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Земля – наша Мати! Кожен любить 

свою матір. Одним із численних виявів 
піклування про світ, в якому ми усі живемо, 
було проведення Дня довкілля в Україні. 
Захист довкілля — це не примха, а вимога 
часу! Сьогодні стає очевидним, що 
майбутнє людства багато в чому залежить 
від нашого уміння спільними зусиллями 
вирішувати проблеми в сфері  охорони 
навколишнього природного середовища. 

Цей день, 21 квітня, для курсантів, 
студентів і для командування Військового 
інституту хорошою можливістю зробити свій 
внесок  до благородної справи очищення 
довкілля. Особовий склад факультету 
займався наведенням порядку на території 
Військового інституту та надавав допомогу 
Голосіївському району  міста Києва. Хоча 
такого роду заходи для нас є звичними 
(адже кожної суботи ми діємо за планом 
ПГД), цього дня курсанти нашого 
факультету працювали з неабияким 
ентузіазмом.  
     Так на чолі з майором Анрієм 

Стульніковим курсанти 313 пл., виконували 
завдання із наведення порядку у м. Києві по 
вулиці А.Глушкова.  Як кращих можна 
відзначити курсантів 412 пл., особливо 
старшого сержанта Лозицького В.Я., 
курсантів Артишука С.В., Джуса О.А. Разом 
з хлопцями відмінно виконували завдання й 
дівчата -  це курсанти Доброноженко Ю.В.  
Дроздік О.О., Жила І.В., Борщенко Д.П.

День довкілля !
Після виконання поставленого 

завдання кожний повертався з почуттям 
виконаного обовязку. Адже за 
результатами роботи усі, без винятку, 
показали себе з кращого боку. 

 Такі заходи, як День довкілля, 
якнайбільше гуртовують курсантів та 
студентів нашого факультету. Кожен, 
хто  не байдужий до проблем природи, 
має зробити свій внесок у спільну 
справу, щоб з чистою душею та 
затишним довкіллям вітати щедру 
українську весну. 
 

За даними управління благоустрою, 
окрім прибирання існуючих парків і 
скверів, у День довкілля в 
Дніпровському, Оболонському та 
Святошинському районах додалося ще 
по одному новому парку 
 
             курсант Максим Кузьменко ■ 
 
До речі: 

У день довкілля місто прибирало понад 
98 тисяч киян. Найбільш активними 
виявилися жителі Солом’янського (23 
тис.), Оболонського (12 тис.) та 
Печерського (13 тис.) районів. Зокрема у 
Печерському районі очищено та 
упорядковано 6 джерел.  
    «Цього разу було висаджено майже в 
півтора раза більше кущів та дерев, ніж 
у 2006-ому. Найбільш активними були 
жителі спальних районів: Деснянського, 
Дарницького та Святошинського», - 
повідомив перший заступник голови 
КМДА Денис Басс.  
    «Завдяки таким святам, як День 

довкілля, в одному Дарницькому районі 
ліквідовано 19 стихійних звалищ, у 
Святошинському – 10. Кияни самі 
прибирали парки, в яких відпочивають, 
тому, можливо, і смітити в них будуть 
менше», - наголосив Денис Якович. 

За інформацією КМДА ■
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  На ці та інші запитання «ПУ» відповів 
начальник інституту генерал-майор Віктор 
Балабін.   «…Ми вважаємо, що якість 
підготовки фахівця визначається не лише 
об’єктивними показниками державної 
атестації під час випуску, але й, не в 
останню чергу, відгуками про перші 
результати його роботи з частин, де 
колишній слухач вже безпосередньо 
виконує обов’язки за посадою та 
напрямом підготовки.  
 

       … Сьогодні впевнено можна 
вести мову про те, що Військовий 
інститут Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка є яскравим прикладом 
інтеграції військової та цивільної 
освіти, зважаючи на те, що 
собівартість підготовки одного 
курсанта у нас значно нижча, ніж у 
видових вищих навчальних 
закладах. Така система 
виправдана з економічної точки 
зору та продиктована часом, адже 
відповідає практиці, уже давно 
прийнятій у всьому світі, і мені 
приємно зазначити, що в моделі 
ЗСУ зразка 2011 р. ВІКНУ 
займатиме достойне місце». 
«Прикордонник України», № 10 

(5074), 30.03.07 ■ 

     Одним із найпрестижніших військових  
навчальних підрозділів нашої держави є 
Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Утворений дев’ять років тому, він стрімко 
розвивається, освоюючи все нові горизонти. 
Яке ж місце займатиме  інститут у системі 
військової освіти майбутнього? Чи «зачеплять» 
його реформи Міністерства оборони?        

