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         ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАВ 77-МУ РІЧНИЦЮ З ДНЯ СВОГО ЗАСНУВАННЯ 

 
Урочисті заходи цього року проходили 15 та 16 жовтня  

третє місце посіли відповідно 
військово-технічний факультет 
(начальник – полковник Віктор 
Добровольський) та військово-
гуманітарний факультет (начальник – 
полковник В‟ячеслав Кирик).   
           Завершив урочистості концерт 
художньої самодіяльності ВІКНУ, який 
підготувала курсантська рада для 
першокурсників. 

Відділ із виховної роботи 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
             
           Позаду славетний шлях від 

військової кафедри, яку в 1933 році 

очолив комбриг Борисенко Л.І. до 

сучасного міжвідомчого, 

багатопрофільного, інтегрованого 

військового навчального підрозділу 

вищого навчального закладу, що 

здійснює підготовку фахівців із повною 

вищою освітою для Збройних Сил 

України  та інших військових формувань. 

У різні часи цей навчальний заклад 

очолювали полковник П.А. Папушин, 

генерал-майори І.М. Вахрамєєв, П.І. 

Морозов, А.І. Лосєв, генерал-лейтенант 

С.А. Жуков. 

             Урочисті заходи цього року 

тривали два дні.        Напередодні свята 

15.10.10 відбулися урочисті збори  

військовослужбовців та працівників 

Збройних Сил України. У своїх виступах 

начальник Військового інституту генерал-

майор Віктор Балабін, голова профкому 

полковник запасу Володимир Осипа, 

голова ради ветеранів полковник запасу 

Микола Дорохов та генерал-лейтенант 

запасу, професор кафедри військового 

управління Сергій Нечаєв згадали історію 

створення  Військового інституту, 

яскравих особистостей, які зробили 

значний внесок у його становлення, 

розповіли про сьогодення та перспективи 

розвитку ВІКНУ. 

           – За ці роки, – підкреслив генерал-
майор Віктор Балабін, – інститут зазнавав 
численних реформувань та реорганізацій.  

Змінювалась кількість викладачів та 
студентів, з‟являлись нові спеціальності         
та предмети навчання, проте на всіх 
історичних етапах Військовий інститут 
завжди виконував свою основну функцію 
– готував для держави офіцерські кадри. 
           Серед нагороджених цього дня 

були полковник Вадим Панченко, 

підполковник Олег Рудник, майори 

Олександр Воронцов, Олександр Чистик, 

капітани Ярослав Мельник, Олександр 

Остапенко, полковники запасу Валерій 

Чепуренко, Сергій Льовін та інші. 

         Учасники зборів вшанували пам'ять 

першого начальника Військового 

інституту генерал-лейтенанта Сергія 

Жукова. Після цього відбувся святковий 

концерт військового оркестру й художньої 

самодіяльності ВІКНУ. 

        16.10.10 свято продовжилося із 

шикування особового складу на плацу, 

хвилюючої миті внесення  Бойового 

Прапору Військового  інституту та мітингу 

особового складу, на якому, окрім 

керівництва та представників ради 

ветеранів ВІКНУ, виступив й обраний 

напередодні голова ради сержантів 

курсант 5-го курсу військово-

гуманітарного факультету Дмитро 

Бритов.  

           За високі результати в навчанні, 
особисту дисциплінованість, зразкове 
виконання службових обов„язків та з 
нагоди 77-ої річниці Військового інституту 
було нагороджено молодших сержантів 
Дениса Гойка, Наталію Врублевську, 
Олександра Коробку, Євгена 
Щербинського, старшого солдата Андрія 
Росомаху, солдатів Ірину Білорус, Дениса 
Ковтуна, Сергія Кравченка, Михайла 
Куцика, Іллю Лукіянчука, Марину 
Приймак,  Володимира Скалозуба та 
інших. 
           Захоплююче та емоційно пройшло 
спортивне свято ВІКНУ, переможцями 
якого стали представники військового 
факультету фінансів і права (начальник – 
полковник Валерій Лісовський). Друге та  
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         З ДНЕМ ЗНАНЬ! 

