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Жінки  йдуть  в  армію. За  даними 
управління  прес-служби  Міністерства 
оборони України понад 70 тисяч жінок 
служать та працюють у ЗСУ
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ВІТАННЯ РЕКТОРА З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

         

 

Дорогі співробітники! 

       Сердечно  вітаю  вас  з  Днем 
езалежності України!  
       Здобуття незалежності – заповітна 
мрія  багатьох  поколінь  українців  і 
разом  з  тим  наша  велика 
відповідальність  перед  нащадками  за 
збереження і зміцнення державності та 
громадянської  злагоди  на  землі 
України.  
       Нехай ваше життя буде сповнене 
гордістю за свою Вітчизну, а ваші добрі 
справи слугуватимуть 

розквітові  України  та  рідного 
університету.  
       В  переддень  святкування  18-ї 
річниці  Незалежності  України  хочу 
побажати,  щоб  доля  не  обходила 
стороною нашу велику університетську 
родину.  Зичу  вам та  вашим родинам 
натхнення  і  віри,  міцного  здоров’я, 
родинного  благополуччя.  Нехай  ваші 
серця  переповнюють  лише  почуття 
любові,  радості  та  щастя.  
                                               
                                               З повагою, 
                        ректор Л.В.Губерський 

ОТРИМАЛИ ДИПЛОМИ БАКАЛАВРІВ
           
           У  Військовому  інституті 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
(ВІКНУ) відбулася урочиста церемонія 
вручення  студентам  дипломів 
«бакалавра»
           
            Навчання проходило за схемою 
«4+1»  за  спеціальностями:  міжнародна 
інформація,  міжнародні  відносини, 
фінанси,  переклад,  правознавство, 
психологія,  політологія,  радіоелектронні 
пристрої та комплекси, картографія.
           Наказом ректора Київського 
національного університету імені Тараса

Шевченка 124 студенти зараховано на 
навчання  до  Військового  інституту  за 
освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
«спеціаліст» як курсантів. 

           

           Начальник  Військового 
інституту  генерал-майор  Віктор 
Балабін поздоровив з цією подією всіх 
присутніх  на  урочистому  заході  та 
побажав курсантам подальших успіхів 
у навчанні, нелегкій та почесній справі 
оволодіння  професією  захисника 
Вітчизни.

Попереду –  заключний  етап 
первинної  військово-професійної 
підготовки,  який  пройде  з  3  по  16 
липня 2009 року у військовій частині 
А-0473 (смт. Дівички).

Олександр Корчак

УРОЧИСТА ПОДІЯ В ЖИТТІ КУРСАНТІВ 5-ГО КУРСУ

16  липня  2009  року  після 
завершення  останнього  етапу 
первинної  військово-професійної 
підготовки  (ПВПП)   123  курсанти 
ВІКНУ  прийняли   Військову  присягу 
на вірність Українському народові

Ці  курсанти  навчаються  за 
схемою  «4+1»  (4  роки  навчання  як 
студенти та 1 рік  як курсанти).
            Останній етап ПВПП проходив з 

2  по 16 липня  2009 року  на  сучасній 
навчально-матеріальній базі військової 
частини  А-0473  (смт.  Дівички) 
відповідно  до  навчальних  планів 
підготовки  військових  фахівців  із 
вищою освітою.
           Програмою цього етапу було 
передбачено  завершення  циклу 
навчання  із  загальновійськових  та 
тактичних дисциплін. Колишні студенти 
в  добровільному  порядку  підписали 
два  контракти  (на  навчання  та  на 
проходження  військової  служби  на 
посадах осіб офіцерського складу).

Як  зазначив  керівник  ПВПП 
майор  Теслюк  Сергій  Дмитрович,  її 
програма  була  виконана  в  повному 
обсязі  й  курсанти  отримали необхідні 
знання,  уміння  та  навички.  Серед 
кращих були курсанти Богдан Щеглюк, 
Анатолій Галкін, Ярослав Біщук та

Євген Тинцуник.
Новоспечених  захисників 

Вітчизни  щиро  привітали  у  своїх 
виступах  начальник  Військового 
інституту   генерал-майор  Віктор 
Балабін,  заступник  начальника 
Головного  управління  розвідки 
Міністерства оборони України генерал-
майор Онисько В‘ячеслав Васильович, 
заступник командувача Сил підтримки 
Збройних  Сил  України  –  начальник 
логістики  генерал-майор   Дубчак 
Володимир  Петрович,  начальник 
Київського  військового  ліцею  імені 
Івана Богуна полковник Тхоржевський 
Ігор Вікторович та інші гості.

