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ВИХОВНУ РОБОТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ – НА НОВИЙ РІВЕНЬ 
 

У Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 23.04.10  відбувся IV 
Всеармійський науково-практичний семінар: "Основні напрямки 
формування професійних якостей фахівців виховної роботи в 
Збройних Силах України" 

 
фахівцями виховної, соціально- 
психологічної роботи у складний період 
переходу до професійної армії, системі 
підготовки офіцерських кадрів виховних 
структур, необхідності підвищення їх 
спеціальної,                  
загальновійськової підготовки 
зосередив увагу у своєму виступі 
заступник начальника Генерального 
штабу Збройних Сил України генерал-
майор Віктор Алещенко. 

–  Для цього у нас є потужна 
база, – зауважив він, – це ВІКНУ. І ми 
повинні нарощувати її, щоб знали всі 
Збройні Сили, що цей підрозділ ВНЗ – 
кращий, де готують кадри для виховної 
роботи. Необхідно об’єктивно 
оцінювати стан виховної роботи, не 
обходити гострі проблеми, які сьогодні 
існують у військах. Так, сьогодні їх 
багато, але вже у наступному році буде 
краще й служити в нашому війську 
будуть кращі люди. 

На високий рівень теоретичний 
рівень знань випускників ВІКНУ та, 
поруч із цим, брак їх практичної 
підготовки звернув увагу головний 
інспектор із гуманітарного та 
соціального забезпечення Головної 
інспекції Міністерства оборони України 
полковник Валентин Федічев. 

Кращі доповіді, які були 
зроблені на науково-практичному 
семінарі, його матеріали будуть 
опубліковані в збірнику наукових праць 
ВІКНУ, який незабаром вийде друком. 
 

          Сергій Льовін 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Метою заходу був обмін науковою 

інформацією з актуальних питань 
виховної та соціально-психологічної 
роботи, уточнення завдань фахівців  
виховної роботи Збройних Сил України та 
внесення відповідних змін в освітньо-
кваліфікаційні характеристики. 

Відкрив семінар начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін, який представив його 
учасників: заступника Міністра оборони 
України Бориса Андресюка,  проректора 
університету з науково-педагогічної 
роботи (навчально-виховна робота) 
Володимира Шевченка, заступника 
начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України генерал-майора 
Віктора Алещенка, директора 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України Миколу 
Науменка, представників силових 
структур України та інших ВВНЗ.  

У своїх виступах учасники 
семінару обговорили стан та перспективи 
розвитку структур із виховної роботи 
Збройних Сил України, питання 
організації взаємодії ВВНЗ із 
замовниками на підготовку відповідних 
військових фахівців, пропозиції та 
рекомендації управлінь виховної роботи 
видів Збройних Сил України та їх 
структурних підрозділів щодо 
вдосконалення підготовки військових 
психологів та політологів, рекомендації  

 
щодо розробки відповідних нормативних 
документів, досвіду роботи випускників 
ВІКНУ у військах та інші.  
Так у своїй змістовній доповіді заступник 
Міністра оборони України Борис 
Андресюк зауважив, що сьогодні, у рік 
стабілізації Збройних Сил України, дуже 
важливим є завдання створення їх 
позитивного іміджу в суспільстві. Ведуча 
роль у цій справі належить фахівцям 
виховної роботи. 

– Відомо, – підкреслив він, – що 
до інститутів, яким довіряє сьогодні 
суспільство, належать церква та  Збройні 
Сили. Це стало можливим завдяки  
високому рівню їх духовної, моральної 
складових. Завдяки потужній навчально-
матеріальній, кадровій базі ВІКНУ став 
центром підготовки офіцерів-вихователів, 
що дає можливість для піднесення 
виховної роботи на новий рівень. У 
наступному році планується значне 
покращення її матеріального 
забезпечення. Виховна сфера поступово 
повинна підводитись до рангу державної 
політики. Важливим чинником Збройних 
Сил України є їх об’єднуючий фактор у 
державі. Ми шукаємо собі героїв, які були 
б для нас зразком у вихованні молоді, а 
вони поруч – це ветерани Великої 
Вітчизняної війни, яких із кожним днем 
стає все менше. Готуючись до 
святкування 65-річниці Великої Перемоги, 
ми повинні віддякувати цим людям за те, 
що вони для нас зробили.  