«ВІ КНУ – приклад інтеграції  
військової освіти»  
Уривок з інтерв’ю начальника 
Військового інституту Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка  генерал-майора 
Віктора Балабіна  газеті «Прикордонник 
України» 
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Наш факультет приймає активну 
участь не тільки в навчальній, 
науковій роботі та спорті, але й у 
суспільному житті нашого інституту, 
університету і не тільки. Наглядним 
прикладом цього є те, що голова 
студентського профбюро та Голова 
курсантської ради - з нашого 
підрозділу. 

І тому цілком логічною була наша 
участь у ІІ Міжнародній конференції 
«Студент та Болонський процес», що 
проводилась первинною 
профспілковою організацією 
Університету з 11 по 14 квітня. На 
конференції працювало три секції: 
«Історія становлення та розвитку 
органів студентського 
самоврядування та профспілкового 
руху у вищих навчальних закладах», 
«Роль профспілок та органів 
студентського самоврядування в 
запровадженні та реалізації 
Болонського процесу» та «Співпраця 
профспілок, органів студентського 
самоврядування та громадських 
організацій в Україні та на 
міжнародній арені. Перспективи 
розвитку молодіжної політики». Цього 
року до нас приїхали колеги з Польщі, 
Грузії, Угорщини та всієї України. 

Після офіційного відкриття 
конференції, що відбулося 11 квітня о 
14:00 у актовій залі червоного 
корпусу, робота конференції 
проходила у такому режимі: 12 квітня, 
замість запланованих секцій об 11:00 
відбулася зустріч з Ректором КНУ 
Скопенком Віктором Васильовичем, 
на якій він розповів гостям про 
Університет, його історію та 
сьогодення, а також відповів на 
численні запитання, що стосувались 
Університету, освіти в Україні та 
Болонського процесу. Після перерви 
того ж та наступного днів зранку 
проходила активна робота в секціях. 
Так ми працювали  в першій секції, а 
результатами стали обмін досвідом та 
генерація нових ідей. Увечері 13 
квітня, о 18:00, відбулося офіційне 
закриття конференції та вручення 
сертифікатів учасникам. Наступного 
ранку після оглядової екскурсії містом, 
яка до речі була далеко не єдиним 
культурним заходом, що відбувся в 
рамках конференції, пройшов від‘їзд 
учасників. 
 

курсант  Андрій Шевчук ■ 

 

На військовому фінансово-економічному факультеті курсанти 
досліджують проблеми Болонського процесу, а курсанти військово-
гуманітарного факультету вивчають питання війни та миру 

З 18 по 19 квітня 2007 року на 
філософському факультеті 
проходила вже традиційна для 
багатьох учасників Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Дні науки філософського 
факультету - 2007». У цій 
конференції брали участь не 
лише студенти, молоді вчені, а й 
курсанти нашого Військового 
інституту. Зокрема, цього року 
вперше було надано можливість 
представнику Військового 
інституту, 

курсанту 4 курсу Домбровському Олегу, бути 
керівником секції «Міжнародні відносини: проблеми 
та основні фактори ризику сучасного світу». 
По закінченні конференції декан факультету, 
академік Конверський А.Є. подякував усім 
учасникам за плідну роботу та витримку. Не 
обійшлось, звичайно, і без нагород, найкращі 
виступи були відзначені заохочувальними 
дипломами, а також першим збірником читань 
філософських студій Київської та  Санкт-
петербурзької шкіл. 
 