Завершилась ця урочиста подія 
фотографуванням  курсантів,  що 
прийняли Військову присягу, та гостей.

     
     Ігор Новоселецький



МАЙБУТНІ ЛЕЙТЕНАНТИ ДІЛЯТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ

Відоме прислів’я говорить: «Один в 
полі не воїн». Тому, аби не писати це есе 
голослівно  і  водночас  поповнити  лави 
своєї  армії,  автор  цього  матеріалу 
вирішив піти військовою дорогою.

Тож 22 липня 2009 року, Військовий 
інститут.  9  година  ранку  —  час  перед 
від’їздом  в  6  навчальний  полк,  який 
знаходиться  в  смт.  Дівички.  1-3  роти  з 
речами й легким хвилюванням  очікують 
на  транспорт,  на  якому  вже  невдовзі 
перетинають  шлагбаум  призначеної 
військової частини.

Перший  грізний  наказ:  «Не  ходити 
по газонах!», — і новоспечені бійці всі як 
один остерігаються тієї зеленої військової 
трави.

Командиром нашої другої роти був 
майор  М.  Великожон.  Суворість  і 
правильність його наказів карбували з нас 
справжніх  солдатів,  які  слухаються і  без 
обговорень  виконують   команди  свого 
начальника. 

Розміщення  в  казармі  пройшло  в 
піднесеному  настрої,  але  вже  з  перших 
годин  служби  ми  змушені  були  виявити 
свою стійкість і  терпіння,  бо отримували 
військову форму та взуття під дощем.

Перша  ніч  у  кубрику  після 
стартового  дня  в  Дівичках  здалася мені 
досить  бадьорою,  бо  засинали  довго. 
Напевне, від вражень. А от у наступні ночі 
після  навантаженого  розпорядку  дня  всі 
засинали з перших хвилин після контакту 
з ліжком.

Ранок 23-го липня супроводжувався 
дикою  й  незвичною  для  всіх  командою: 
«Рота, підйом!», — після якої спати вже 
не дуже хочеться.

Зарядка  бадьорить,  сніданок 
підкріплює,  стройова  підготовка  шліфує 
— приблизно так минув другий день.

       З 22 липня по 23 серпня 2009 року пройшли щорічні військові збори 
студентів  Військового  інституту  Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка та інших навчальних закладів, які впродовж двох 
років проходили військово-спеціальну підготовку за програмою підготовки 
офіцерів запасу

Наступні дні мали більш насичені 
графіки  —  враження  від  проведеної 
екскурсії  на  оглядовому  майданчику  з 
військовою  технікою  —  неймовірні! 
Незважаючи  на  спеку,  курсанти  з 
цікавістю  слухали  й  задавали  питання 
про «залізних звірів» нашої армії.

А  далі  на  нас  чекали  марші,  які 
потребували  витривалості  й  мужності. 
Походи на тактичне поле по піску й 

палючому  сонцю  витягували  останні 
сили.  До  того  ж,  як  виявилося,  повзти 
пригинаючись,  по  піщаних  канавах  не 
так вже й легко, як показують у фільмах, 
—  ледь  пролізши  до  половини  всього 
маршруту  (а  це  50  м),  відчуваєш 
неабияку  втому,  з  якою  повільно 
тягнешся до фінішу.

Кожен  хлопець  мріє  потримати  в 
руках  справжню  бойову  зброю,  а 
постріляти  з  неї  взагалі  б  було  піком 
вражень. Як на мене, більшість із нас із 
легкістю  витримували  всі  труднощі, 
адже був стимул: усі знали, що з дня на 
день мали бути стрільби, і тому марш на 
16 кілометрів до стрільбища пройшов у 
піднесеному темпі.

