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ДО 65-Й РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ  
 

У Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відбулися заходи 
щодо  святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років 

 
 

 

 

 

 

            Щоденні виснажливі тренування 
не пройшли даремно: уся країна в День 
свята побачила, як злагодженим 
строєм у формі санінструкторів часів 
Великої Вітчизняної війни по 
Хрещатику пройшли 50 жінок-
військовослужбовців. Це й були наші 
красуні-дівчата, які представляли 
ВІКНУ на цьому урочистому заході. 

Відділ із виховної роботи 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ми пам’ятаємо         

            Серед заходів, які відбулися та 
закарбувалися в пам’яті, можна 
відзначити круглий стіл з особовим 
складом на тему: “Внесок українського 
народу в Перемогу у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років”, зустріч офіцерів та 
курсантів із ветеранами Великої 
Вітчизняної війни,  мітинг та покладання 
квітів до Пам'ятної дошки студентам, 
викладачам та працівникам університету, 
які віддали своє життя за свободу і 
незалежність нашої Батьківщини та інші. 

 

 
            Натхненно та самовіддано 
готувалася до участі у військовому параді 
до Дня Перемоги й колона курсантів 
ВІКНУ, яку очолювала курсант 2-го курсу 
Наталія Мартинова.  
            Оптимізм дівчат-учасниць параду 
був не безпідставний: на генеральній 
репетиції, яка відбулася 6.05.10, 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
начальник Генерального штабу - 
Головнокомандувач Збройних Сил 
України генерал армії України Свида Іван 
Юрійович оцінив їх підготовку на «добре». 

 

Велика Перемога: крок до майбутнього 

 

 

 

 

 

           
 
            У ВІКНУ 22.04.10 відбувся 
круглий стіл з особовим складом на 
тему: “Внесок українського народу в 
Перемогу у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років”. 
 
 

             
            Метою заходу було висвітлити 
внесок Українського народу у Перемогу 
під час Великої Вітчизняної війни, 
сприяти вихованню в молоді почуття 
патріотизму, поваги та вдячності 
ветеранам-учасникам минулих подій  за 
їх ратні й трудові подвиги в боротьбі з 
фашизмом, вшанувати героїчний подвиг 
захисників Вітчизни. 
            У вступному слові заступник 
начальника Військового інституту з 
виховної роботи полковник Віктор Уліч 
зауважив, що Велика Перемога увійшла 
у вітчизняну й всесвітню історію 
знаковою віхою, стала важливим кроком 
до осмислення сучасного життя та  
 
 

 
 кроком до майбутнього.  
– Ми низько схиляємо голови перед 
світлою пам’яттю тих, – сказав він, – хто 
боровся на фронтах Великої Вітчизняної 
війни, виніс роки окупації та пекло 
концтаборів, хто піднімав з руїн та і 
відроджував нашу Вітчизну. 
            Цікавими та змістовними були 
виступи учасників круглого столу: 
кандидата історичних наук старшого 
викладача кафедри військово-
гуманітарних дисциплін Юрія Гомана 
"Україна напередодні Другої світової 
війни. План Молотова-Ріббентропа 23 
серпня 1939 року", кандидата військових 
наук, доцента професора кафедри  

 
(продовження на наступній сторінці) 
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Рівняння на героїв 
 

 
(початок на сторінці 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тактики та оперативного мистецтва 

Анатолія Сморчкова "Корсунь-

Шевченківська операція та її роль у 

звільненні України від німецьких 

загарбників", доцента кафедри 

військового права, полковника юстиції 

запасу Володимира Шульгіна "Перемога 

у битві за Дніпро та звільнення Києва – 

завершення корінного перелому в ході 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років", доцента кафедри інформаційно-

психологічного протиборства Миколи 

Дзюби "Україна на завершальному етапі 

 
 
Великої Вітчизняної війни. Визволення            
території України від німецько-
фашистських окупантів 1943-1944 років", 
старшого викладача кафедри загально-
військових дисциплін Юрія Качана 
"Бойова техніка та стрілецька зброя, що 
застосовувались під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років", 
доцента кафедри військового права  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полковника юстиції запасу Івана Качана 
"Українці в Другої світовій війні та їх 
вклад у Велику Перемогу", відео-
інтерв’ю учасника Великої Вітчизняної 
війни, викладача кафедри фінансів 
Збройних Сил генерал-майора у  