                 старший солдат Олег Домбровський ■ 

Науково-практична 
конференція 

 

„Актуальні завдання 
фінансового, психологічного, 
правового, топогеодезичного, 
радіотехнічного та лінгвістичного 
забезпечення підрозділів та 
частин Збройних Сил України”. 
Термін проведення конференції - 
27 квітня 2007 року. 
Секції науково-практичної 
конференції:  
1. Актуальні завдання 
гуманітарного забезпечення 
підрозділів та частин Збройних 
Сил України. 
2. Актуальні завдання 
фінансового забезпечення 
військ. 
3. Проблеми створення, 
відновлення, модернізації та 
ремонту радіоелектронних 
засобів озброєння. 

 
 
 

4. Воєнна географія та проблеми 
топогеодезичного забезпечення військ. 
5. Актуальні аспекти правової роботи в Збройних 
Силах України. 
6. Інформаційно-психологічне протиборство в 
сучасному світі.  
7. Актуальні проблеми лінгвістичного 
забезпечення Збройних Сил України. 
 
                               Інформація із сайту Ві КНУ ■ 



5                                                                                                УНІВЕРСАНТ                                                          №2 (02) травень 2007 
 

У час перебудови ЗСУ, коли 
на заміну терміновій службі 
приходить служба за контрактом, 
вимоги до військовослужбовців 
підвищені. Професіоналізм ЗСУ 
вимагає  формування особистості, 
підготовленості та боєздатності 
контрактника, плюс до того ще й 
фізичної витривалості. Саме це і 
вкладають викладачі військового 
інституту студентам (курсантам). 
Можливо, для когось буде тяжким 
випробування набутих військової 
науки, але, як кажуть ті, котрі 
випробували себе в 
екстремальних ситуаціях під час 
бойових дій, що їм вдалося 
здобути перемогу завдяки 
підготовці до цих ситуацій, їхніми 
наставниками-викладачами, 
командирами й старшими 
бойовими друзями. 

Наш інститут не виняток із 
правил. Тут висококваліфіковані 
офіцери-викладачі, котрі мають 
достатній досвід накопичений 
протягом їхньої військової кар’єри. 
Цей досвід вони передають нам. 
Наші офіцери-викладачі 
намагаються навчити нас усьому 
тому, що стане в пригоді 
військовослужбовцю. Вони вчать 
нас і теорії, і практики. Звісно, 
навчатись не легко. Але «важко в 
навчанні - легко в бою».  

Військовий інститут розміщується в 
обладнаному навчальному корпусі, має 
гуртожиток для курсантів 1-го та 2-го курсів, 
курсантів-дівчат та курсантів старших курсів з 
інших населених пунктів. Курсанти проживають в 
затишних кімнатах по 2-3 чоловіки. До їхніх послуг 
тут також є буфет, душові кімнати та поліклініка з 
лазаретом. Офіцерам-слухачам, що навчаються в 
інституті, надаються кімнати в гуртожитках 
університету. Для організації життєдіяльності 
курсантських підрозділів, забезпечення 
офіцерського складу та прапорщиків в інституті 
створено штатні тилові структури.  

Військовий інститут має окремий 
навчальний корпус, обладнаний 
необхідними для проведення 
навчально-виховного процесу та 
наукових досліджень, спортивно-
оздоровчої та культурно-освітньої 
роботи приміщеннями, технікою та 
озброєнням, а також навчальним 
устаткуванням згідно з науково-
обґрунтованими нормами. Кафедри 
інституту забезпечені основними 
зразками озброєння та військової 
техніки, у тому числі перспективними, 
електронно-обчислювальною технікою, 
тренажерами, лабораторним 
обладнанням.  

 
 
                     студент Руслан Тарасов ■ 

Кузня військових кадрів 
Військовий інститут має їдальню для 

харчування курсантів. Тут розміщено сучасне 
обладнання, цехи для приготування їжі, склади 
для зберігання продуктів, працює досвідчений 
обслуговуючий персонал.  

Військовий інститут має все необхідне для 
забезпечення підготовки військових фахівців 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників. Високотехнологічне 
обладнання аудиторій та лабораторій 
факультетів, комп'ютеризація навчального 
процесу та управління повсякденною діяльністю 
стимулює перехід на новітні педагогічні технології 
та ефективну систему управління Військового 
інституту, зниження непродуктивних витрат, 
виділення необхідних ресурсів на розвиток 
наукових досліджень, підготовку й випуск 
навчальних посібників та іншої навчально-
методичної літератури.  