 
        У ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

         1 вересня 2010 року до 

Військового інституту 

прийшло з першим осіннім 

дощем та Днем знань 

           Привітати особовий склад із цим 
святом прибув заступник начальника 
Генерального штабу Збройних Сил 
України генерал-лейтенант Романенко 
Ігор Олександрович. У своєму виступі він 
зазначив, що сьогодні у ВІКНУ подвійне 
свято. Для всього особового складу 
інституту розпочинається новий 
навчальний рік, а курсанти першого 
курсу отримують студентські квитки. 
           Нагадавши про славетний шлях, 
який пройшов ВІКНУ, генерал-лейтенант 
Романенко І.О. зупинився й на  
сьогоденні нашого навчального закладу, 
відповідальних завданнях, які перед ним 
стоять.  
           – Відгуки з військ, – підкреслив 
він, – засвідчують високу компетентність 
випускників Військового інституту, їх 
спроможність якісно виконувати службові 
обов‟язки, здатність до 
самовдосконалення та професійного 

зростання.  

           Досвід багаторічної підготовки 
фахівців у ВІКНУ з різних 
гостродефіцитних спеціальностей та 
розподіл їх не лише до Збройних Сил 
України, а також до інших військових 
формувань та відомств України показує, 
що Київський університет імені Тараса 
Шевченка та Військовий інститут 
виконують Державне завдання інтеграції 
військової та цивільної освіти з 
максимальною ефективністю. Сьогодні 
вся діяльність Військового інституту 
спрямована на підготовку нової генерації 
військових фахівців, здатних на основі 
придбаних фундаментальних та 
спеціальних знань примножувати славу 
та здобутки незалежної України.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Зі словами вдячності звертаюсь 
сьогодні до усього особового складу 
Військового інституту. Саме ваша 
наполеглива праця, плідна науково-
освітня діяльність, високі показники в 
навчанні та дисципліні зробила 
Військовий інститут таким, яким він є 
сьогодні. Саме вам належить і надалі 
підтримувати та примножувати славні 
традиції освітньої діяльності в інституті, 
адже умови сучасності не дозволяють 
довго залишатися на одному місці, 
вимагають постійного якісного  

вдосконалення, виходу на нові рубежі.  
Вітаючи курсантів першого курсу з 
отриманням студентських квитків, 
поважний гість наголосив: –  Пам‟ятайте, 
що саме вам належить творити нову 
епоху, генерувати нову модель Збройних 
Сил України, формувати та 
реалізовувати стратегію їх розвитку! 
           Скажу не покрививши душею: в усі 
часи не було і немає більш престижного і 
благородного заняття, як справа 
служіння Батьківщині! 
           Впевнений, ви зробите все для 
того, щоб слова патріотизм, 
професіоналізм, висока майстерність 
стали якісними показниками вашої 
служби, а священні слова “Батьківщина! 
Обов‟язок! Честь!” стали моральним 
еталоном майбутньої офіцерської 
служби. 
           Генерал-лейтенант Романенко І.О. 
взяв участь у нагородженні кращих за 
підсумками 2009/2010 навчального року 
підрозділів ВІКНУ, які були визначені 
напередодні на навчально-методичному 
зборі та прочитав лекцію для постійного 
складу Військового інституту про 
сучасний стан та завдання, які стоять 
перед Збройними Силами України. 

     Група зв’язків із громадськістю 
 
 
 

          

           У рамках проведення 
єдиного дня інформування 
14.10.10                у Військовому  
інституті відбулася зустріч особового 
складу з першим заступником глави 
Військово-Козацького Департаменту 
Української Академії Наук (УАН) 
Синициним Анатолієм Георгійовичем –  

 
академіком УАН, генерал-лейтенантом 
МСКС, присвячена Дню українського 
козацтва. 
       Поважний гість розповів про історію 
створення, сучасний стан та перспективи 
розвитку українського козацтва й відповів 
на запитання аудиторії. 

              Сергій Ступєньков 
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         У ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ТА ДЕНЬ ВЕТЕРАНА      

 
      
        ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК  

 
 

В Україні 01.10.10   одночасно відзначали День працівників 
освіти та День ветерана  

 
підполковники Віталій Ворона, Віктор 
Присяжнюк, Володимир Лісовський, 
Володимир Пархоменко, майори Едуард 
Брагін,  Антон Бутенко, працівники 
Збройних Сил України Юрій Медведєв,  
Наталія Макаренко, Олександр Сафін, 
Олександр Мацагор, Галина Анохіна, 
Петро Мехед, Володимир Горшколєпов, 
Віктор Данилейко та інші. Всі вони були 
заохочені наказами Міністра оборони 
України, ректора університету та 
начальника Військового інституту.   

 
Відділ із виховної роботи 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
  

 

            
 
Восени відзначається День 

працівників освіти – свято, яке звільняє 
від буденності й допомагає осягнути 
найголовніше в житті. Кожен із нас згадує 
свого Вчителя – того, хто долучив до 
книги, запалив іскорку знань, був 
старшим другом і порадником, кому ми 
зобов‟язані своїми життєвими та 
професійними перемогами. 
            Одночасно в Україні відзначається  

   
ще й День ветерана, започаткування       
якого   стало виявом глибокої пошани 
суспільства до людей старшого 
покоління, героїкою, трудовою звитягою, 
знаннями, досвідом, душевним горінням 
яких наша країна, по суті, завдячує своїм 
державним буттям. 