Проректор університету з науково-
педагогічної роботи (навчально-виховної 
роботи) Володимир Шевченко звернув 
увагу присутніх на завдання, яке поставив 
Міністр оборони України Михайло Єжель 
щодо відродження авторитету армії в 
суспільстві та назвав чинники, завдяки 
яким, на його погляд, цього можна 
досягнути: професійний, методичний та 
виховний. 

На завданнях, які стоять перед  
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ДО 65-Й РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ  
 

  У ВІКНУ відбулася науково-практична конференція 
“Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, 
топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного 
забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України”. 

 Плідною видалася й робота у 
секціях: 

 Секція 1. «Актуальні питання 
виховної та соціально-психологічної 
роботи», керівник – доктор 
психологічних наук професор 
Олександр Сафін.  

Секція 2. «Актуальні питання 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення в сучасних умовах», 
керівник – кандидат філософських наук 
професор Володимир Слонимський.  

Секція 3. «Актуальні проблеми 
топогеодезичного забезпечення військ 
(сил)», керівник – полковник Сергій 
Сівков. 

Секція 4. «Проблеми створення, 
відновлення, модернізації та ремонту 
радіоелектронних засобів озброєння», 
керівник – кандидат технічних наук, 
доцент полковник Павло Савков. 

Секція 5. «Актуальні питання 
правового забезпечення Збройних Сил 
України», керівник – кандидат 
юридичних наук, доцент полковник Ігор 
Петрів. 

Секція 6. «Фінанси», керівник – 
кандидат економічних наук, доцент 
полковник  Ігор Кириленко. 

Секція 7. «Інформаційно-
психологічне протиборство в сучасному 
світі», керівник – доктор технічних наук, 
професор Ірина Замаруєва. 

Секція 8. «Актуальні проблеми 
лінгвістичного забезпечення Збройних 
Сил України», керівник – підполковник 
Володимир Лісовський. 

За підсумками роботи  в секціях 
визначатимуться кращі доповіді, 
автори яких будуть заохочені наказом 
начальника Військового інституту.    
          Треба також відзначити, що у 
ВІКНУ вийшла друком збірка з тезами 
доповідей науково-практичної 
конференції. 

          Олег Прохоров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Захід відбувся 28.04.10  та був 

присвячений 65-й річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 

Пленарне засідання конференції 
відкрив заступник начальника Військового 
інституту з навчальної і наукової роботи 
кандидат технічних наук, доцент 
полковник Олександр Сторубльов, який у 
своїй доповіді зауважив, що важливою 
складовою становлення нашої держави є 
створення Збройних Сил, здатних 
надійно забезпечити її суверенітет, 
територіальну цілісність і захист 
національних інтересів.   

За останні роки, – наголосив він, – 
геополітичне становище в Європі 
кардинально змінилося. Відтепер нові 
фактори та пріоритети обумовлюють 
національні інтереси України. Виникла 
необхідність переусвідомити традиційні 
уявлення про зовнішньополітичні 
інтереси України на Європейському 
континенті, включаючи інтереси безпеки 
держави.   

З 2006 року Збройні Сили України 
розпочали новий етап свого якісного 
становлення. Їх розвиток відбувається в 
єдиному процесі реформування всього 
спектру безпеки країни, із чітким 
визначенням завдань, стратегічних цілей 
та конкретних шляхів їх досягнення, а 
також адекватним ресурсним 
забезпеченням.  
           Доповідач зупинився на завданнях, 
які стоять  перед  ВІКНУ  щодо  реалізації    

 

 
Державної програми розвитку Збройних 
Сил України на період 2006-2011 років, 
торкнувся питань розвитку воєнної науки, 
роботи воєнно-наукового товариства 
Військового інституту, необхідності 
активізації міжнародного співробітництва 
та міжвузівських зв’язків, удосконалення 
виховної та соціально-психологічної 
роботи, окреслив основні задачі 
фінансового, гуманітарного, правового, 
топогеодезичного, радіотехнічного та 
лінгвістичного забезпечення підрозділів 
та частин Збройних Сил України.            

  Підсумовуючи свій виступ, 
полковник Олександр Сторубльов 
підкреслив, що наукова робота слухачів 
(курсантів) проводиться у тісному зв’язку 
з навчальним процесом як його 
невід’ємне продовження. Тільки за умови 
такої взаємодії ми зможемо підготувати 
гідну зміну, навчити офіцерів добре 
працювати, завжди стояти на сторожі 
державних інтересів. 