 
 
відставці Олександра Федоровича 
Журавля "Ветерани Військового інституту 
та їх участь у війні 1941-1945 років" та 
інших.  
            Присутні почули та побачили вже 
давно та широко відомі факти з історії та 
запам’ятали імена тих, хто виборов наше 
світле сьогодення, захищаючи 
Батьківщину від німецько-фашистських 
загарбників, а також ознайомилися з 
результатами нових досліджень подій 65-
річної давнини.  
            На завершення заходу його 
учасники переглянули документальний 
фільм: «Стрілецька зброя часів Другої 
світової війни». 

Група зв’язків із громадськістю   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Кожний навчальний заклад пишається людьми, які зробили 
свій вагомий внесок у славетну історію держави. Сьогодні ми 
розповідаємо про Героїв Радянського Союзу Редковського Миколу 

Івановича  та Затилкова  В’ячеслава  Федоровича, які воювали на 
фронтах Великої Вітчизняної війни та працювали у ВІКНУ 

 
на запеклий опір ворога, відбиваючи 
його контратакою, забезпечив 
захоплення плацдарму на південно-
західному березі річки Одер. Коли під 
дією, що перевершує сили 
супротивника, передові підрозділи 
кавалеристів вимушені були відходити, 
товариш Редковський, не дивлячись на 
сильний кулеметний, мінометний 
вогонь і вогонь важких реактивних 
установок ворога, продовжував 
управляти вогнем батареї до тих пір, 
поки в батареї були боєприпаси. 
          Товариш Редковський вогнем 
батареї подавив одну мінометну 
батарею, знищив кулемет, винищив до 
взводу гітлерівців. Відійшов товариш 
Редковський останнім, важко 
пораненим. За виняткову мужність, 
виявлену в бою при виконанні бойового 
наказу, товариш Редковський гідний 
вищої урядової нагороди – Герой 
Радянського Союзу. 
 

             
             Герой Радянського Союзу 

Редковський Микола Іванович                

 
          17 серпня 1939 року герой вступив 
до Томського артилерійського училища. 
На початку війни  у  1941 році був 
командиром взводу 618 артилерійського 
полку, а на час її завершення в 1945 році 
- командиром 13 кінно-артилерійської 
дивізії Донського фронту. 
     У нагородному листі читаємо: «Як 
командир батареї 146 гвардійського 
артилерійсько-мінометного полку 14 
Гвардійської кавалерійської дивізії 1-го 
Білоруського фронту при форсуванні 
річки Одер 29 січня 1945 року першим із 
засобами зв’язку перейшов річку з 
передовими підрозділами, що 
наступають. Умілим управлінням вогнем 
батареї знищив чотири вогневих точки, 
винищив до двох взводів гітлерівців, і 
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(1921 – 2008 рр.) 
 
(початок на сторінці 4) 
         «Дніпровські новини» у 2002 році 
опублікували статтю Редковського 
Миколи Івановича під назвою: «У ніч на 1 
січня 45-го», в якій він згадує: 
          «До 30 грудня (а все треба було 
робити ночами, щоб німці не помітили) ми 
облаштувалися й були готові до наступу. 
Новий 1945 рік зустрічали в землянці 
штабу нашого полку на КП. Ми не 
салютували, сиділи тихо як миші. А ось 
німці салютували та ще так, що 
зв’язківцям раз у раз доводилося довго 
повзти та шукати місця ушкоджень. У нас 
у землянці була одна рація, налаштована 
на Москву.  
           Ми чекали бою курантів (чути міг 
лише один у навушниках). І треба ж: коли 
ми з повними квартами чекали, коли 
проб’є дванадцята, раптом наша 
землянка затряслась, заходила ходуном, 
у куток вцілив німецький снаряд не 
менше 155 мм калібру. Зі стелі посипався 

пісок на наші голови, у наші кварти. 
          Коли все стихло, той, що тримав 
навушники, промовив: «Дванадцята…». 
Ми чокнулися й випили. Але не до дна – 
пісок. Чомусь подумалося, що це поганий 
знак. І в інших настрій підупав. Але вголос 
про це не говорили. Закуска була – 
консерви, а в термосі - гаряча каша. Ми з 
Толею перезирнулися, згадали про 
демблінських, різдвяних гусей. От би їх 
сюди… 
            Але не лише про них згадували. У 
Дембліні ми були вже обжилися, а на 
плацдармі незручно. Траншеї в пісках не 
надійні, проводи закріпити важко… Але 
тривало це недовго. У ніч під старий 
новий рік 13 січня почалась 
артпідготовка. Після нашого артобстрілу 
(такий вогняний смерч мало хто 
витримує) пішли танки, мотопіхота, 
розширюючи ділянку прориву.  
           А ще через два тижні ми вийшли 
до Одеру. Ішли останні місяці війни». 