Глибоке  хвилювання  та 
незрозуміло-збуджений  стан  душі 
настигли  мене,  коли  між  мною  та 
вогневим рубежем, на якому вже 

стріляли  мої  товариші,  залишалося 
буквально декілька кроків.

Після  першого  пострілу  з 
автомата Калашникова в моїх вухах, 
як  ведеться,   задзвеніло,  через  що 
важко було розібрати голосні поради 
офіцера-інструктора  щодо  вражання 
цілей. Наковтавшись горілого диму, я 
відклав  гарячу  зброю  в  бік  —   до 
кінця  дня  з  моїх  очей  не  зникали 
ефектно падаючі мішені.

Така довгоочікувана реальність 
пострілів  змусила всю нашу роту не 
замовкати аж до самої казарми.

День перед від’їздом був одним 
із найважчих — марш на полігон був 
нелегким,  особливо  у  зворотний  бік, 
після  того,  як  ми  відпрацювали  такі 
завдання,  як  прохід  взводу  через 
мінне  поле  зі  згортанням  і 
розгортанням в лави та риття окопів 
для стрільби з автомата лежачи.

Та  ось  1  серпня.  Зі  святковим 
настроєм  та  радісними  обличчями 
наш  взвод  збирав  свої  речі, 
звільняючи казарму.

 Отож  за  нашими  спинами 
залишилися  нелегкі  випробування, 
які  служитимуть  для  кожного 
курсанта,  напевне,  як 
самоствердження в цьому житті. Цей 
військовий  досвід  перетворив 
колишніх  хлопчаків  на  сміливих  і 
мужніх чоловіків, а значить і відданих 
захисників своєї Батьківщини.

Максим Соловйов
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ЖІНКИ ЙДУТЬ В АРМІЮ

 За  інформацією  прес-служби, 
представниці  прекрасної  статі 
проходять службу та працюють в усіх 
видах  та  родах  українського  війська. 
Найбільше жінок служить чи працюють 
у Сухопутних військах – а це понад 7 
тисяч.  У  Повітряних  силах  України 
проходять  службу  понад  6,5  тисяч 
жінок. 

Проте  разючою  є  структура 
підрозділів,  де  проходять  службу 
українські  «амазонки».  Так,  якщо  у 
більшості розвинених країн відсоткове 
співвідношення  підрозділів,  в  яких 
служать жінки, складає близько 60% на 
40%,  то  українські  жінки-
військовослужбовці посідають загалом 
«штабні»  посади.  У  них  немає  в 
підпорядкуванні  особового  складу, 
отже  виявити  свої  організаційно-
командні  здібності  в  українській  армії 
вони не можуть, оскільки не обіймають 
командних  посад,  причиною  чого 
швидше ментальність керівного складу 
армії.  Здолала  її  незначна  кількість 
офіцерів-жінок  (близько  900,  з  яких 
старших офіцерів – одиниці) важко, а 
то й взагалі неможливо. 

Проте  з  кожним  роком  кількість 
жінок-військовослужбовців  тільки 
збільшується.  Сьогодні  жінки  масово 
йдуть  в  армію.  Ви  спитаєте  чому? 
Навіщо  це  потрібно?  Адже  жінки 
витрачають стільки часу на навчання, 
марширування, фізичну підготовку  та 
інше  — не  менше  ніж  чоловіки.  І 
сказати,  що  жінкам  легше  все 
вдається,  я  не  можу.  Як  і  не  можу 
сказати,  що  жінкам  в  армії  роблять 
поблажки. Де ж там, не дочекаєтесь. 

       За даними управління прес-служби Міністерства оборони України, понад 
70  тисяч  жінок  служать  та  працюють  у  Збройних  Силах  —  офіцери, 
прапорщики,  військовослужбовці  за  контрактом  та  курсанти  вищих 
військових навчальних закладів

Адже  в  армії  немає  розмежування, 
якого  полу  людина,  –  усі 
військовослужбовці.

І  залишається  питання,  чому  ж 
дівчата, жінки, майбутні матері йдуть до 
армії?

Коли я вперше прийшла на заняття 
до  Військового  інституту,  перше,  що 
мене спитав мій куратор: «Чому, навіщо, 
для  чого  тоді  прийшла  навчатись  на 
«воєнну»?».