РАДІОТЕХНІКА – СПРАВА ДЛЯ СПРАВЖНИХ ЧОЛОВІКІВ Лози В.М. - виконують складні завдання, 
роблячи цим свій внесок у 
вдосконалення  навчально-матеріальної 
бази військово-технічного факультету.  

Офіцерами кафедри БЗЕ (РЕО) та 
курсантами-радіотехніками успішно 
проведена перевірка працездатності та 
контроль функціонування агрегатів 
живлення, перевірена та настроєна 
апаратура радіолокаційної станції 19Ж6, 
планується також згортання антенної 
системи  радіолокаційної станції 35Н6. 

Курсанти твердо впевнені в тому, 
що всі знання, які вони отримають у 
стінах Військового інституту, обов’язково 
знадобляться їм після його закінчення. 
Повітряним Силам необхідні  фахівці,  
віддані своїй справі та спроможні 
виконувати  завдання пов‘язані  з 
експлуатацією, ремонтом 
радіоелектронних систем та комплексів 
як військового  так і цивільного  
призначення в будь-яких умовах. 

                              Генадій Жиров ■ 

Військовий радіотехнік - це 
професія, яка потребує від молодої 
людини глибоких професійних знань, 
сучасного світогляду, наполегливості, 
витримки, високого рівня психологічної  
та фізичної підготовки. 

З початку квітня на військово-
технічному факультеті почалося сезонне 
технічне обслуговування техніки та 
радіолокаційного озброєння. Офіцери 
кафедри бойового застосування і 
експлуатації радіоелектронного 
озброєння під керівництвом начальника 
кафедри полковника Рєзнікова М.І., 
незважаючи на певні труднощі, згідно з 
планом успішно розпочали роботи із 
обслуговування радіолокаційного 
озброєння.  

До цих заходів, які потребують не 
тільки теоретичних знань, але й 
практичних навичок, залучені курсанти 
третього та четвертого курсів за 
спеціальністю «Радіоелектронні  

 
пристрої, системи та комплекси».  

Для курсантів-радіотехніків це 
унікальна можливість закріпити знання, які 
були отримані в аудиторії, практичними 
діями на технічному майданчику.   

Незважаючи   на не завжди 
сприятливі погодні умови, такі курсанти, як 
Фінько І.С., Світельський Ю.В., Сулима 
В.О.,     Кресан С.В., Лисий А.В., під 
безпосереднім керівництвом офіцерів 
кафедри:   капітана   Васильєва  А.Г.,   
лейтенантів   Різника В.В.   та 

 



 №2 (02) травень 2007                                                              УНІВЕРСАНТ                                                                                               6 

 До юридичної групи надходять 
численні запитання від курсантів 
Військового інституту. Найбільше 
курсантів цікавить, які підстави є  для  
дострокового припинення (розірвання) 
контракту про проходження військової 
служби (навчання). Чи потрібно 
відшкодовувати  Міністерству 
оборони  України  витрати, пов'язані з  
утриманням курсантів у вищому 
навчальному закладі. 

 
ІНФОРМУЄМО: 
 
Відповідно до Положення про 

проходження служби (навчання) за 
контрактом у Збройних Силах України 
курсантами (слухачами) вищих 
військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів підставами  для  
дострокового   припинення   (розірвання) 
контракту  про  проходження військової 
служби (навчання) курсантом є: 
     а) недисциплінованість; 
     б) небажання продовжувати навчання; 
     в) відмова  від  проходження  
військової  служби  на  посадах 
офіцерського складу після закінчення 
навчання; 
     г) стан     здоров'я      за      висновком      
(постановою) 
військово-лікарської   комісії   про  
непридатність  або  обмежену 
придатність до військової служби 
(навчання); 
     д) сімейні обставини або інші поважні 
причини,  перелік  яких 
визначається Кабінетом Міністрів 
України; 
     е) набрання законної сили 
обвинувального вироку суду; 
     є) систематичне   невиконання   умов   
контракту  як  з  боку 
начальника вищого військового 
навчального закладу, підрозділу, так 
і з боку курсанта (слухача). 