незважаючи 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Герой Радянського Союзу 

Затилков В’ячеслав Федорович 
(1924 – 2008 рр.) 

 
             27 серпня 1942 року Чкаловським 
РВК м. Дзержинська В’ячеслава 
призивають до армії та відправляють до 
32 протитанкового полку 2 особливої 
учбової бригади Московського 
військового округу. Тут він отримує своє 
перше військове звання – молодший 
сержант. 
             22 квітня 1945 року молодший 
лейтенант В’ячеслав Затилков очолив 
штурмову роту воїнів-комсомольців. Загін 
перерізав окружну залізницю в передмісті 
Берліна, знищив при цьому десятки 
гітлерівців. Про це згадується в одній із 
газет:  
            «22 апреля 1945 года  товарищ 
Затылков с командиром роты старшим 
лейтенантом Эпоховым, собрав вокруг 
себя коммунистов и комсомольцев 1-й          

 

(продовження на наступній сторінці) 
 

 
стрелковой роты, проник во враже- 
скую траншею. Воспользовавшись 
замешательством немцев, рота 
выбила их из станции окружной 
железной дороги, уничтожив при 
этом до 40 гитлеровцев. Лично 
Затылков в траншейном бою и на 
станции истребил 6 фашистов. 
          Действуя со 2-ой штурмовой 
ротой, товарищ Затылков первым 
ворвался на улицы Берлина и вместе 
с комсоргом роты Глушенковым 
водрузил красный  флаг на 
железнодорожной станции. 
           В боях за овладения 
мясокомбинатом товарищ Затылков 
организовал штурмовую группу из 
комсомольцев и молодежи, первым 
ворвался к мосту через железную 
дорогу и овладел им, развивая успех 
группы, батальон стремительным 
ударом овладел мясокомбинатом и 
захватил 3 квартала за железной 
дорогой. 

         16 июля 1982г»  
            Указом Президіуму Верховної 
Ради СРСР від 15 травня 1946 року за 
зразкове виконання командирських 
завдань, мужність та героїзм у боях із 
німецько-фашистськими загарбниками 
молодшому лейтенанту Затилкову 
В’ячеславу Федоровичу присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна та медалі 
«Золота зірка». 
 

 
Фрагмент розповіді про подвиг Затилкова 
Вячеслава Федоровича в особовій справі 
 

 
 
 

Микола Дорохов 
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   У ВІКНУ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

 
  
   МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

Представник  ВІКНУ   став  дипломантом   Міжнародного 
студентського форуму 

 
міської влади, екскурсія до 
легендарного меморіального комплексу 
«Лінія Сталіна», творча зустріч із 
колективом Драматичного театру 
Білоруської Армії.  
          Приємно повідомити, що студент 
Ілля Лукіянчук став дипломантом 
форуму, чим підтвердив високий імідж 
нашого навчального закладу. 
 

Сергій Теслюк  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           За ініціативою Білоруського 
державного університету з 3 по 5 травня 
2010 року у Мінську (Республіка Білорусь) 
проходив Міжнародний студентський 
форум «Світло Великої Перемоги», 
присвячений 65-річчю Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні.  
 

 
          Участь у заході взяли делегації 26 
вищих навчальних закладів 
Азербайджану, Білорусі, Росії та України. 
        Нашу країну представляла делегація 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, до складу якої 
входив студент 4-го курсу військового 
фінансово-економічного факультету Ілля 
Лукіянчук.  
          Програма форуму була дуже 

насиченою: презентації учасників, круглі 

столи (присвячені питанням історичної 

пам’яті), майстер-клас із художньої 

фотографії, фотомарафон та екскурсії по 

Мінську, інтелектуальна гра «Що? Де? 