Саме з нагоди цих свят 1 жовтня 
2010 року у ВІКНУ відбулися урочисті 
збори.  

У своїй доповіді начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін зупинився на стані справ у 
питаннях виконання навчально-наукових 
програм, подальшої оптимізації 
чисельного складу Військового інституту,   
перспективах його розвитку та висловив 
щиру подяку викладачам,   професорам, 
вихователям та ветеранам за їхню 
самовіддану, подвижницьку працю.  
            Серед кращих були відзначені  

Починаючи з 1998 року, 30 вересня у нашій державі 
відзначається Всеукраїнський день бібліотек  

 
 пізнавати реальну картину світу, 
оволодівати знаннями, які необхідні в 
навчанні.  
           За значний внесок у підготовку 
майбутніх офіцерів Збройних Сил 
України, старанність, розумну ініціативу 
та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 
наказом начальника Військового 
інституту заохочені працівники бібліотеки 
ВІКНУ Оксана Нонка (завідувач), 
Людмила Поліщук, Галина Зеленко та 
Міля Кожихова.  
            Бажаємо Вам, шановні 
бібліотекарі, творчої наснаги, міцного 
здоров‟я, натхнення, радості, щастя, 
добра і нових успіхів у вашій благородній 
просвітницькій справі.  

 
Андрій Верба 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
            Це свято свідчить про глибоку 
повагу народу до своєї духовної 
спадщини, освіти, науки і культури, а також 
про визнання історичної ролі бібліотеки в 
житті суспільства. 
           Сьогодні  книгозбірні  –  це  

    
інформаційні, культурні, освітні заклади, 
які роблять вагомий внесок у розвиток    
українського державотворення, сприяють 
розбудові громадянського суспільства. 
            Справжніми помічниками та 
порадниками на шляху до вершин знань і 
мудрості народу є бібліотекарі – вірні 
збирачі духовних скарбів, провідники у 
світ  нового й непізнаного.  
            Подальший розвиток бібліотечної 
справи – це запорука розвитку 
суспільства. 
            Завдяки самовідданій, копіткій 
роботі працівників бібліотеки ВІКНУ наші 
читачі мають можливість бути 
обізнаними в сучасних проблемах,  
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      ШАНУЙМО ПАРТИЗАНІВ 

 

      ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

У Військовому інституті 22.09.10 відбулись заходи з 
відзначення Дня партизанської слави  

 
           У бібліотеці ВІКНУ була 
підготовлена тематична виставка 
художньої та наукової літератури про 
партизанський рух в Україні, його 
організаторів та керівників. 

 
Сергій Ступєньков 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
             
           На факультетах Військового 
інституту проведено бесіди з курсантами з 
історії підпільно-партизанського руху в 
роки Великої Вітчизняної війни, за 
ініціативою рад ветеранів війни і праці 
університету та ВІКНУ перед особовим   

 
складом виступили ветерани Великої 
Вітчизняної війни Новиков М.В. та           
Риженко І.М., відбулася презентація 
книги «Сім смертей розвідника» (автор – 
Риженко І.М.). 
           Біля Пам‟ятного знаку викладачам 
і студентам університету, загиблим у 
боях Великої Вітчизняної війни, була 
встановлена почесна варта (Головний 
навчальний корпус), здійснено 
покладання квітів до могили Невідомого 
солдата у парку Слави, до могил 
організаторів і керівників підпільно-
партизанського руху – на Байковому 
кладовищі (С.А. Ковпака,                     
О.Ф. Федорова), Лук„янівському 
державному меморіальному заповіднику 
(сім„ї  Сосніних).         
            

У ВІКНУ з 11.10.10 по 30.10.10  були проведені курси   
підвищення кваліфікації фахівців юридичної служби Збройних Сил 
України 

 
урочисте вручення слухачам свідоцтв 
про закінчення курсів, яке здійснив 
начальник ВФФП полковник  Лісовський 
В.І. 
       Вітаючи випускників з успішним 
закінченням навчання, полковник  
Лісовський В.І. звернув увагу на провідну 
роль юристів у ефективному правовому 
забезпеченні діяльності Збройних Сил 
України, важливість системи курсової 
підготовки при їх подальшому просуванні 
по службі, визначив найкращих слухачів 
курсів та побажав усім якісного й 
відповідального виконання службових 
обов‟язків. 