         Актуальними та змістовними 
були доповіді учасників конференції: 
голови Ради ветеранів Військового 
інституту Миколи Дорохова «Військово-
патріотичне виховання особового складу 
ВІКНУ в контексті підготовки до 
святкування 65-ої річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років»; доцента кафедри військового 
права полковника юстиції Віктора 
Шульгіна "Особливості механізму 
застосування приписів військового 
законодавства України"; старшого 
викладача кафедри військового 
управління кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника Євгена 
Литвиновського “Місце випускника в 
системі кадрового менеджменту 
Збройних Сил України”; курсантів Олени 
Стрішко "Професійна придатність 
військовослужбовців контрактної служби: 
теоретичний аспект" та Іллі Лукіянчука 
"Грошове забезпечення 
військовослужбовців Збройних сил США" 
та інших. 



№ 22 квітень 2010                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                     5  

 
ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ – ПРАКТИЧНУ СПРЯМОВАНІСТЬ 
 

На кафедрі військової педагогіки та психології (ВПП) 
військово-гуманітарного факультету ВІКНУ стало традицією 
проведення практичних занять із військової психології із 
залученням до них фахівців із військових частин 

Звертає на себе увагу й той 
факт, що матеріал, який був наданий 
майором Олегом Канавським, 
базувався на аналізі роботи випускника 
ВІКНУ лейтенанта Альони Корнюх, яка 
закінчила цей навчальний заклад у 
2009 році із золотою медаллю й була 
розподілена у військову частину А  880.  

Такі прямий і зворотній зв’язки 
дають можливість урахувати 
побажання й пропозиції безпосередньо 
з військових частин щодо 
удосконалення змісту підготовки 
військових фахівців.  
           Треба відзначити, що відчутну 
допомогу в організації та проведенні  
навчальних занять у ВІКНУ надає 
Головне управління виховної та 
соціально-психологічної роботи 
Збройних Сил України. 
 

         В’ячеслав Кирик 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Так, 01.04.10 у практичному 

занятті за темою: «Методика організації 
морально-психологічного забезпечення 
бойового чергування», яке організував і 
провів досвідчений викладач і практик, 
доцент кафедри ВПП  полковник запасу 
Олександр Коренчук, узяв участь 
старший офіцер відділення з виховної 
роботи військової частини А 1880 
(м.Васильків) майор Олег Канавський. 
Його завданнями на даному занятті було 
розповісти й показати як на практиці 
виконуються заходи кожного з етапів 
морально-психологічного забезпечення 
бойового чергування в конкретній 
військовій частині радіотехнічних військ, а 
також визначити місце та роль 
військового психолога в цих заходах.  

  
 Запропонована методика 

проведення заняття викликала природну 
зацікавленість у студентів 4-го курсу, які 
влітку цього року приймуть Військову 
присягу і нарешті одягнуть курсантські 
погони. Вони поставили  чимало запитань 
як викладачеві, так і офіцеру-вихователю, 
на які майбутні військові психологи 
отримали вичерпні відповіді.  

Подібне заняття в даній групі 
проводилось не вперше, оскільки метою 
викладача було показати особливості 
роботи військового психолога в різних 
умовах і у різних родах та видах військ. 
На думку тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника військово-

гуманітарного факультету кандидата 

політичних наук полковника В’ячеслава 

Кирика така форма проведення занять 

дає змогу реалізувати завдання 

практичної спрямованості підготовки 

фахівців, забезпечити зворотній зв’язок 

кафедри, факультету, Військового 

інституту з військовими частинами.  

 
ПОКРАЩЕННЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ ТА ПОЛІТОЛОГІВ – ПРИСКІПЛИВА УВАГА 
 

 

 

 

 

 

          У рамках роботи комісії Головного 
управління виховної та соціально- 
психологічної роботи Збройних Сил 
України у Військовому інституті 
Київського національного університету  

  
імені Тараса Шевченка 21.04.10 у цьому 
підрозділі ВНЗ відбулася робоча нарада 
начальника управління генерал-майора 
Олександра Копаниці з членами робочих 
груп, які займаються розробкою та 
вдосконаленням освітньо-
кваліфікаційних характеристик 
випускників ВІКНУ за спеціальностями 
«психологія» та «політологія».     
          Відбувся обмін думками та надані 
рекомендації щодо покращення якості 
підготовки фахівців-психологів та 
політологів з урахуванням нових підходів 
щодо їх професійного призначення та  
      

 
використання, відпрацювання 
відповідних нормативних документів.       
            22.04.10 відбулася зустріч  
генерал-майора Олександра Копаниці з  
курсантами та студентами військово-
гуманітарного факультету ВІКНУ. 

