більш пунктуальними та більш 
активними виявилися військові.  
Турнір з армреслінгу          

 

          Військовий інститут – місце 
специфічне й зрозуміло чому: він 
славиться сильними, мужніми 
курсантами. Правда, що й казати, 
цивільні  дівчата,    коли   бачать    наших 
хлопців, відразу мають саме такі 
асоціації.        

       А наші викладачі та офіцери 
сприяють цьому – 11.02.12 у Військовому 
інституті був проведений турнір з 
армреслінгу.  
       Організатором була кафедра фізичної 
підготовки та спорту, а точніше її 
начальник підполковник Андрій 
Балдецький, викладач цієї ж кафедри 
Семен Тарасюк та випускник нашого 
інституту  2010 року, багаторазовий 
переможець змагань з армреслінгу різних 
рівнів Щеглюк Богдан. Вони ж і були 
суддями.  
        Звісно, за турніром стежив та активно 
вболівав спортивний департамент 
Курсантської ради з її головою 
Мансуровим Володимиром на чолі.  
      Усього у змаганнях брали участь 21 
курсант.  

       Турнір проводився в чотирьох 
вагових категоріях: до 65 кг, до 75 кг, до 
85 кг та понад 85 кг. У чесній боротьбі 
перемогу отримали відповідно 
Береговий Володимир (ВФПП, 3 курс), 
Макух Дмитро (ФІМВП, 4 курс), 
Росомака Андрій (ВФФП, 3 курс) та 
Тарадайко Ярослав (ВФФП, 5 курс). 
Переможців було відібрано до збірної 
Військового інституту з армреслінгу для 
участі в змаганнях на вищих рівях.      
Подяку хочеться висловити кафедрі 
фізичної підготовки та спорту – за 
організацію, Щеглюку Богдану – за 
співпрацю та Мансурову Володимиру – 
за надання інформації. 

 

Андрій Балдецький 



СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 