І  дійсно,  виникає  невеличкий 
парадокс. Навіщо? Якщо дівчина прагне 
стати військовослужбовцем, тоді чому не 
вступить до військового вузу? Для чого їй 
вступати на військову кафедру? Адже, як 
всім відомо, що майже всі хлопці,  якщо 
вже  не  всі,  вступають  на  військову 
кафедру,  щоб  уникнути  армії,  але  ж 
жінкам армія не ворог.

А  відповідь  банальна  й  розумна 
одночасно.  Я  не  прагнула  в  дитинстві 
служити  Україні,  мої  мрії  були  дещо 
іншими. Я хотіла стати журналістом. Мій 
дід,  батько  та  брат  були 
військовослужбовцями, мене тягнуло до 
армії. 

Хоча ці дві професії можна з легкістю 
поєднати,  проте  цього  я  аж  ніяк  не 
бажала.  Але  вступивши  до  інституту 
журналістики, на другому курсі я твердо 
вирішила, що вступлю ще й на військову 
кафедру. 

І якщо мене спитають, чи не жалкую 
я, то було б не правдою сказати, що я не 

 
жалкувала, і я вважала, що зробила не 
абияку помилку.

І  дійсно, я не жалкувала жодного 
разу, поки не почались збори… 

І річ не в тому, що всіх курсантів- 
жінок одягнули у форму.  І  не в тому, 
що  на  заміну  гарненьким  туфелькам 
ми носимо берці. Просто переді мною 
постало  питання:  чи  дійсно  мені 
потрібна армія? 

Чи  дійсно  я  хотіла  стати 
молодшим лейтенантом запасу? Адже, 
погодьтесь, влітку нелегко вставати о 
шостій  годині  ранку,  марширувати  в 
берцях,   ледве стримуючи сльози від 
болю,  бо  кожен  твій  крок  то  є 
несамовитий біль твоїх ніг та у формі 
за температурою близько тридцяти.

І я була не одна дівчина у своєму 
взводі, яка задавала собі це питання. 

Проте всі  мої сумніви розсіялись, 
коли наш взвод перший раз пройшов 
красиво, тобто так як треба. Коли всі 
курсанти-жінки йшли в ногу, рівняння в 
шерензі було наче під лінійку й жодна 
з  нас  не  збивалась.  Коли  після 
виснажливих зусиль все вийшло, тоді 
я  зрозуміла,  що  помилялась  лише 
тоді,  коли  вагалась,  чи  потрібна  мені 
армія. 

Так,  можливо, моє звання більше 
мені  й не знадобиться, можливо,  цей 
місяць  — останній мій місяць в армії, 
проте  я  не  буду  жалкувати,  я  буду 
пишатись собою. 

Завдяки  Військовому  інституту  я 
виправила  свою  одну  дуже  погану 
ваду  –  спізнюватись.  Якщо  раніше 
рідкістю  було  те,  що  я  приходила 
вчасно, то тепер рідкість – це коли я 
запізнюсь. 

І  я  впевнена,  що  кожна  дівчина- 
курсант з мого взводу вагалась, кожна 
знайшла  для  себе  рішення  й 
розставила  пріоритети,  кожна  не 
жалкує про своє рішення й пишається 
тим, що вона майбутній офіцер, хоча й 
запасу.

Олександра Потапенко 
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ДУМКИ ВГОЛОС

«Я  вважаю,  що  кожен  хлопець 
повинен пройти військову службу, щоб 
стати справжнім чоловіком. Так робили 
наші  батьки  та  діди,  які  наслідували 
кращі  традиції  попередніх  поколінь, 
захищаючи  Батьківщину  зі  зброєю  в 
руках. 

Незважаючи  на  те,  що  термін 
служби скоротили, для кожного 

Владислав Соколовський, 

студента вона йде тільки на користь.
Переконаний,  що  військові  збори 

мають  тривати  не  місяць,  а  більш 
тривалий період. Бо цього часу замало 
для того, щоб збагнути всі особливості 
військового життя».

