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«ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В ВІКАХ НЕ СТАРІЄ…» 

 
 
           В історії кожного народу є постаті, 
які утверджують його велич, славу, 
національну волю, патріотизм. Саме 
таким для України є Великий Кобзар – 
Тарас  Григорович Шевченко. 
           10 берерзня 2014 року в 
Київськогму національному університеті 
імені Тараса Шевченка відбувся  
міжнародний літературний конгрес, 
присвячений 200-річчю від дня 
народження «Генія правдивого слова» 
Тараса Шевченка. 
            Культурно-освітній захід був 
організований за сприяння Міністерства 
освіти та науки України, Міністерства 
культури та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
 

           «Вийшовши з простого народу, він 
ішов попереду, вказуючи і чистоту слова, і 
чистоту думки, і чистоту життя…» 
           На пленарному засіданні з 
вітальним словом виступили: Радник 
Президента України Юрій Богуцький, 
Голова Комітету Верховної Ради з питань 
свободи слова та інформації Микола 
Томенко, Голова парламентського 
комітету з питань освіти Лілія Гриневич, 
директор Департаменту  міністерства 
культури у справах релігій та 
національностей Володимир Юшкевич, 
президент Академії педагогічних наук 
України  академік Василь Кремінь, 
директор інституту літератури імені Т.Г. 
Шевченка НАНУ академік Микола 
Жулинський, директор Київського 
національного музею Траса Шевченка 
Дмитро Стус та високоповажні  Посли 
Республіки Польща в Україні Генрик 
Літвін та Республіки Казахстан Заутбек 
Турісбеков. 
           Військовий інститут представили: 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін, начальник 
факультету військової підготовки 
полковник Віктор Добровольський,   

старший викладач майор Віталій 
Гаврюшенко, голова Воєнно-наукового-
товариства – курсант Іван Федорців та 
представник студентства інституту 
студент Юлія Голуб. 
           Міжнародний літературний конгрес 
завершився святковим, урочистим 
концертом. 
           Слава Україні! Слава Великому 
Тарасові! 
   
  Літа ідуть нестримною ходою, 
  Але твій спів, як сонце, не погас,  
  Ти з нами йдеш в бою і після бою, 
  Великий наш, безсмертний наш, Тарас! 
 

Юлія Голуб  
 

 
ВЕРШИНА, ЩО СВІТИТЬ І ЄДНАЄ 

 
           У рамках святкування 200-річчя з 
дня народження Тараса Шевченка 
12.03.14  до його могили та музею 
керівництвом КНУ була організована 
екскурсія.  
           За словами полковника запасу 
Миколи Дорохова, –  одного з учасників 
заходу, який представляв ВІКНУ, 
найбільші враження залишили по собі 
меморіальні речі та офорти Тараса 
Шевченка, рідкісні видання його книг, 
високохудожні твори українських і 
зарубіжних митців. Вони дають нам 
можливість краще зрозуміти творчий та 
життєвий шлях Кобзаря, як геніальної 
особистості та провидця. 
           – Шевченківський національний 
заповідник у Каневі є найдавнішим 
історико-культурним заповідником в 

 Україні і першим із закладів гуманітарної 
сфери, удостоєних статусу національного 
– сказав Микола Сергійович. – Після його 
відвідання не випадково на думку 
спадають слова Олеся Гончара, які є 
актуальними й сьогодні: «Тут духовна 
вершина нашого народу, вершина, що  
 

світить і єднає, і наснажує, і кличе всі           
народи до дружби і братерства».   
           Іншого учасника екскурсії, 
полковника запасу Юрія Коваля, 
зачарували мальовничі крайовиди 
заповідника, Канівські гори, про які сам 
Шевченко колись писав: «...мені і вдень і 
вночі сниться ота благодать над 
Дніпром...». 
           По завершенню заходу, його 
учасники жваво обговорили свої 
враження, які вони отримали від почутого 
та побаченого, вплив життєвого і 
творчого шляху поета і художника на 
українську культуру, історію становлення 
української державності, поборником 
якої  був Тарас Шевченко. 