Про  дострокове  розірвання  
контракту  начальник  вищого військового 
навчального  закладу,  підрозділу  
повинен  попередити курсанта (слухача) 
не пізніше ніж за місяць,  крім випадків,  
коли контракт розривається у зв'язку з 
обвинувальним вироком  суду,  що 
набрав законної сили,  стосовно курсанта 
(слухача),  а також через його академічну 
неуспішність  та  недисциплінованість.   

У  цей  же строк  курсант (слухач) 
має повідомити в порядку 
підпорядкованості начальника вищого 
військового навчального закладу,  
підрозділу про свій  намір достроково 
розірвати контракт,  якщо він виявляє 
такий намір. 

Відповідно до ч.10 ст.25 Закону 
України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» курсанти  та  слухачі  в  
разі  дострокового   розірвання контракту   
через   небажання   продовжувати  
навчання  або  через 
недисциплінованість та в разі відмови від  
подальшого  проходження військової  
служби  на  посадах  осіб  офіцерського  
складу  після закінчення вищого 
навчального закладу  відшкодовують  
Міністерству оборони  України витрати, 
пов'язані з їх утриманням  у вищому 
навчальному закладі,  відповідно до 
порядку і норм, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. У разі відмови від 
добровільного відшкодування витрат таке 
відшкодування здійснюється в судовому 
порядку. 

 

грошовим, продовольчим, речовим, 
медичним забезпеченням; 

перевезенням до  місця  проведення   
щорічної   основної   та 

канікулярної відпусток та у 
зворотному напрямку; 

оплатою комунальних послуг і 
вартості спожитих енергоносіїв. 

Розрахунок  фактичних витрат 
здійснюється вищим навчальним 
закладом згідно з нормами утримання 
курсантів. 

У  разі  відмови курсанта добровільно 
відшкодувати витрати  стягнення їх сум 
здійснюється в судовому порядку. 

 
Помічник начальника інституту  
з правової роботи – начальник  
юридичної групи 

майор юстиції Сергій Пасіка ■ 
 

 

 

 

На кафедрі Військового 
управління військово-гуманітарного 
факультету на посаді майстра 
виробничого навчання працює лейтенант 
запасу Дмитренко Микола 
Володимирович. У 1986 році він проходив 
військову службу в окремій радіаційної 
роті, яка була розташована у 10 
кілометрах від Чорнобильської АЕС. 
Микола Володимирович приймав участь у 
ліквідації наслідків аварії на станції 
безпосередньо з 26 квітня 1986 року. 
Протягом двох тижнів він, як і багато 
інших «ліквідаторів», виконував завдання 
командування і ціною власного здоров’я 
рятував від наслідків найбільшої 
техногенної катастрофи не лише Україну, 
а й увесь світ. 
 

 
                              Олег Домбровський ■   

 

 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 12 
липня 2006 року №964 
затверджує Порядок 

відшкодування  
курсантами витрат, 
пов'язаних з їх 
утриманням у вищих 
навчальних закладах. 

Цей Порядок  визначає  механізм  
відшкодування  курсантами витрат,   
пов'язаних   з   їх   утриманням  у  вищому  
військовому навчальному закладі,  
військовому  навчальному  підрозділі  
вищого  навчального  закладу  (далі  -  
вищі  навчальні  заклади),  у разі 
дострокового розірвання контракту на 
проходження військової служби 
(навчання)  (далі  - контракт) у зв'язку з 
небажанням продовжувати навчання або 
порушенням дисципліни,  а також у  разі  
відмови  від подальшого   проходження   
військової   служби   на  посадах  осіб 
офіцерського складу після закінчення  
вищого  навчального  закладу (далі - 
витрати). 