       Своїми  думками  та  враженнями  про  навчальні  збори  з  газетою 
поділилися курсанти Військового інституту

А ось ділиться з нами своїми думками 
Денис Фролов: «Військові збори для мене 
були досить цікавим і повчальним етапом 
у  житті.  По-перше,  було  цікаво  відчути 
справжні  армійські  випробування: 
ночувати в казармі,  з самого ранку бігти 
на  зарядку  і  жити  за  відповідним 
розпорядком дня. 

Це  допомогло  мені  зрозуміти,  що 
бути  солдатом  — також  важка  та 
відповідальна праця  і  для  того,  щоб  її 
виконувати  добре,  треба  прикладати 
багато зусиль. На  мою  думку,  було  б  доцільно 

більше  уваги  приділяти  вогневій 
підготовці,  практичному  застосуванню 
зброї:  частіше  проводити  навчальні 
стрільби,  допомагати  підвищувати 
показники  зі  стрільб  із  різних  видів 
зброї.  Те ж саме можна сказати і  про 
оволодіння  сучасною  бойовою 
технікою».

Редколегія

ІЗ ЖИТТЯ КУРСАНТА

Ось  і  перше  серпня.  Усі  ми  знову 
повернулися в нашу спільну сім'ю, до своїх 
братів, сестер, офіцерів, які заміняють нам 
батьків;  за  якими  так  сильно  скучили, 
проживши разом цілий рік, переживши всі 
труднощі  та  негаразди  військової  служби, 
багато  радощів  і  незгод,  усі  важкі  та 
приємні  моменти  нашого   життя, 
допомагаючи один одному в тяжку хвилину 
і радіючи за товариша у хвилини щастя.

А ось до першого вересня прийде 
молоде  поповнення  в  наш інститут,  в 
наш  військовий  колектив  і  на  нас 
покладається  іще  більша 
відповідальність,  оскільки  ми  повинні 
подати  приклад  юним,  новоспеченим 
курсантам,  показати  їм,  що  означає 
бути військовозобов’язаними, бути для 
них зразком майбутніх  офіцерів, адже 
саме з нас вони будуть брати приклад 
у першу чергу.

Кожен  із  нас,  думаючи  про 
прийдешній  перший курс,  згадує  себе 
рік  тому,  як  був  абітурієнтом,  як 
проходив  КМБ,  як  нічого  не  знаючи, 
вчився  в  ліцеїстів,  що  й  до  чого,  як 
хвилювалися  й  переживали  через 
дрібниці,  як  раділи,  досягши  певного 
успіху. 

Це  — величезна  школа  для  нас, 
школа,  яка  змінила  все  життя  та 
викарбовує з нас справжніх офіцерів із 
залізним характером, блискавичним

інтелектом  і  високим  рівнем 
патріотизму.

Життя  за  статутом  настільки 
вкарбувалося в наші свідомості, що 
навіть  під  час  відпустки  ми 
використовували елементи з нашого 
повсякденного  буття:  щотижня 
проводили  ретельне  прибирання, 
щодня  — ранкову  зарядку, 
харчувались  згідно  з  розпорядком 
дня,  підтримували  належний 
порядок у своїх домівках.

Відпустка минула, ми набралися 
нових  сил  і  наснаги.  У  новому 
навчальному  році  ми  постараємося 
зробити  все,  щоб  нами  пишалися 
наші батьки й командири

Олексій Херсонюк 
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ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

 23  серпня  2009  року,  у  День 
Державного  Прапора  України,  після 
закінчення  дворічного  курсу 
військової  підготовки  за  програмою 
офіцерів  запасу,  проходження 
військових  зборів  на  сучасній 
навчально-матеріальній  базі 
військової  частини  А  0473 
(смт.  Дівички)  та  складання 
державного  іспиту  739  студентів 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
(КНУ)  та  15  інших  ВНЗ  столиці 
прийняли  Військову  присягу  на 
вірність Українському народові.

Проведення  навчальних  зборів 
курсантів було завершальним етапом їх 
військової  підготовки,  яка  до  того 
проходила  у  ВІКНУ.  Майбутні  офіцери 
удосконалювали  свій  польовий  вишкіл, 
командирські  та  методичні  навички із 
загальновійськових дисциплін, виконання 
вправ  зі  стрільби,  проведення 
комплексного тактичного навчання.

