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У ДОБРУ ПУТЬ, ЛЕЙТЕНАНТИ! 
 
          У суботу 19.06.10 у Військовому інституті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відбулася урочиста церемонія 
випуску офіцерів за участю заступника Міністра оборони України 

 
Я переконаний, що це надасть вам ще 
більше сил і натхнення задля того, 
щоби ви з честю носили звання 
офіцера Збройних Сил України, –  
наголосив Борис Андресюк. 
             
 
 

 

 
 
 
 
 
            Родзинками цьогорічного 
випуску офіцерів стали плац-концерт 
військового оркестру ВІКНУ на чолі з 
його начальником – військовим 
диригентом капітаном Юрієм Копачем 
та останній випускний бал за участю 
офіцерів-випускників та дівчат-
курсантів, які брали участь у Параді на 
Хрещатику на честь 65-ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні.  
            Після прощання випускників із 
Бойовим Прапором, покладання квітів 
до меморіальної дошки першому 
начальнику Військового інституту 
генерал-лейтенанту Сергію Жукову та 
проходження урочистим маршем – 
кидок у небо монет «на щастя».  
           Позаду – роки навчання, 
попереду – офіцерське життя. Хай вам 
щастить, лейтенанти! 

 

Відділ із виховної роботи 

  

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
             
            У цей день отримали дипломи за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст» – 122 випускники, «магістр» 
– 25 випускників (з них: золота медаль – 
4, диплом із відзнакою – 28), які в 
подальшому проходитимуть військову 
службу в підрозділах Збройних Сил та 
інших військових формуваннях України.  
За словами начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна, цьогорічні випускники гідно 
склали державні іспити й готові до 
виконання службових обов‟язків на 
офіцерських посадах, які на них уже 
чекають у військах. 
            Дипломами з відзнакою та 
золотими медалями були нагороджені 
лейтенанти Богдан Щеглюк, Олександр 
Березюк, Віктор Ямалієв та Олена 
Отрішко. 
            На урочистому мітингу теплими та 
зворушливими словами, найкращими 
побажаннями вітали випускників у своїх 
виступах заступник Міністра оборони 
України Борис Андресюк, голова 
Голосіївської районної у м. Києві ради та  

 
державної адміністрації Сергій Садовой, 
заступник начальника Генерального 
штабу ЗС України генерал-майор Віктор 
Алєщенко, проректор КНУ з навчально-
виховної роботи Володимир Шевченко, 
директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України генерал-
лейтенант Іван Марко, аташе з питань 
оборони Посольства Республіки Польща 
в Україні, президент Київської асоціації 
військових аташе полковник Вальдемар 
Ярушевський та інші почесні гості. 
            Вітаючи випускників від імені 
Міністра оборони України, Борис 
Андресюк зазначив:  
– Ви починаєте військову службу у 
надзвичайно відповідальний період, коли 
в історії українського війська починається 
нова ера – ера розбудови та 
реформування. Усі ви чули звернення 
Президента України – Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил до 
Українського народу, в якому Президент 
підкреслив, що Збройні Сили України 
завжди були, є і будуть елітою нашої 
держави. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            Заступник Міністра оборони також 
повідомив, що у 2010 році вперше 
Збройні Сили отримають майже дві тисячі 
квартир, а з жовтня поточного року буде 
значно підвищено рівень грошового 
забезпечення. 
– Це надзвичайно серйозні кроки з боку 
уряду країни та Президента нашої 
держави. 
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У ВІКНУ ЗАВЕРШИЛИСЯ V КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ МГП  
 

   

 У ВІКНУ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ВСТУПНА КОМПАНІЯ - 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

            Загалом протягом 2007-
2010 років підвищення 
кваліфікації на даних курсах, 
які проходили у Військовому 
інституті, пройшли 105 
офіцерів та працівників 
Збройних Сил України 
           14 фахівців юридичної служби з 
права збройних конфліктів представляли  
юридичну службу Збройних Сил України, 
Правовий департамент Міністерства   
           