Відшкодування  здійснюється  у  
розмірі  фактичних витрат,  пов'язаних з: 
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«ЖУКІВ ОСТРІВ» КЛИЧЕ 

До III фестивалю авторської 
пісні «Жуків острів» пам'яті 
Довлета Келова 

Кому з нас, особливо в періоди 
загального весняного пробудження 
або виснажливої літньої спеки, не 
приходила в голову думка 
вирватися, хоч би на день-другий, з 
чіпких обіймів повсякденних справ і 
турбот, податися подалі від міської 
суєти і принад людської цивілізації 
на лоно природи? Ось де можна 
почути голосистий спів солов'я, 
побачити, як танцює по озерній 
гладіні багровими відблисками 
вечірній захід сонця. А коли ще 
поряд хороша компанія та ваблячий 
запах юшки під перебір гітарних 
струн! А коли ця компанія - 
любителі авторської (якщо назвуть 
самодіяльною або бардівською, то 
не дуже когось образять) пісні! 

Подібну розкіш, вже утретє, 
готують для всіх учасників і гостей 
організатори фестивалю авторської 
пісні «Жуків острів» пам'яті Довлета 
Келова (прекрасна людина і бард, 
керівник КСП «Арсенал», що так 
раптово і рано пішов від нас). Два 
попередніх проходили в травні 2005 
і 2006 років на Жуковому острові 
(Голосіївський район Києва) і 
завоювали собі немало 
прихильників і охочих узяти в них 
участь. 

Цей фестиваль багато в чому 
схожий на йому подібні, такі, що 
щорічно проходять практично в 
кожному великому місті України 
(втім, так само, як і Росії, і 
Білорусії). Та що там  великі, якщо 
навіть Балаклава і Піщане, 
Славутич і Ізмаїл сьогодні не хочуть 
відставати від визнаних лідерів - 
Києва, Харкова, Донецька. 

Приємна тенденція. Нам би ще 
така ж увага з боку влади, спонсорів 
і ЗМІ, як в тій же Росії! Але «маємо, 
що маємо», і, повертаючись до 
нашого фестивалю, однією з його 
відмінних рис назвемо спирання 
організаторів при підготовці і 
проведенні на власні сили, хоча в 
майбутньому  від цієї традиції 
хотілося б відійти.  

 
 
 
 
 

Серед інших можна назвати камерність, 
творче спілкування учасників на природі, біля 
багаття, і в концертному залі, де проходить 
завершальне дійство. Важлива особливість - 
відсутність конкурсу, змагання. Перемагають 
на фестивалі дружба, тепло сердець і радість 
творчого спілкування. Призами служать диски, 
касети і книги самих авторів. 

Головна ідея фестивалю полягає в 
збереженні традицій духовного спілкування. 
Це дань пам'яті всім київським поетам і 
бардам, що залишили після себе яскравий 
слід на пісенно-поетичному небосхилі столиці. 
Тут можна почути все: від розмов на серйозні 
теми про авторську пісню, як явище 
національної культури, місток між народною і 
елітарною культурою, до частушок і анекдотів.  
 

Почесними гостями фестивалю були 
творчі делегації з Калуги і Санкт-
Петербурга (Росія), Німеччини, Львова, 
Луганська,  Володимир-Волинського, 
Вінниці, Миргорода і інших міст України. 

У перший день роботи фестивалю 
велике навантаження лягло на 
Володимира Новікова, який відкривав і 
направляв його, представляв гостей і 
учасників, знайомив з історією фестивалю 
київської авторської пісні.  

На другий день вже активно працювали 
творчі майстерні, які вели Микола 
Чернявський, Інна Труфанова і Олександр 
Ворох, що дебютував як майстер.  

За наслідками їх роботи була складена 
вечірня концертна програма, для якої було 
відібрано 27 учасників. А після обіду, на 
запрошення начальника Військового 
інституту Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка 
генерал-майора Віктора Балабіна, в цьому 
підрозділі виступали почесні гості 
фестивалю Владимир Губернський 
(Львів), Володимир Завгородній 
(Володимир-Волинський), Антон 
Ворожейкин (Луганськ) і Павло Нам 
(Калуга). 

  На третій день фестивалю 
центральною подією став гала-концерт, 
який пройшов в Центрі технічної і 
художньої молодіжної творчості 
«Печерськ» (колишній Будинок культури 
заводу «Арсенал»). Довлетівське 
«Озирнуся на повороті…» у колективному 
виконанні його учасників стало 
завершальним акордом свята авторської 
пісні.  