Сергій Льовін 
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ПРОВЕДЕНІ ПОКАЗОВІ ЗАНЯТТЯ 
 

        
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ЗА КОНТРАКТОМ 

 

            У Військовому інституті 
18.02.14 у групі курсантів 4-го 
курсу спеціальності «фінанси» 
було проведено показове заняття 
з методики організації самостійної 
підготовки. 
          Метою заходу було покращення  
якості самостійної підготовки 
курсантів. Метод проведення занять – 
групова вправа. 
  

           Проводив заняття заступник 
начальника Військового інституту з 
навчальної роботи полковник В’ячеслав 
Кирик. 
           Під час проведення занять був 
визначений та відпрацьований алгоритм 
дій посадових осіб, які беруть участь в 
організації та проведенні самостійної 
роботи курсантів.  
            

 

            На заняттях був присутній директор 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України  генерал-
майор Ігор Толок..  
           До  проведення заходу були 
залучені: керівний склад Військового 
інституту, факультетів, начальники кафедр, 
курсів, курсові офіцери та командири 
навчальних груп.            

Навчальний відділ 
 

             
            У ВІКНУ з 24.03.14 по 30.05.14 
проводиться конкурсний відбір 
серед студентів факультетів 
(інститутів) КНУ та студентів 
інших вищих навчальних закладів, 

які виявили бажання проходити 
військову підготовку за 
програмою офіцерів запасу за 
контрактом. 
           За словами начальника 
факультету військової підготовки 
ВІКНУ полковника Віктора 
Добровольського,  професія 
військового сьогодні набирає  

            
особливого значення, тому й ставлення 
до неї у суспільстві, серед студентської 
молоді зовсім інше, ніж було ще вчора. 
           – У ВІКНУ створені всі необхідні 
умови для успішного проведення 
вступних випробувань та навчання 
студентів, які виявили бажання 
проходити військову підготовку за 
програмою офіцерів запасу, – зазначив 
полковник Віктор Добровольський. – 
Конкурсний відбір вже розпочався. Він 

передбачає: оцінку рівня успішності  
навчання студентів, засвоєння ними  

 
програми допризовної підготовки, фізичної 
підготовки та психологічне обстеження. 
           Правила прийому студентів для 
підготовки за програмою офіцерів запасу 
розміщені на сайті Військового інституту, всі 
бажаючі мають можливість з ними 
ознайомитись.  
           Запрошуємо до ВІКНУ майбутніх 
захисників Вітчизни, тих, кому не байдужа 
доля нашої рідної країни! 

 

Ігор Луценко 
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НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

           У Військовому інституті з 
14.01.14 по 05.02.14 проводились курси 
підвищення кваліфікації фахівців по 
роботі з особовим складом військових 
частин і підрозділів безпосереднього 
підпорядкування Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних 
Сил України.   
  Метою курсів було набуття 
офіцерами теоретичних та практичних 
навичок у сфері виховної роботи з 
особовим складом.     

           Свою кваліфікацію підвищили 14 
офіцерів. 
           Із слухачами були проведені 
заняття з навчальних дисциплін: “Теорія і 
методика виховної роботи”, “Актуальні 
проблеми воєнно-політичної історії 
України”, “Військова психологія”, 
“Актуальні проблеми ідеологічної роботи 
в Збройних Силах України”. 
           До проведення занять були 
залучені досвідчені фахівці: начальник 
відділу психологічної роботи – заступник 
начальника соціально-психологічного 
управління Головного управління по 
роботі з особовим складом Збройних Сил 
України, кандидат психологічних наук 
полковник Едуард Литвиненко, заступник 
начальника Військового інституту з 
навчальної роботи, кандидат політичних 
наук, доцент полковник В’ячеслав Кирик, 
начальник кафедри військової педагогіки  