 
оборони України, Управління правового 
забезпечення Генерального штабу 
Збройних Сил України.  
           Кращими під час навчання стали: 
підполковник Михайло Ладик, 
підполковник юстиції Руслан Гурняк, 
майор юстиції Володимир Цицюра, 
старший лейтенант юстиції Сергій 
Кучерявий. 
           Для проведення занять на курсах 
були залучені науково-педагогічні 
працівники кафедр військового права, 
тактики та оперативного мистецтва, 
загальновійськових дисциплін, 
військової педагогіки та психології, серед  
яких: професор кафедри військового 
права Наталія Макаренко – керівник 
курсів, доцент кафедри військового 
права Іван Качан, доцент кафедри 
військової педагогіки та психології Віктор 
Безбах, професор кафедри тактики та 
оперативного мистецтва Анатолій 
Сморчков, професор кафедри тактики та 

 
оперативного мистецтва Сергій Шворов 
та інші.  
           План-програма курсів, яка 
розрахована на 54 години,  виконана в 
повному обсязі. Тестування показало 
високий рівень засвоєння матеріалу.  
           За результатами підсумкового 
тестування з права збройних конфліктів, 
яке відбулося 03.07.10, випускникам 
курсів були вручені свідоцтва державного 
зразка. 

                                 Наталія Макаренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.07.10 та 27.07.10 відбулися відкриті засідання приймальної 
та  мандатної комісій Військового інституту  

вступників були оголошені попередні 
рейтингові списки вступників, які 
рекомендовані до зарахування.  
           Члени мандатної комісії дали 
вичерпні відповіді на численні 
запитання присутніх, розповіли про 
порядок подальших дій, у тому числі й 
подачі оригіналів сертифікатів, останній 
термін якої спливає о 14.00 31.07.10. 
           Після цього вже відбувся наказ 
ректора університету про зарахування 
до нашого ВНЗ. 

Андрій Верба 
 

             
 
 

 

 

 

 
           Мабуть, зайвим буде розповідати, 
наскільки відповідальним та напруженим 
для кожного навчального закладу є 
період вступних випробувань. В їх 
організації та проведенні не може бути 
дрібниць, другорядних питань. Тут 
вирішуються долі багатьох вступників, 
формуються майбутні навчальні 
колективи. 
 

           Це стосується й ВІКНУ, – 
військового підрозділу Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка, де після завершення 
складання вступних іспитів відбулася 
низка заходів, а саме: 
           23.07.10 на відкритому засіданні 
приймальної комісії, яке відбулося під 
головуванням начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна за участю батьків вступників, 
були доведені результати вступних 
фахових випробувань та оголошені 
списки за рейтингом вступників, які 
успішно склали  вступні фахові 
випробування та допущені до конкурсу 
сертифікатів і вступних екзаменів за 
відповідними спеціальностями; 
           27.07.10 на відкритому засіданні 
мандатної комісії за участю батьків 
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У РАДІ ВЕТЕРАНІВ ВІКНУ 

 
У ВІКНУ ПІДБИТО ПІДСУМКИ ЗА 2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

 

25.06.10 українська Спілка ветеранів Афганістану відзначила 
20-річчя з дня заснування своєї організації 

 
працював у Військовому інституті, та 
голова Ради ветеранів інституту 
полковник запасу Дорохов Микола 
Сергійович, які розповіли про початок та 
хід війни, навели приклади героїзму воїнів 
та працівників тилу, а також про внесок 
Українського народу у Велику Перемогу. 
Учасники мітингу хвилиною мовчання  
вшанували  тих, хто загинув у минулої 
війні з фашизмом.   

 
Микола Дорохов 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
           У далекому 1990 році це була 
перша «афганська» організація, що 
утворилась на теренах колишнього 
Радянського Союзу.        
           Із самого початку свого існування 
українська спілка захищала соціальні 
інтереси як ветеранів цієї війни, так і 
членів родин загиблих солдатів та 
офіцерів. За її активною участю було 
прийнято  Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту».  

            

    
           На початку 90-х років спілка воїнів-
афганців була створена  і у Військовому 
інституті в кількості 6 осіб, яку очолив 
полковник у відставці Віктор Данілейко. 
Члени спілки прийняли  активну участь у 
проведенні ювілейних заходів. До  
пам„ятника воїнам-афганцям у м. Києві 
вони поклали квіти. Відбулося живе 
спілкування з бойовими побратимами. 