Як  зазначив  начальник  факультету 
іноземних мов та військового перекладу 
Військового  інституту  полковник  Ігор 
Ольховой,  який  був  начальником 
навчальних зборів під час їх проведення, 
програма зборів виконана повністю, захід 
пройшов  на  належному  організаційно-
методичному рівні.

  Свято  розпочалося  з  урочистого 
підняття Державного Прапора України, в 
якому  брали  участь  кращі  студенти: 
Максим  Антоненко,  Володимир 
Слободян та Кирило Гребінь.

Після  цього  відбувся  урочистий 
мітинг особового складу.

Новоспечених захисників Вітчизни
щиро привітали у своїх виступах

народний  депутат  України   Нестор 
Шуфрич,  проректор  КНУ  з  науково-
педагогічної  роботи  (навчально-
виховна  робота)  кандидат  фізико-
математичних  наук,  доцент 
Володимир  Шевченко,  а  також 
керівники ВІКНУ. Вони поздоровили з 
цією  подією  всіх  присутніх  на 
урочистому  заході  та  побажали 
студентам  подальших  успіхів  у 
навчанні.

      Завершилась  ця урочиста 
подія  фотографуванням  її  учасників 
та присутніх на ній гостей.

Сергій Льовін

ЩЕ ВЧОРА ВОНИ БУЛИ АБІТУРІЄНТАМИ
 
 З  29  липня  до  27  серпня 

першокурсники Військового інституту 
Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
пройшли  первинну  військово-
професійну підготовку

  Як зазначив начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор Балабін, 
її  метою  було  набуття  курсантами 
первинних навичок військовослужбовців, 
опанування необхідним для цього етапу 
підготовки  рівнем  військових  знань  та 
вмінь, згуртування військового 
        

колективу,  знайомство  з  основними 
видами  озброєння  та  техніки 
Сухопутних  військ  Збройних  Сил 
України.

Практичне  знайомство  курсантів 
1-го курсу ВІКНУ з військовим життям 
відбулося  на  сучасній  базі  військової 
частини А 1815 (смт. Гончарівське).

За  час  зборів  майбутні  офіцери 
проходили  тактичну,  вогневу, 
інженерну, розвідувальну, гуманітарну, 
медичну,  стройову  та  фізичну 
підготовку. 

Навчальному  збору  передувала 
ретельна  дводенна підготовка, у ході 
якої  близько  100  курсантів-
першокурсників  обладнували  польову 
форму  одягу,  вивчали  загальні 
обов’язки  військовослужбовців, 
проходили  інструктажі  з  питань 
повсякденної  діяльності,  виконання 
елементів  розпорядку  дня.  Їхні  дії 
координував  начальник  навчального 
збору  — начальник  курсу  слухачів 
військово-технічного  факультету 
майор Віктор Шуліка.

         Не забули і про батьків курсантів-
першокурсників.  Для  гостей  провели 
зустріч  із  керівним складом Військового 
інституту,  ознайомили їх  із  організацією 
навчання,  умовами  проживання  та 
харчуванням  курсантів,  дали  вичерпні 
відповіді на запитання.       

Наприкінці  навчального  збору  1-го 
вересня цього року в День знань  пройде 
урочисте  прийняття  курсантами  1-го 
курсу  Військової  присяги  на  вірність 
Українському  народові  та  вручення  їм 
студентських квитків.

                                           Редколегія 
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ДОСВІД КРАЩИХ – У ЖИТТЯ!
Напередодні  Дня  знань  ми 

звернулися до  кращого, за рішенням 
Вченої  ради  Військового  інституту, 
науково-педагогічного  працівника 
минулого  навчального  року. 
Професор  кафедри  інформаційно-
психологічного  протиборства  Ірина 
Замаруєва  відповіла  на  наші 
запитання. 
           1.  Завдяки чому,  на Вашу 
думку, Вас визнали кращим науково-
педагогічним працівником? 

   2.  Незабаром  розпочнеться 
новий  навчальний  рік.  Які  завдання 
Ви  ставите  перед  собою  та  з  яким 
настроєм почнете свою роботу?  