та психології, кандидат психологічних 
наук полковник Сергій Васильєв, 
професор кафедри військової 
педагогіки та психології, доктор 
психологічних наук, професор 
Олександр Сафін та інші науково-
педагогічні працівники кафедри.  
                      За словами полковника 
В’ячеслава Кирика, захід було 
організовано та проведено на 
високому рівні. 
           – Слухачі отримали необхідні 
знання, які допоможуть їм при 
виконанні  службових обов’язків у 
подальшій військовій службі, – 
зазначив  В’ячеслав Леонідович. 
Серед тих, хто найбільш наполегливо 
навчався та показав найкращі знання 
були: підполковник Олег Каштальян, 
майор Ірина Сізон та старший 
лейтенант Катерина Скидан.  

             
        У ВІКНУ проведено місячні курси 
підвищення кваліфікації фахівців з 
питань  організації навігаційного 
забезпечення на основі 
геоінформаційних технологій і систем 
Збройних Сил України. 
       Свою кваліфікацію підвищив 21 
військовослужбовець Збройних сил 
України. 
        У сучасному класі “Геоінформаційних 
систем” із слухачами були проведені 
заняття з навчальних дисциплін: 
“Навігаційне забезпечення 
військ”,“Геоінформаційні системи” та ін. 

  До проведення занять були залучені 

            
досвідчені фахівці: начальник 
геоінформаційної служби Центрального 
управління воєнно-топографічного та 
навігації Головного управління 
оперативного забезпечення 
Генерального Штабу Збройних Сил 
України полковник Андрій Проценко, 
заступник начальника Центрального 
управління воєнно-топографічного та 
навігації Головного управління 
оперативного забезпечення 
Генерального Штабу Збройних Сил 
України полковник Олександр Софієнко. 
       За словами  полковника Олександра 
Софіенко, захід було       організовано 

            
та проведено на високому 
методичному та організаційному  рівні. 
       – Слухачі отримали необхідні 
знання, які допоможуть їм при 
виконанні  службових обов’язків у 
подальшій військовій службі, – 
зазначив  Олександр Миколайович. 
Серед тих, хто найбільш наполегливо 
навчався та показав найкращі знання 
були: полковник Сергій Демянчук, 
підполковник Ігор Шевченко та 
старший лейтенант Євген Кравчук. 

 
Сергій Пашковський  
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            НАУЦІ – ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ 

           Відповідно до Плану наукової і 
науково-технічної діяльності Військового 
інституту на 2014 рік 25.04.14 у ВІКНУ 
відбулась Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих 
вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів 
і студентів на тему: "Актуальні завдання 
гуманітарного, фінансово-економічного, 
правового, матеріально-технічного та 
лінгвістичного забезпечення підрозділів та 
частин Збройних Сил України".  
           На адресу конференції надійшли 
наукові доповіді з понад 15 ВНЗ та установ 
України. 
           Пленарне засідання відкрив голова 
оргкомітету, заступник начальника 
Військового інституту з наукової роботи, 
кандидат географічних наук, доцент 
полковник Ігор Ольховой, який у своєму 
виступі від імені директора Департаменту 
військової освіти та науки Міністерства 
оборони України генерал-майора Ігоря 
Толока та начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна привітав присутніх із початком 
роботи, окреслив подальший порядок та 
завдання. 
           – Основною формою популяризації 
воєнно-наукових та військово-технічних 
знань серед особового складу вищих 
військових навчальних закладів, – 
зазначив Ігор Олександрович, – є 
створення військово-наукових товариств 
та проведення публічних заходів наукової 
та науково-технічної діяльності, а саме: 
науково-практичних конференцій, 
семінарів, круглих столів тощо. На нашу 
адресу надійшло 246 доповідей вчених, 
курсантів та студентів, з них докторів наук 
– 7, професорів – 6, кандидатів наук – 54 
та доцентів – 17. Під час роботи нашої 
конференції ви, її учасники, будете мати  
 