 
Відповідно до Указу 

Президента України 22 червня в 
нашій державі відзначався День 
скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні 
            
           У цей день у Військовому інституті 
відбувся мітинг-реквієм щодо вшанування  
пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років. На мітингу виступили: 
ветеран війни, генерал-майор у відставці 
Журавель Олександр Федорович, який  

У Військовому інституті з 26 по 31.08.10 проходив навчально-
методичний збір, на якому було підбито підсумки за 2009/2010 та 
визначені завдання на 2010/2011 навчальні роки. 

 
озброєння, військової техніки, державної 
таємниці та підтримання постійної 
бойової готовності.  
           Кращими за минулий навчальний 
рік були визнані: військовий фінансово-
економічний факультет (начальник 
факультету – полковник Валерій 
Лісовський), підрозділ – 1,2 курс 
військового фінансово-економічного 
факультету (начальник курсу – капітан 
Дмитро Яковенко), кафедра військово-
гуманітарних дисциплін (начальник 
кафедри – доцент Віктор Безбах). 

     Вітаємо кращих з їх досягненнями, 
увесь особовий склад ВІКНУ з початком 
нового навчального року, бажаємо всім 
нових успіхів у навчанні та виконанні 
завдань, які стоять перед Військовим 
інститутом. 

Олег Прохоров  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
            Із доповідями за напрямками 
діяльності ВІКНУ виступили заступники 
начальника Військового інституту 
полковники Дмитро Котій, Віктор Уліч, 
Олександр Сторубльова та Олег Бурдюг. 
31.08.10, підбиваючи підсумки навчально-
методичного збору, начальник Військового  

        

    
інституту генерал-майор Віктор Балабін 
проаналізував стан справ за окремими 
напрямками діяльності та визначив 
пріоритети для ВІКНУ на новий 
навчальний рік: розширення спектру 
спеціальностей та збільшення обсягів 
держзамовлення; покращення 
навчально-матеріальної бази, 
редакційно-видавничої роботи та 
створення позитивного іміджу 
Військового інституту. 

Було визначено й макрозавдання 
діяльності ВІКНУ: повне та якісне 
виконання державного замовлення з 
освітньої та  наукової діяльності; 
здійснення військово-патріотичного 
виховання особового складу за умов 
збереження життя і здоров‟я людей,          
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НА НАВЧАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

 
        
 

 
Форсуємо «Десну» 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           У ВІКНУ підходить до завершення 
перший  етап навчального збору з 
курсантами 1-го курсу за військово-
обліковою спеціальністю “Навідник-
оператор БМП-2”. 
          Навчальний збір проходить на базі 
військової частини А 0665 (смт. Десна 
Чернігівської обл.) з 01.07.10. Його метою 
є поетапне формування 
загальновійськової складової професійної 
компетенції офіцера управління 
тактичного рівня.  
           За словами начальника 
навчального збору начальника кафедри 
загальновійськових дисциплін військово-
гуманітарного факультету полковника 
Віктора Шваба, зривів занять не було. 
Курсанти-першокурсники наполегливо та 
із задоволенням вивчають зразки 
стрілецької зброї та бойової техніки, 
правила користування ними, 
оволодівають військово-обліковою 
спеціальністю “Навідник-оператор      
БМП -2”. 
          За відгуками самих курсантів (як 
хлопців, так і дівчат), матеріально-
побутові умови, відносини у колективі, 
організація проведення занять та 
статутний порядок їм дуже подобаються, 
з‟являється розуміння того, яким повинен 
бути військовий-захисник Вітчизни.       
          Кращими під час проведення 
навчального збору показали себе 
молодші сержанти Руслан Колішенко, 
Андрій Солодєєв, Юлія Печоріна,  

           
 курсанти Євген Слуцький та Юлія 
Космацька.   
          Завершиться навчальний збір 
28.07.10 складанням іспитів, видачею 
посвідчень та присвоєнням класної 
кваліфікації “Навідник-оператор БМП-2”. 