Коли?», військово-стратегічна гра 

«Зарниця», зустріч із представниками  

 

 

Захід проведено 29.05.10 згідно з Указом Президента України «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді» від 25.10.02 

 
навчання. 
            Начальники факультетів 
ознайомили відвідувачів із навчальними 
аудиторіями, розповіли про особливості 
навчального процесу, спеціальності, за 
якими навчаються курсанти ВІКНУ. 
            Усі учасники заходу отримали 
необхідну та корисну інформацію, 
залишилися задоволеними проведенням 
цього заходу. 

Сергій Ступеньков 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
            Під час заходу відбулися: зустріч 
керівного складу Військового інституту з 
відвідувачами, демонстрація слайдів та 
відеофільму про наш навчальний заклад, 
доведення до відвідувачів правил 
прийому  до ВІКНУ, екскурсія по 
навчальному корпусу (аудиторіях) 
Військового інституту. 

 

   
          Із розповіддю про історію Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка та його структурного підрозділу 
Військового інституту, організацію 
навчально-виховного процесу, 
матеріально-технічну базу та правила 
прийому перед присутніми виступили 
заступники начальника Військового 
інституту: з навчальної і наукової роботи 
полковник Олександр Сторубльов та з 
виховної роботи полковник Віктор Уліч, 
які після цього ще й дали вичерпні 
відповіді на численні запитання.  
           Батьків та майбутніх абітурієнтів 
найбільше цікавили особливості 
цьогорічного прийому до ВІКНУ, 
розпорядок дня, побутові умови, які 
створені для курсантів, перспективи  
військової служби після закінчення 
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ВІКНУ вперше відвідала делегація з Об’єднаних Арабських Еміратів 
 

ВІКНУ 11.05.10 з візитом відвідала делегація  представників 
Командно-штабного військового коледжу Об’єднаних Арабських 
Еміратів 

 
         Під час ознайомлення з 
навчально-матеріальною базою 
факультету іноземних мов та 
військового перекладу приємною 
несподіванкою для членів  іноземної 
делегації стали гарні знання арабської 
мови, які показала в спілкуванні з ними 
викладач центру інтенсивної мовної 
підготовки старший лейтенант Юлія 
Сумко.   
          На завершення візиту Бригадний 
генерал ГШ Аль Нуайами Абдулла Алі 
залишив запис у Книзі почесних гостей. 
Сторони обмінялися подарунками й 
учасники заходу сфотографувалися на 
згадку. 
          Зустріч пройшла конструктивно, у 
теплій обстановці. Усі заходи програми 
візиту були повністю виконані.   
 

Сергій Льовін   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Метою візиту було отримання 
інформації щодо умов підготовки війсь-  
кових фахівців у ВІКНУ, ознайомлення з 
навчально-матеріальною базою, 
організацією навчально-виховного 
процесу, структурою та головними 
напрямками діяльності Військового інсти-  
туту. 
          До складу делегації, яку очолював 
заступник начальника Командно-
штабного військового коледжу 
Об’єднаних Арабських Еміратів 
бригадний генерал ГШ Аль Нуайами 
Абдулла Алі, увійшли також слухачі цього 
навчального закладу. 
          Під час зустрічі з поважними 
гостями заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч презентував 

 
структуру та основні напрямки діяльності 
ВІКНУ, розповів про його історію, 
здобутки та перспективи розвитку, умови 
та особливості підготовки військових 
фахівців, у тому числі й з вивчення 
іноземних мов.  
          У свою чергу бригадний генерал ГШ 
Аль Нуайами Абдулла Алі розповів про 
свої приємні враження, які він отримав під 
час ознайомлення з Києвом, його 
мешканцями та ВІКНУ.  
           
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
         Полковник Віктор Уліч та начальник 

факультету іноземних мов та військового 

перекладу полковник Ігор Ольховой 

відповіли на численні запитання гостей, 

які стосувалися особливостей підготовки 

військових фахівців у ВІКНУ, методології 

та системи військової освіти в Україні.  