можливість апробувати свої 
дисертаційні, дипломні та курсові роботи, 
поділитись науковим досвідом, 
отриманим при виконанні науково-
дослідних робіт і навчанні, – підкреслив 
полковник Ігор Ольховой. 
           Наголошуючи на важливості 
заходу в науковому житті ВІКНУ, 
заступник начальника Військового 
інституту по  роботі з особовим складом, 
кандидат педагогічних наук полковник 
Віктор Уліч зауважив, що ми вже 
традиційно під час роботи конференції 
відзначаємо й чергову річницю 
катастрофи на Чорнобильській АЕС. 
           – 28 років тому на теренах нашої 
квітучої землі сталася найбільша 
техногенна аварія в історії людства – 
вибухнув четвертий реактор 
Чорнобильської АЕС і сумарна радіація 
ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 
мільйонів кюрі, що в 30 – 40 разів більше, 
ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 
році, – сказав Віктор Леонідович. – 
Чорнобильська катастрофа стала одним 
із чинників розпаду СРСР. Із тих пір в 
Україні та світі існує зловісний вимір 
часу: до і після Чорнобиля.  
           Сьогодні всі ми вшановуємо 
пам’ять тих, хто поклав життя в боротьбі 
з радіацією. Згадуємо пожежників, 
міліціонерів, військових, авіаторів, 
енергетиків... Вічна їм пам’ять – людям, 
які врятували світ від значно 
масштабнішої катастрофи. 
           Полковник Віктор Уліч поіменно 
назвав усіх учасників ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, які й 
сьогодні служать і працюють у ВІКНУ, 
подякував їм за героїзм та 
самовідданість. 
           Про подвиг військових, свою 
особисту участь у подіях 28-річної 
давнини розповів один із учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС полковник запасу 
Олександр Абрамян.  
           Перед учасниками заходу з 
музичним вітанням виступили відомі 
артисти України та учасники художньої 
самодіяльності ВІКНУ. 
           Від імені проректора Університету 
з наукової роботи доктора геологічних  

наук, професора Сергія Вижви 
учасників заходу привітав голова 
наукового товариства студентів та 
аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка 
молодший сержант Віктор Мацюк, який 
виступив із доповіддю "Можливості 
гуманітарних дисциплін у формуванні 
полікультурної складової професійної 
підготовки майбутніх офіцерів". 
            Актуальними та змістовними 
були доповіді учасників конференції:  
доцента кафедри фінансів і права  
військового факультету фінансів і 
права ВІКНУ кандидата юридичних 
наук, доцента підполковника Ігоря 
Коропатніка "Актуальні завдання 
підготовки спеціалістів для юридичної 
служби Збройних Сил України", 
ад’юнкта науково-організаційного 
відділення капітана Андрія Шевчука 
"Фінансові ресурси Збройних Сил 
України: реалії та перспективи" та 
сержанта Ярослави Марченко 
"Соціальні мережі як важливий 
інструмент налагодження дієвої 
комунікації у сфері військово-цивільних 
відносин". 
           Після перерви відбулася плідна 
робота по секціях: "Актуальні 
проблеми виховної роботи у Збройних 
Силах України", "Технічні проблеми 
озброєння і військової техніки та 
технології подвійного призначення", 
"Актуальні питання правового 
забезпечення повсякденної діяльності 
Збройних Сил України", "Фінанси та 
воєнна економіка", "Інформаційно-
психологічна безпека особистості, 
суспільства, держави", "Актуальні 
проблеми лінгвістичного забезпечення 
Збройних Сил України" та  
"Геоінформаційне забезпечення 
Збройних Сил України".  
             Активну участь в організації та 
проведенні заходу взяли представники 
воєнно-наукового товариства ВІКНУ. 
           Конференція досягла своєї 
мети: пройшла на високому науково-
методичному рівні, обговорені питання 
носили актуальний характер. 