 
Спекотне літо 2010-го («Десна» 
- «Дівички» - «Гончарівське) 
 
           Літо 2010 року у Військовому 
інституті видалося спекотним не тільки за 
погодними умовами, а й у навчанні. 
           Не встигли отримати посвідчення 
та класну кваліфікацію “Навідник-
оператор БМП-2” після проходження 
навчального збору курсанти 1-го курсу, як 
у похід за знаннями вирушили чергові 
загони. 
           З 01.08.10 по 30.08.10 на базі 
військової частини А 0473 (смт. Дівички) 
первинну військово-професійну підготовку 
проходитимуть курсанти набору 2010 
року.  
           31.08.10 для них стане святковим. 
У цей день нові першокурсники 
прийматимуть Військову присягу на 
вірність Українському народові. 
           Для студентів третього та 
четвертого курсів усіх спеціальностей, які 
навчаються за схемою підготовки 
“студент-курсант”, заключний етап 
первинної військово-професійної 
підготовки пройде в період із 02.08.10 по 
15.08.10 на саме тій базі.  
           Прийняття Військової присяги на 
вірність Українському народові в них 
відбудеться 23.08.10 та 31.08.10.  
 

Навчальні заняття проводитимуться із 
дисциплін: “Стрілецька зброя та вогнева 
підготовка”; “Підготовка з радіаційного, 
хімічного та біологічного захисту”; 
“Екологічна безпека військ”; “Тактична 
підготовка”; “Організація бойової 
підготовки та управління повсякденною 
діяльністю підрозділів”; “Топографічна 
підготовка”; “Підготовка зі зв‟язку” та 
“Фізична підготовка”.  
        Завершився перший етап 
навчальних зборів зі студентами другого 
року навчання, які навчаються за 
програмою підготовки офіцерів запасу за 
контрактом. Він проходив із 23.07.10 на 
навчально-матеріальній базі ВІКНУ. 
           Їх другий етап проходитиме на базі  
військової частини А1815                     
(смт. Гончарівське) й завершиться 
23.08.10.  
           Навчальні збори зі студентками 
проводяться з 23.07.10 по 23.08.10  на 
базі Військового інституту. 
           Начальником навчальних зборів  
призначено тимчасово виконуючого 
обов‟язки начальника військово-
гуманітарного факультету полковника 
В‟ячеслава Кирика. 
           Випускні іспити з військово-
спеціальної підготовки відбудуться 
20.08.10 та 21.08.10 на базі ВІКНУ. 
           За словами начальника 
Військового інституту генерал-майора 
Віктора Балабіна, не зважаючи на погодні 
умови, Програма  навчальних зборів 
виконується у повному обсязі, заняття із 
курсантами організуються та проводяться 
на належному рівні, із суворим 
дотриманням правил техніки безпеки. У 
навчальних підрозділах створені належні 
матеріально-побутові умови, 
підтримується статутний порядок. 
Важливо й те, що самі курсанти 
навчаються сумлінно й з великим 
бажанням.  

 
Сергій Льовін   
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ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА - КЛЯТВА НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           14.08.10 після завершення 
останнього етапу первинної 
військово-професійної 
підготовки (ПВПП)  126 
курсантів ВІКНУ, серед яких 65 
хлопців та 61 дівчина, 
прийняли  Військову присягу на 
вірність Українському народові 
 
           Останній етап ПВПП проходив із 
02.08.10 по 14.08.10 у ВІКНУ відповідно 
до навчальних планів підготовки 
військових фахівців із вищою освітою. 
           Програмою цього етапу було 
передбачено завершення циклу навчання 
із загально-військових та тактичних 
дисциплін.  
           Як зазначив керівник ПВПП 
підполковник Піголь Юрій Миколайович, її 
програма була виконана в повному обсязі 
й курсанти отримали необхідні знання, 
уміння та навички. Серед кращих були 
курсанти: Людмила Казван, Дмитро 
Берестенко, Дмитро Бритов, Ігор Пріт. 
Новоспечених захисників Вітчизни щиро 
привітали у своїх виступах начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Балабін Віктор Володимирович, 
проректор Київського національного 
університета імені Тараса Шевченка 
Шевченко Володимир Петрович та інші 
гості. 
           Завершилась ця урочиста подія 
фотографуванням курсантів, які прийняли 
Військову присягу, та гостей. 
 