   1.  Те,  що мене обрали кращим 
викладачем року, я вважаю перш за все 
є заслугою кафедри, на якій я працюю.
            У минулому навчальному році

кафедрі  при  безпосередній  підтримці 
замовника,  начальника  інституту  та 
керівництва  Київського  національного 
університету  імені  Тараса  Шевченка 
вдалося  обладнати  навчальну 
аудиторію  інформаційних  технологій, 
що  дало  змогу  проводити  заняття  на 
більш  високому  професійному  й 
технічному  рівнях.  Викладачі  кафедри 
підготували  та  видали  підручник 
«Інформаційна  безпека  особистості, 
суспільства,  держави»  на  честь  175 
річниці  Київського  національного 
університету.  

2. На наступний навчальний рік ми 
плануємо  видати   енциклопедичний 
словник-довідник  з  інформаційно-
психологічного  протиборства,  здати  в 
експлуатацію  автоматизовану  систему 
навчання з дисциплін, що читаються на 

кафедрі,  разом  з  науково-дослідним 
центром  інституту  закінчити  роботу 
над  створенням  макету  системи 
машинного  перекладу  нового 
покоління.

                                       Редколегія
НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
         З 26 по 31 серпня 2009 року у 
ВІКНУ  було  проведено  навчально-
методичний збір особового складу

Цей важливий захід є своєрідною 
межею між навчальними роками -  тим, 
що  минув,  і  тим,  що  наступає.  Його 
головною метою було підбиття підсумків 
навчально-виховного  процесу  у 
2008/2009  навчальному  році  та 
постановка  завдань  на  новий 
навчальний  рік,  визначення  та 
розповсюдження  досвіду  кращих,  а 
також  виявлення  недоліків,  які  мали 
місце  в  роботі  підрозділів  Військового 
інституту,  окреслення  шляхів  їх 
подолання. 

У  ході  збору  були  прочитані 
лекції, проведені виступи з доповідями, 
практичні  заняття,  стройовий  огляд 
особового  складу  та  огляд  навчально-
матеріальної бази. Особлива увага була 
приділена об’єктам, на яких нещодавно 
було  проведено  ремонтні  роботи: 
курсантській їдальні, гуртожитку № 3, 

поліклініці та іншим.
За  напрямками  діяльності 

виступили  заступники  начальника 
Військового  інституту:  полковник 
Дмитро Котій – з аналізом стану служби 
військ та несення внутрішньої служби; 
полковник Віктор Уліч – із підведенням 
підсумків  виховної  роботи;  полковник 
Олександр  Сторубльов  –  із 
підведенням  підсумків  навчальної, 
методичної  роботи,  наукової  та 
науково-технічної діяльності; полковник 
Олег Бурдюг – із підведенням підсумків 
організації  матеріально-технічного 
забезпечення.

Підбив  підсумки  навчально-
методичного  збору  та  поставив 
завдання на 2009/2010 навчальний рік 
начальник  Військового  інституту 
генерал-майор  Віктор  Балабін.  Він 
звернув  увагу  на  необхідність  гідної 
підготовки  та  проведення  175-річчя 
університету  та  65-річчя  Перемоги  у 
Великій  Вітчизняній  війні  –  головних 
цьогорічних особливостей. Серед 
пріоритетів у роботі були названі:

кардинальне  покращення  змісту  та 
якості  підготовки  військових  фахівців, 
активізація  індивідуально-виховної 
роботи  з  підлеглими,  оптимізація 
організаційно-штатної  структури, 
подальше  вдосконалення  навчально-
матеріальної  та  технічної  бази, 
створення  елементів  майбутньої  АСУ 
інституту.

Кращими  у  минулому 
навчальному році доповідач визначив: 
серед  підрозділів  –  військовий 
фінансово-економічний  факультет, 
серед військовослужбовців та науково-
педагогічних працівників – начальника 
військового  фінансово-економічного 
факультету  полковника  Валерія 
Лісовського, начальника курсу майора 
Віктора  Шуліку,  доктора  технічних 
наук,  професора  кафедри 
інформаційно-психологічного 
протиборства Ірину Замаруєву.

Навчально-методичний  збір 
пройшов  організовано,  його  мета 
досягнута,  усі  передбачені  заходи 
виконані.

Група зв’язків із громадськістю
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