Наталія Макаренко 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

                      
            Вдруге в історії Збройних Сил 
України з 11 по 30 жовтня 2010 року на 
базі кафедри військового права 
військового факультету фінансів і права 
(ВФФП)  Військового інституту були 
проведені курси підвищення кваліфікації 
фахівців юридичної служби Збройних Сил 
України. 
До проведення занять залучались 
досвідчені науково-педагогічні працівники 
кафедри: кандидат юридичних наук 
полковник  юстиції  Петрів І.М.,  кандидат 
юридичних          наук              підполковник 

 

 
Коропатнік І.М, підполковник           
Рудник О.О., кандидат філософських 
наук професор Макаренко Н.Г., доцент 
кафедри Шульгін В.В., доцент кафедри 
Качан І.І, старший викладач         
Чумачов О.М., а також юристи-науковці 
державних органів влади та Вищого 
адміністративного суду України, зокрема 
кандидат юридичних наук професор 
Базов В.П.. 
          У ході навчальних занять особлива 
увага була присвячена проблемним 
питанням правового забезпечення 
військової діяльності, військовим 
аспектам міжнародного права, питанням 
удосконалення механізму реалізації прав 
людини в умовах військової служби, 
основам законодавчої та нормотворчої 
техніки при підготовці проектів актів 
військового законодавства України.  
           30.10.10 відбулося складання 
комплексного екзамену відповідно до 
вимог Плану-програми  навчання та 
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          У РАДІ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ  ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ 

 
        СТВОРЕНО  РАДУ СЕРЖАНТІВ 

 14.10.10 відбулися збори офіцерів, на яких було дообрано 
нових членів до складу Ради офіцерів Військового інституту  

 
дообрання до складу  Ради офіцерів 
Військового інституту нових членів, 
обрання заступника голови Ради 
офіцерів та її секретаря.                                                                            
          У зв‟язку з переводом до нового 
місця служби, звільнення з лав Збройних  
Сил України кількох офіцерів, які раніше 
входили до складу  Ради офіцерів ВІКНУ, 
новими її членами було обрано: 
підполковників Рябова Владислава 
Анатолійовича, Шуліку Віктора 
Павловича, майорів Андрієнко Оксану 
Олександрівну та Білана Максима 
Борисовича. 
         Заступником голови Ради офіцерів 
ВІКНУ було обрано підполковника 
Рябова Владислава Анатолійовича, її 
секретарем – підполковника Первака 
Івана Олександровича. 
  

Олег Алфьоров 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
             
            Захід проводився відповідно до 
наказу Міністра оборони України від 
20.03.06 № 149 «Про затвердження 
Положення про Ради офіцерів у Збройних 
Силах України». 
           Відкриваючи збори офіцерів, 
заступник начальника Військового  

 

 
інституту з виховної роботу полковник 
Віктор  Уліч розповів про їх призначення, 
основні завдання, напрямки та мету 
діяльності, права та обов'язки.                                                              
          – Рада офіцерів, – наголосив 
полковник Віктор  Уліч,  – є постійно 
діючим громадським органом 
офіцерського складу ВІКНУ, який на 
добровільних, демократичних засадах 
обирається зборами офіцерів для 
збереження  та розвитку військових   
традицій,  підвищення авторитету 
офіцерського складу, подальшого 
згуртування військових колективів,  
захисту   законних   соціальних,   
духовних  та   інших спільних    інтересів   
військовослужбовців,   членів   їхніх    
сімей,   ветеранів військової служби. 
Були розглянуті 2 питання, серед яких:  

 15.10.10 відбулися загальні збори сержантів – вищого 
колективного органу сержантського самоврядування, на яких 
вперше було обрано Раду сержантів Військового інституту   

військового товариства в  колективах,  
нетерпимості  до негативних проявів та 
порушень військової дисципліни. 
           Були розглянуті 3 питання, серед 
яких: Положення про Раду сержантів 
ВІКНУ; структура та склад Ради 
сержантів Військового інституту.  
           За створення Ради сержантів 
ВІКНУ учасники зборів проголосували 
одноголосно.  
           Головою Ради сержантів ВІКНУ 
було обрано курсанта 5-го курсу 
військово-гуманітарного факультету 
Дмитра Бритова, його заступником  –
молодшого сержанта військового 
факультету фінансів і права Дмитра 
Яблочкова. Секретарем Ради стала 
молодший сержант військового 
факультету фінансів і права Любов 
Капковська.  
           Рада сержантів приступила до 
роботи. Про наступні її засідання буде 
повідомлено на сайті Військового 
інституту та у газеті ВІКНУ «Універсант» 
 