            У День Державного 
Прапора України вони 
присягнули на вірність 
українському народові 
           Після закінчення дворічного курсу 
військової підготовки за програмою 
офіцерів запасу, проходження військових 
зборів на базі ВІКНУ та складання 
державного екзамену 933 студенти КНУ 
та  інших ВНЗ столиці прийняли Військову 
присягу на вірність Українському 
народові. 
           Майбутні офіцери удосконалювали 
свій польовий вишкіл, командирські та 
методичні навички із загальновійськових 
дисциплін, виконання вправ зі стрільби, 
проведення комплексного тактичного 
навчання. 
           Як зазначив головний спеціаліст 
відділу підготовки військових фахівців 
Департаменту військової освіти та науки 
МО України Олександр Анохін, який був 
начальником навчальних зборів під час їх 
проведення, програма зборів виконана по 
вністю, захід пройшов на належному 
організаційно-методичному рівні. 
           Свято розпочалося з урочистого 
підняття Державного Прапора України, 
після чого відбувся урочистий мітинг 
особового складу, на якому виступили 
почесні гості, а також керівники 
Військового інституту: Голова Верховної 
Ради України Литвин Володимир 
Михайлович, віце-спікер Верховної Ради 
України Томенко Микола Володимирович, 
начальник Військового інституту генерал-
майор Балабін Віктор Володимирович. 
           Вони поздоровили з цією подією 
усіх присутніх на урочистому заході та 
побажали студентам подальших успіхів у 
навчанні. 

       
 

           Напередодні нового 

навчального року  
           В останній день літа, 31.08.10, 
після проходження ПВПП 149 курсантів 1-
го та 58 курсантів 4-го курсів Військового 
інституту прийняли Військову присягу на 
вірність Українському народові. 
           Особливістю цьогорічних 
урочистостей стало те, що в останній раз 
приймали Військову присягу курсанти, які 
навчалися за схемою «студент – 
курсант». 
           Новоспечених захисників Вітчизни 
у своїх виступах щиро привітали: 
директор Департаменту фінансів          
МО України генерал-лейтенант Марко 
Іван Юрійович, проректор з науково-
педагогічної роботи КНУ Шевченко 
Володимир Петрович, ветеран Великої 
Вітчизняної війни, генерал-майор у 
відставці Журавель Олександр 
Федорович, заступник голови 
синодального відділу Української 
Православної Церкви по взаємодії зі 
Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України, 
учасник бойових дій в Іраку Архімандрит 
Лука (Винарчук) та начальник Військового 
інституту генерал-майор Балабін Віктор 
Володимирович. 
           – Сьогодні найважливіший в 
нашому житті день, – зазначила у своєму 
виступі курсант 1-го курсу Людмила 
Кіктенко. – Тепер ми не просто 
громадяни, ми – майбутнє і надія нашої 
держави, її щит і оберіг. Ми присвячуємо 
своє життя служінню Батьківщині й 
присягаємо, що віддамо всі свої сили для 
того, щоб над Україною завжди було 
мирне небо, щоб колосилися ниви і у 
кожному домі лунав дитячий сміх, – 
сказала  Людмила Кіктенко. 
           Після покладання курсантами 
ВІКНУ квітів до меморіальної дошки 
першому начальнику Військового 
інституту генерал-лейтенанту Жукову 
Сергію Анатолійовичу настала хвилююча 
мить виносу Бойового Прапора 
Військового інституту та проходження 
урочистим маршем. 

     Група зв’язків із громадськістю 
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У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!  

 
 

До підсумків спортивно-масової роботи у ВІКНУ за 2009/2010 
навчальний рік 

 
складу показали: полковник Віктор 
Добровольський (прикладна стрільба);  
майор Едуард Брагін (плавання); 
працівник  ЗСУ  Юрій Медведєв (шахи); 
команда ВТФ (міні-футбол, кращий  
бомбардир – майор Роман Писаренко, 
який забив 8 м‟ячів); старший  лейтенант 
Андрій Гальчус,   підполковник Ігор 
Коропатнік,  підполковник  Сергій 
Гахович, підполковник Владислав Рябов 
(підтягування на перекладині); майор 
Едуард Брагін,  підполковник  Сергій 
Гахович,  підполковник Володимир 
Лісовський, старший  лейтенант Ігор 
Новосилецький (легка атлетика: біг на 
100 м); полковник Віктор Добровольський; 
підполковник Сергій Гахович, 
підполковник Олександр Корчак, старший  
лейтенант Роман Кольцов (біг на 1000 м). 
          Серед змінного складу кращими 
були: солдати Надія Беженар, Ярослав 
Ярошенко (легка атлетика: біг на 100 м); 
Олексій Пелипенко (підтягування на 
перекладині); Анна Кузьменко 
(комплексно-силова вправа); Олексій 
Чайківський (біг на 3 км); Оксана 
Сторожук (біг на 1 км); Оксана Сторожук,  
Ярослав Ярошенко (легкоатлетичний 
крос, присвячений пам‟яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова); Денис Ликуш, 
Олексій Бухман, Олексій Воробйов, 
Ярослав Безкоровайний; Володимир 
Стойка, Олег Чернявський, Ярослав 
Біщук (гирьовий спорт у різних вісових 
категоріях); Лаша Думбадзе,  Андрій 
Росомаха, Ярослав Тарадайко, 
Ростислав Лелека (армспорт); Олександр 
Коробко (плавання на 50 м.); Віталій 
Остапенко, ВТФ (настільний теніс).   
          Перше місце в змаганнях із міні-
футболу посіла команда ФІМВП (кращий  
бомбардир – солдат Ярослав Ярошенко, 
ВТФ). 
          Переможцем у змаганнях із 
волейболу стала команда ВФЕФ. 
          Вітаємо наших кращих спортсменів 
та бажаємо їм подальших успіхів та 
спортивних досягнень.  