 

У ВІКНУ відбувся офіційний екзамен з оцінки знань новогрецької мови 

 

 

 

          12.05.10 в Екзаменаційному 

центрі з оцінки знань новогрецької мови 

на базі  

    
спеціалізованої мовної лабораторії з 

вивчення новогрецької мови факультету 
іноземних мов та військового перекладу 
Військового інституту за участі аташе з 
питань оборони Посольства Грецької 
Республіки в Україні полковника авіації 
Васіліоса Агароянніса та його помічника 
прапорщика Стефаноса Афанасіадіса 
відбувся офіційний екзамен з оцінки 
знань новогрецької мови. Це вже друге 
тестування, яке проводиться в рамках 
двостороннього міжнародного 
військового співробітництва на базі 
ВІКНУ. 

            Представники військової 

місії при Посольстві Грецької 

Республіки в Україні відзначили 

високий рівень організації заходу й 

висловили сподівання на подальшу 

плідну співпрацю між Збройними 

силами Грецької Республіки та 

України, зокрема і в сфері мовної 

підготовки та лінгвістичного 

забезпечення діяльності військових 

структур.                                                   

Андрій Гальчус 
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У ВІКНУ проведена лекція щодо процесів розвитку галузі оборони Французької Республіки 
 

          Відповідно до рішення тимчасово виконуючого обов’язки 
Міністра оборони України від 15.01.10 представники Київської 
асоціації військових аташе (КАВА) проводять лекції для змінного 
та постійного складу ВІКНУ з питань євроатлантичної 
інтеграції, умов реформування збройних сил, цивільного 
демократичного контролю над збройними силами тощо. 

 
 

 

 

 

 

           Цей захід пройшов у теплій, 

дружній обстановці, викликав у 

присутніх щиру зацікавленість, сприяв 

поглибленню співпраці між збройними 

силами держав, ознайомленню з 

досвідом реформування Збройних сил 

та галузі оборони Французької 

Республіки та культурному обміну між 

країнами.  

         Андрій Верба   

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Додатково 22.05.10 була проведена 
лекція щодо процесів розвитку галузі 
оборони Французької Республіки  

 
полковником  Франсісом Сішовскі, 
французьким радником при Міністерстві 
оборони України та Генеральному штабі           
Збройних Сил України з оборонного 
планування збройних сил та їх переходу 
на контрактну основу. 
            Під час лекції полковник  Франсіс 
Сішовскі зробив короткий огляд Білої 
книги про оборону та національну безпеку 
Французької Республіки, виданої у 2008 
році, висвітлив головні положення закону-
програми розвитку Збройних сил 
Французької Республіки у 2009-2014 
роках, розповів про нову організаційну 
структуру Збройних сил Французької 
Республіки та їх завдання, нову 
організаційну структуру забезпечення 
Збройних сил Французької Республіки, 
відповів на численні запитання аудиторії. 
            На завершення лекції відбувся 

концерт французьких народних пісень у 

виконанні Леона Симона, фольклориста, 

відомого виконавця французьких пісень, а 

також солістки військового оркестру 

ВІКНУ Оксани Нечепуренко. 

 
   ТВОРЧА  МАЙСТЕРНЯ 

 

НАШ СОЛДАТ 
Серед усіх професій на планеті 
Є одна одвічна, скільки світ стоїть. 
Щоб спокійно спали наші діти, 
Треба міцно власний дім нам боронить. 
 
І хоча не чутно стрілянини, 
День у день на чатах наш солдат: 
Захищає власну Батьківщину, 
На сторожі миру захисник. 
 
Так же він в далеких сорокових 
На чатах у варті пильнував. 

  
В сорок першому, – побільше б тільки 
сили, –І фашист би Києва не знав. 
 
В сорок другому, солдат набравшись міці, 
В яросну атаку піднявся: 
За батьків, за мати, за родину! 
І фашизм від тої міці пав. 
 
В сорок п’ятому, весною, 
На Рейстазі наш солдат 
Написав своєю власною рукою 
„СВІТУ – МИР” і „Ні - ВІЙНІ”. 

 
Шість десятків років промайнуло, 
Відбулася зміна поколінь. 
„СВІТУ – МИР” - 
наказ той пам'ятає, 
наш сьогодняшній, сучасний захисник. 
 
Так вшануймо ж, люди, переможців 
В тій далекій і сьогодняшній війні: 
Всіх солдат–захистників вітчизни, 
Тих, хто захищає право вільно жить. 

Євген Литвиновський 