Сергій Ступеньков 
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ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ КУРСАНТІВ 5-ГО КУРСУ ВІКНУ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ 
 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА 
 

У ВІКНУ 29.04.10 відбулася урочиста презентація першого в 
Україні підручника “Основи військового перекладу (французька 
мова)” 

 
саме: пан Жак Фор – Надзвичайний та 
Повноважний Посол Французької 
Республіки в Україні; полковник 
Франсіс Сішовскі – французький радник 
при Міністерстві оборони України та 
Генеральному штабі Збройних Сил 
України з оборонного планування 
збройних сил та їх переходу на 
контрактну основу; капітан 2 рангу 
Алексі Віллер – аташе з питань 
оборони Посольства Французької 
Республіки в Україні; аджюдан Фанш 
Франсіс – помічник аташе з питань 
оборони Посольства Французької 
Республіки в Україні; полковник Ерні 
Реміллер – аташе з питань оборони 
Посольства Канади в Україні; 
полковник Крістоф Брун – аташе з 
(продовження на наступній сторінці)   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Захід відбувся за участі керівництва 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України, 
Департаменту міжнародного оборонного 
співробітництва Міністерства оборони 
України, Київського національного  

  
університету імені Тараса Шевченка, 
представників Національного 
університету оборони України, 
Національної академії Служби безпеки 
України, Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
          У процесі створення та видання 
знаходиться підручник, а методичну, 
технічну та фінансову допомогу надавали 
представники Військової місії Посольства 
Французької Республіки в Україні. 
          У заході брали участь представники 

Французької Республіки, Швейцарської 

Конфедерації, Канади та інших ВНЗ, а  

          Вийшов на фінішну пряму період військового 
стажування 122 курсантів 5-го курсу ВІКНУ за спеціальностями: 
психологія, політологія, правознавство, радіоелектронні 
пристрої, системи та комплекси, картографія, переклад, 
міжнародна інформація та міжнародні відносини- у військових 
частинах, організаціях та установах Збройних Сил України, який 
розпочався 15.02.10 

курсантів Олену Отрішко, Сергія 
Кошового, Людмилу Сипченко, Віталія 
Пащенка, Андрія Будяка, Ярослава 
Ліщину, Марію Мельниченко, Євгена 
Сердюка, Юлію Тельпішу, Юлію 
Савченко, Андрія Завгороднього, 
Віталія Остапенка, Олександра 
Березюка, Олексія Чайківського, 
Ангеліну Ларіонову, Олену Нікіфорову, 
Олену Защитіну та інших. Командири 
військових частин, в яких вони 
проходили військове стажування, 
вказали на високий рівень 
відповідальності згаданих курсантів, їх 
належну професійну підготовку, 
особисту дисциплінованість і готовність 
до виконання функціональних 
обов’язків за посадою.  
     

 Група зв’язків із громадськістю 

  

 

 

 

 

 
  

 

             
           Загальні підсумки підбивати ще 
рано, адже 05.04.10 у війська відбула 
остання група військових фінансистів у 
кількості 43 особи, але захист результатів 
військового стажування курсантів на 
випускних кафедрах, а також засідання 
Вченої ради Військового інституту, на 
якому звітували  начальники кафедр, 
дають можливість зробити попередній 
висновок: курсанти ВІКНУ, які вже 
пройшли військове стажування, повністю  

           

   
відпрацювали його програму та 
індивідуальні завдання, набули 
необхідних практичних навичок, показали, 
що більшість із них отримали оцінки 
«відмінно» та «добре». 
           За словами заступника начальника 
Військового інституту з навчальної і 
наукової роботи полковника Олександра 
Сторубльова, аналіз отриманих відгуків 
про проходження військового стажування 
курсантів свідчить, що керівники 
військових частин дали належну оцінку їх 
теоретичній підготовці, 
дисциплінованості, практичному 
виконанню обов’язків на первинних 
офіцерських посадах. Водночас було 
вказано й на недостатній рівень 
загальновійськової підготовки окремих 
стажерів.  
         Як кращих варто відзначити 