Вадим Панченко 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
             Загальновідомо, що військовий – 
це людина фізично загартована, мужня, 
смілива, витривала, здатна захистити 
свою Батьківщину у будь який час. 
Іншими словами, – це людина сильна, 
розумна, красива, добра, із почуттями 
відповідальності, гідності та гумору. 
         Саме на формування таких якостей  
у курсантів, студентів та офіцерів 
протягом минулого 2009/2010 
навчального року була спрямована 
спортивно-масова робота у ВІКНУ. 
         Залучення особового складу до 
регулярних занять спортом, підвищення 
рівня його спортивної майстерності й 
фізичної підготовленості, організація 
змістовного дозвілля – все це сприяло 
виконанню завдань, які стоять перед 
нашим колективом. 
         Протягом навчального року збірні 
команди ВІКНУ брали участь: у 
Чемпіонаті України із зимового 
поліатлону, де посіла 1 місце та в 
Чемпіонаті Збройних Сил України з 
багатоборства ВСК серед ВВНЗ, де  
зайняла 5 місце. 
          На Спартакіаді серед змінного 
складу  місця розподілились наступним 
чином: перше місце посів військовий 
фінансово-економічний факультет 
(ВФЕФ, начальник факультету – 
полковник Валерій Лісовський), друге – 
військово-технічний факультет (ВТФ, 
начальник  факультету – полковник 
Віктор Добровольський), третє –  

    
факультет іноземних мов та військового               
перекладу (ФІМВП, начальник 
факультету – полковник Ігор Ольховой), 
четверте–військово-гуманітарний 
факультет (ВГФ, ТВО начальника 
факультету – полковник В‟ячеслав 
Кирик).      
           На Спартакіаді серед постійного 
складу місця розподілились наступним 
чином: перше місце посіла команда 
управління, друге – ВТФ, третє – ФІМВП, 
четверте – ВФЕФ, а п‟яте – ВГФ. 
          Під час проведених змагань, участі 
в Спартакіаді серед факультетів та 
інститутів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
виступах у відкритих чемпіонатах міста 
Києва та Київської області, Збройних Сил 
України, Чемпіонатах України було 
виконано та підтверджено: Майстра 
спорту України – 1 особа (майор 
Олександр Воронцов); кандидатів у 
майстри спорту – 4 особи (капітан Василь 
Русецький, солдат Ярослав Ярошенко, 
солдат Тарас Ричка, солдат Богдан 
Щеглюк; перших розрядів – 33 особи;  
других розрядів – 77 осіб; третіх розрядів 
– 334 особи. 
          До складання державного екзамену 
з навчальної дисципліни „Фізичне 
виховання, спеціальна фізична підготовка 
і спорт” залучалось 122 курсанти ВІКНУ. 
За результатами здачі державного 
екзамену ними було виконано та 
підтверджено: перших розрядів – 12 осіб; 
других розрядів – 10 осіб; третіх розрядів 
– 56 осіб. 
          Як кращий за кількістю спортсменів-
розрядників відзначається ВФЕФ. 
          Протягом навчального року 
особовий склад Військового інституту 
виконував вправи ВСК. Найвищі 
показники тут також має ВФЕФ.  
         Приємно відзначити, що найкращі 
результати у змаганнях серед постійного 