 
Сергій Льовін 
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 ВІДСТОЯЛИ ВЕЛИКЕ ЗВАННЯ СОЛДАТА, ПАТРІОТА, ЛЮДИНИ 

         
У ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 

 

           У сучасних умовах патріотичне 
виховання являє собою, з одного боку, 
найважливішу складову частину системи 
виховання в суспільстві. З іншого боку, 
воно є одним з напрямків соціально 
значимої діяльності, безпосередньо 
пов'язаної з розвитком у молоді 
патріотизму, формуванням у неї готовності 
до захисту Батьківщини. 
           Після Великої Вітчизняної війни 
наші земляки змушені були нести службу в 
багатьох державах світу. Та найбільш 
тривалою і тяжкою була військово-
політична операція в Афганістані. Сьогодні 
чимало учасників бойових дій, які з честю 
виконали свій військовий обов’язок, серед 
нас. Їх бойовий досвід, загартованість, 
висока відповідальність і наполегливість 
допомагають бути дієвими і в цивільному 
житті.  
           Тісний зв’язок поколінь існує із 
спеціалізованою школою № 85 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
м.Києва, де директор Федунова Т.М. В 
                              

 

школі проводиться дослідно-
експериментальна робота за темою 
«Військово-патріотичне виховання як 
невід’ємна складова громадянського 
становлення учнів». 
           Тут частий гість ветеран Великої 
Вітчизняної війни, поет, лауреатом премії 
ім. С.С. Гулака-Артемовського Киреєв 
Георгій Олександрович, випускник 
школи, учасник бойових дій в Афганістані 
Єпіфанов Є.Г. Величезну роботу з 
патріотичного виховання проводить з 
учнями вчитель школи, учасник бойових 
дій в Афганістані Величко В.В.  
           Днями на зустріч із школярами 
були  запрошений ветерани афганської 
війни полковники у відставці  Данілейко 
В.Ф., Дорохов М.С.  Темою їх зустрічі 
були події війни в Афганістані. Вони  
розповіли, що Афганістан залишається в 
нашій пам’яті не лише болем утрат, а й 
мужністю та героїзмом солдатів і 
офіцерів. Він став відправним пунктом 
формування сучасної доктрини  
залучення  українських військових до 

 
иротворчих місій на територіях інших 
країн.  
           Немало поневірянь афганцям 
довелося витримати ще й у повоєнний 
час, оскільки вони  не знаходили 
порозуміння, а часто не зустрічали 
адекватного ставлення з боку 
суспільства. Воїнам-афганцям, 
обпаленим пеклом того лихоліття, 
довелося здолати та вистояти перед 
черствістю чиновників, знайти себе у 
новому житті, і не просто вижити, а й 
відстояти велике звання Солдата, 
Патріота, Людини.   

Микола Дорохов 

              
           У День довкілля 12.04.14 
особовий склад ВІКНУ взяв участь 
у загальноукраїнській акції «За 
чисте довкілля» та 
загальноміській толоці, яка цього 
року відбулася під гаслом: «Чиста 
столиця починається з мене!». 
           Вже традиційно навесні 
військовослужбовці, працівники 
Збройних Сил України та курсанти 

ВІКНУ у кількості 440 осіб прибули до 
Військового інституту для наведення 
порядку у приміщеннях, на території 
ВІКНУ та Голосіївського району м. Києва. 
           – Нам всім сьогодні дуже не 
вистачає позитиву, добрих справ та 
яскравих посмішок, – каже заступник 
начальника Військового інституту по 
роботі з особовим складом полковник 
Віктор Уліч. – Тому починати треба з 
наведення порядку, благоустрою нашого 
міста та країни. В цьому нам й допоможе 
сьогоднішній захід. 
           За словами заступника 
начальника Військового інституту з тилу 
полковника Олега Бурдюга, у цей день 
було прибрано території навколо 
навчальних корпусів та гуртожитків 
ВІКНУ, лісополоси по проспекту 
академіка Глушкова, вулицям 
Лятошинського та Крейсера «Аврора».  