молодшого сержанта Інну Ільченко,  
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(початок на сторінці 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

питань оборони Посольства 
Швейцарської Конфедерації в Україні; 
проректор університету з науково-
педагогічної роботи (навчально-
виховної роботи) Володимир 
Шевченко; доктор філологічних наук, 
професор Олександр Чередниченко – 
завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу з романських мов  
ім. М. Зерова Інституту філології КНУ; 
полковник Віталій Хацановський – 
заступник начальника  Національного 
університету оборони України; 
полковник Речіч – начальник центру 
підготовки офіцерів 
багатонаціональних штабів  
ГШ ЗС України; завідувач кафедри 
теорії та практики перекладу 
Національної академії Служби 
безпеки України Лариса Компанцева; 
Юрій Черних – заступник директора 
Департаменту військової освіти та 
науки Міністерства оборони України. 
              У вступному слові начальник 

Військового інституту генерал-майор 

Віктор Балабін нагадавши про плідну 

багаторічну співпрацю ВІКНУ із 

представниками Військової місії 

Посольства Французької Республіки в 

Україні, зауважив, що підручник “Основи 

військового перекладу (французька мова)” 

продовжує серію видань принципово 

нового навчально-методичного комплексу 

“Військовий переклад”, що має на меті 

інтегрувати різні навчально-методичні 

матеріали з військово-політичного, 

військово-технічного і військово-

спеціального перекладу й стати основою 

навчально-методичного забезпечення для 

нової, ступеневої, фахово зорієнтованої 

системи підготовки військових 

перекладачів в Україні. Підручник 

укладено  відповідно до нових освітньо- 

 
 

професійних програм підготовки 
військових фахівців кадрової служби і 
запасу за спеціальностями “Переклад”, 
“Міжнародні відносини” для курсантів 1, 2 
курсів, студентів 3 та 4 курсів, дає їм 
можливість виконувати завдання 
перекладача на рівні взводу та роти. У 
додатках до підручника наведено 
французько-український словник базових 
лексико-термінологічних одиниць та 
словник скорочень. Додатково підручник 
буде використовуватись для підготовки 
офіцерів-слухачів на курсах із вивчення 
французької мови. 
              Надзвичайний та Повноважний 
Посол Французької Республіки в Україні 
пан Жак Фор подякував керівництву 
університету та Військового інституту за 
активну співпрацю у виданні підручника, 
роботу із поширення французької мови, 
висловив сподівання на подальшу плідну 
співпрацю в цьому напрямку.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          – Це не лише підготовка українських 
військовослужбовців у ВВНЗ Франції, – 
наголосив пан Жак Фор, – але й робота 
французьких офіцерів-викладачів у ВВНЗ 
України, взаємний обмін курсантами, 
аспірантами. Французька мова – одна з 
двох робочих мов Європейського Союзу, її 
знання допоможе українським 
військовослужбовцям брати участь у 
міжнародних багатонаціональних 
миротворчих операціях. Україна є 
спостерігачем міжнародної організації 
«Франкофонія», яка допомагає вивчати 
французьку мову. У неї входить близько 
70 країн світу з населенням біля 500 
мільйонів людей. Це теж відкриває нові 
можливості для входження до міжнародної 
спільноти, активної співпраці на 
міжнародному рівні. Високий рівень знання 
французької мови курсантами ВІКНУ 
засвідчує, що наші зусилля в цьому 

 
 