Головним, мабуть, підсумком 
фестивалю стало те, що авторська пісня у 
нас живе, розвивається і об'єднує всіх, хто 
її любить, хто до неї причетний, 
незалежно від віку, мови, на якій вона 
виконується, професії та інших 
відмінностей.           

Здається, все це було тільки вчора, а 
на порозі вже новий фестиваль, нові 
зустрічі, пісні і враження. Вітаємо, «Жуків 
острів»! 

Усі бажаючі взяти участь у 
цьогорічному фестивалі можуть 
звертатись до групи зв’язків з 
громадськістю інституту або у відділ з 
гуманітарних питань. 

Сергій Льовін ■ 
 

 

 
 
Під час перебування почесних гостей 
фестивалю у ВІ КНУ, травень 2006 року 
 

 
Де ще, як  не тут, можна послухати когось і 

себе показати, повчити та повчитися самому?  
Декілька слів про торішній фестиваль. 
 «Як запряжеш, так і поїдеш…». 

Справедливість цієї народної мудрості 
підтверджували члени оргкомітету 
фестивалю: Олег Рубанський (головний 
організатор і ідейний натхненник), Володимир 
Новіков, Олег Бобровицький, Олександр 
Король, Сергій Хоменко, Лев Лобанов, 
Вікторія і Олександр Ботвіновськие  і автор 
цих рядків. 

Вирішувати доводилося від загальних  
організаційних питань з Голосіївською 
районною  адміністрацією до таких дрібниць, 
як реклама, запрошення почесних гостей, 
підтримка порядку на території табору, 
транспортне забезпечення, харчування, 
намети, творчі майстерні, виїзні концерти і т.д. 
Як показав досвід, дрібниць у цій справі не 
буває. 
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МІЖНАРОДНІ ЗВ‘ЯЗКИ 

СВЯТКОВІ ВІТАННЯ 

9 травня – День Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

 

          З авторських пісень, присвячених  
                    Великій Вітчизняній 
 
Еще грызем на лавочках подсолнухов плоды, 
На фортепьянных палочках чернильные следы. 
И не кружится сажица, и дышится легко, 
И, главное, что кажется – до смерти далеко… 
 

(Григорій Дикштейн,мг. Харьків) 
 
Помню, дед говорил, проклиная войну, 
Как друзей хоронили да плакали, 
Как напуганный птах ожидал тишину, 
Только вороны, вороны каркали… 

 
(Сергій Климов, м. Луганськ) 
 

Вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни, весь особовий склад інституту з незабутнім святом  - Днем Перемоги!  
Бажаємо всім життєвої та творчої наснаги, міцного здоров’я, сімейного  благополуччя, теплого домашнього затишку. 

 
З повагою, командування Військового інституту 

 та редколегія Універсанту  ■ 
 

У Військовому  інституті  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка завершується робота над 
створенням першого українсько-німецького та німецько-
українського словника військової термінології. 

Для підготовки чергового блоку лінгвістичних статей 
та  військових термінологічних понять першого українсько-
німецького та німецько-українського словника військової 
термінології до Києва прибув викладач Федеральної академії 
оборони Австрійської Республіки доктор Вальтер Вінчалек. 

Під час зустрічі з начальником Військового  інституту 
генерал-майором Віктором Балабіним  доктор Вальтер 
Вінчалек обговорив план роботи щодо створення  українсько-
німецького і німецько-українського військового словника та 
шляхи подолання труднощів відтворення німецьких термінів 
українською мовою. 

Доктор Вальтер Вінчалек також зазначив, що 
нинішній його візит в Україну є завершальним, оскільки робота 
над словником, укладання якого розпочалося рік тому, вже 
близька до завершення. 

Слід зазначити, що, працюючи над словником разом з 
українськими викладачами Військового  інституту, австрійський 
науковець прочитав курсантам лекцію з лінгвокраїнознавства, 
розповів  про лексикографічні та лінгвістичні особливості, 

Разом з австрійськими колегами викладачі Військового  
інституту  Київського  національного університету імені 
Тараса  Шевченка завершують підготовку до видання 
українсько-німецького і німецько-українського словника 
військового термінології. 

 
з якими доводиться стикатися при укладанні словника. 
                                                                                Ігор Ольховий ■ 
 