           Всього було висаджено біля 200 
квітів та кущів, 15 дерев, побілено 10 км 
бордюрів, вивезено близько 5 тон сміття. 
           – За відгуками відповідальних 
представників Голосіївської районної у  м. 
Києві державної адміністрації, всі роботи з 
озеленення та поліпшення санітарного 
стану району, які було доручено провести 
ВІКНУ, були виконані якісно й у 
встановлений термін – зазначив полковник 
Олег Бурдюг.  

Олег Домбровський 
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ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ ХIV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА СТАЛА 
КУРСАНТ ВІКНУ 

 

 
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

 

           Щорічно представники 
Військового інституту успішно беруть 
участь у Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика, 
який проводиться з метою 
утвердження державного статусу 
української мови, піднесення її 
престижу серед учнівської молоді, 
виховання шани до культури і традицій  
  

українського народу.  
           Не став винятком й 2013/2014 
навчальний рік, в якому конкурс 
проводився у чотири етапи: 1-й етап 
(шкільний)  – розпочався, вже 
традиційно, 9 листопада – в День 
української писемності та мови,   а 
завершився  22  листопада; 2-й етап 
(районний)  –  проходив з 23 листопада 
по 7 грудня; 3-й етап (обласний) – з 15 
грудня; 4-й етап (підсумковий) – у січні. 
           Приємно відзначити, що перше 
місце у конкурсі цього року виборола 
курсант 4-го курсу військового 
гуманітарно-лінгвістичного факультету 
ВІКНУ Олена Степанюк, яка навчається 
за спеціальністю «журналістика». Олена 
постійно бере участь у суспільному житті 
Військового інституту, є відмінницею 
навчання та членом військово-наукового 
товариства факультету та інституту. 
          За словами переможниці, цей 
конкурс є важливою подією в її житті.  
 

           Вперше вона взяла участь у  ньому, 
коли навчалася в школі, а вступивши до 
ВІКНУ, вирішила продовжувати традицію. 
Дівчина  вважає, що кожен 
військовослужбовець повинен вивчати 
українську мову та бути справжнім 
патріотом своєї країни. 
           Особливістю цьогорічного конкурсу 
для неї стало творче завдання, в якому усі 
теми були присвячені Україні та 
українському народу.  
           – Я писала творче есе на одному 
подиху, – каже Олена, – оскільки  пишаюся 
тим, що зараз я є курсантом Військового 
інституту, а в майбутньому стану справжнім 
офіцером Збройних Сил України». 
           Урочистості з нагоди нагородження 
переможців Конкурсу відбудуться 15.05.14 у 
Національному академічному 
драматичному театрі імені Івана Франко.  

 
Юлія Тюріна 

   
Присвячується 20-й  
річниці незалежності  
         України 

         
          МОЯ УКРАЇНО 
 
Як же довго вона страждала, 
Як же довго вона терпіла, 
За свою незалежність боролась 
Наша з вами рідна країна! 
 
На своєму шляху зазнала 
Наша ненька лиха багато: 
І татарську сувору навалу, 
Громадянську війну, і гестапо, 
 
33-й ми всі пам’ятаємо, 
Цей страшний та жахливий рік, 
Як від голоду пухли люди, 
Помирали й падали в сніг.... 

 
Перемогу ми теж пам’ятаємо, 
В цей чудовий травневий день, 
Але шлях до неї – всі знаємо 
Був важкий – смерть мільйонів людей. 
 
Але вистояла країна, 
На коліна не впала, ні, 
Я пишаюсь тобой, Україно, 
Ти – найкраща на цій Землі! 
 
Розквітай і надалі, ненько, 
Квітнуть хай сади навесні, 
Україно, держава люба, 
Ти в моєму серці завжди! 
      
      А взимку сніги у нас білі 
 
А взимку сніги у нас білі, 
Лише завірюха їх тихо зміта… 
Куди б не поїхав  від рідної домівки, 
Ніде  ти не знайдеш такого тепла! 
 

 
Ніде не побачиш ти кращої природи - 
Лани, осокори, дерева, моря, 
Моя Україно, найкраща ти в світі 
Так будь ти щаслива, рідна земля! 
                                                

Олена Степанюк 
 