напрямку не даремні. 
            Проректор університету з 
науково-педагогічної роботи 
(навчально-виховної роботи) 
Володимир Шевченко привітав 
присутніх зі значною подією – 
виходом у світ підручника “Основи 
військового перекладу (французька 
мова)” та зупинився на трьох 
складових: минулому, сьогоденні та 
майбутньому у відносинах України та 
Французької Республіки.  
 – Ми говоримо про побудову 
єдиного європейського дому, 
впровадження Болонського процесу, 
– підкреслив він. – Цей підручник є 
містком, який веде нас до цієї мети. 
Без культурного обміну, лінгвістичної 
співпраці це неможливо. 
         Доктор філологічних наук, 
професор Олександр Чередниченко 
звернув увагу присутніх на дві 
функції, які виконує підручник: 
комунікаційну та націєтворчу .  
– Хотів би побажати, - сказав він, – 
щоб найближчим часом вийшли 
друком також підручники з військово-
політичного, військово-технічного і 
військово-спеціального перекладу, 
які допомагатимуть нашим курсантам 
не тільки отримувати знання, а й 
виховували в собі особистість. 
        З інших виступів, які також 
пролунали під час заходу, можна 
було зробити висновок: підручник 
“Основи військового перекладу 
(французька мова)” – це якісний 
продукт багаторічної роботи 
колективу авторів, свідчення плідної 
співпраці ВІКНУ та представників 
Військової місії Посольства 
Французької Республіки в Україні, 
який потрібен ВВНЗ та військам. 

 
Ігор Ольховой  
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12.04.10-15.04.10 відбувся візит делегації Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) до 
університету Бундесверу міста Мюнхена 

 
   
навчання в аудиторіях та бібліотеках 
університету; 
        ٠ механізмам функціонування баз 
даних та електронних мереж для 
пошуку партнерів та репрезентації 
програм у галузі партнерської 
співпраці; 
        ٠ співробітництву між 
університетом та підприємствами в 
галузі трансферу технологій; 
٠ організації вивчення фахових мов, 
права та техніки, основ комунікації та 
комунікативної конфліктології у 
військовій та цивільних галузях; 
          ٠ іміджовій політиці університету. 
Активне спілкування з німецькими 
колегами дало змогу українській 
делегації скласти спільний протокол 
про наміри, а саме: ррозробити 
концепцію стратегічного розвитку 
наукового партнерства, організувати 
програму обміну для українських та 
німецьких військових студентів, а також 
уможливити спільні дослідницькі 
проекти в галузях технологій 
інформаційної безпеки, 
автоматизованої техніки та 
гуманітарних наук.          
             

       Віктор Уліч 

 
 

 
університету Р. Є. Пилипенко.  
            Німецьку делегацію представляли 
віце-президент університету з питань 
наукової роботи пан М. Ессіг, керівник 
міжнародного бюро пані О. Беттаг, 
представник громадських зв’язків 
університету пан М. Браунс, організатор 
навчальної програми у галузі 
міжнародного права та політики безпеки 
пан К. Масала, керівник військової 
підготовки студентів, пан полковник 
Т. Фрайтаг. 
           Основну увагу під час візиту було 
приділено наступним питанням: 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ٠ організаційним моделям взаємодії 
наукової роботи, навчання та виховання в 
університеті;  
         ٠ розвиткові автономії наукових 
проектів; 
         ٠ структурі та специфіці роботи 
сучасних інформаційних центрів 
університету та їхній співпраці із 
зовнішніми організаціями, зокрема з 
іншими вищими навчальними закладами, 
підприємствами, фондами; 
        ٠ проблемам організації навчальних 
програм та модульного навчання для 
бакалаврів та магістрів у галузі військової 
освіти; 
        ٠ новим формам онлайнового  

 

 
          
          
 
 

   
            
              Візит ініціювало посольство ФРН 
у Києві. Університет Бундесверу міста 
Мюнхена було створено в 1973 році як 
школу підготовки військової 
інтелектуальної еліти в технічних та 
гуманітарних галузях науки. Університет є 
одним із засновників нової концепції 
безпеки у сфері високих технологій та в 
суспільстві.  
             Суттю такої концепції є 
вироблення механізмів розв’язання 
гуманітарних та військових завдань в 
конфліктних зонах.  
            Для виконання цих завдань 
університет використовує спільний 
науковий потенціал військових та 
цивільних організацій.  Університет є 
відкритим для міжнародного 
співробітництва в галузі освіти та науки.  
              Делегація КНУ стала першою 
українською делегацією, яка відвідала 
Університет Бундесверу за часів 
незалежності України. До складу нашої 
делегації увійшли проректор з наукової 
роботи В. І. Григорук, заступник 
начальника Військового інституту з 
виховної роботи полковник  В. Л. Уліч, 
начальник інформаційно-
обчислювального центру університету 
Ю. В. Бойко та член комісії з гуманітарних 
питань розвитку наукового парку  

 