Любов Капковська.  
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

                        
            Захід проводився відповідно до 
наказу начальника Генерального штабу – 
Головнокомандувача Збройних Сил 
України від 29.10.05 № 166 «Про Раду 
сержантів у Збройних Силах України», з 
метою підвищення авторитету 
сержантського складу Військового 
інституту, формування в нього високих 
професійних, ділових і моральних якостей, 
згуртування військового колективу,  

 
підтримання військового товариства, 
військової дисципліни та статутного 
порядку. 
            На зборах були присутні 57 осіб 
сержантського складу, які представляли 
всі факультети ВІКНУ. 
            Відкриваючи загальні збори 
сержантів, начальник Військового 
інституту генерал-майор Віктор  Балабін 
розповів про призначення, основні 
завдання, порядок діяльності Ради 
сержантів, права та обов'язки її голови та 
членів. 
           – Рада сержантів, – підкреслив 
генерал-майор Віктор  Балабін, – є 
виборним, постійнодіючим громадським 
органом сержантського складу для 
підтримання традицій ВІКНУ, підняття 
рівня відповідальності, захисту честі та 
гідності сержантів, створення атмосфери 
відвертості й взаємної довіри,  
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         СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ – СПРАВЖНЄ СВЯТО  
 

 

За встановленою традицією, на території Національного 
комплексу „Експоцентр України” 18.09.10 відбувся Шостий 
відкритий чемпіонат ВІКНУ з легкоатлетичного кросу, 
присвячений пам’яті генерал-лейтенанта Сергія Жукова 

         
 131гс  навчальної групи солдат Ірина 
Шатковська з результатом 3 хвилини 
46,1 секунди; 3 місце – курсант 313пл 
навчальної групи старший солдат Ольга 
Панько з результатом 3 хвилини 46,2 
секунди. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       В особистому заліку серед 
військовослужбовців-чоловіків 
Військового інституту місця 
розподілились наступним чином: 1 місце  
– курсант 221е навчальної групи солдат 
Сергій Шулдик із результатом 2 хвилини 
54 секунди; 2 місце – курсант 343мв 
навчальної групи солдат Вадим Фесюн з 
результатом 2 хвилини 55 секунд; 
3 місце – курсант 221е навчальної групи 
солдат Андрій Росомака з результатом 2 
хвилини 56 секунди. 
        Переможці змагань у командному та 
особистому заліках були нагороджені 
кубками, медалями та грамотами від 
начальника Військового  інституту та 
Голосіївської РДА, а призери – медалями 
та грамотами. 
 

Вадим Панченко 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Розпочався захід урочисто – із 
підняття Державного Прапора України, 
покладання квітів  до Меморіальної дошки 
генерал-лейтенанту Сергію Жукову  та 
мітингу особового складу ВІКНУ, на якому, 
окрім представників Військового  інституту, 
виступив й олімпійський чемпіон 1960 
року, брон зовий призер Олімпійських ігор 
1956 року, Заслужений майстер спорту 
СРСР, полковник запасу Віктор 
Цибуленко. Він тепло привітав учасників 
змагань, нагадав їм про значення фізичної 
культури та спорту у житті військової 
людини та побажав успіхів у навчанні, 
подальшій військовій службі та спорті.  
           У легкоатлетичному кросі взяли 
участь курсанти всіх факультетів 
Військового інституту та команда 
СДЮШОР ЦСК ЗС України, яку очолював 
Євген Рєзанов, перший віце-президент 
федерації легкої атлетики м. Києва, 
Майстер спорту СРСР. 
           Головним суддею змагань був 
начальник кафедри фізичного виховання,  

  
 спеціальної фізичної підготовки та 
спорту військово-гуманітарного 
факультету – начальник фізичної 
підготовки і спорту Військового інституту 
полковник Вадим Панченко. 
        За словами начальника Військового  
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна, змагання пройшли 
організовано, у цікавій, напруженій та 
чесній боротьбі.  
       – У цьому році, – зазначив генерал-
майор Віктор Балабін, – збільшилася, у 
порівнянні з минулими роками, кількість 
учасників-представників ВІКНУ, 
покращилися їх спортивні показники. 
Особливо хотілось би подякувати за 
участь у чемпіонаті та високі результати, 
показані на ньому, чудовій команді 
СДЮШОР ЦСК ЗС України, особисто 
Євгену Рєзанову, який виховує майбутніх 
зірок спорту нашої країни.  
        За підсумками змагань у загальному 
заліку серед факультетів Військового 
інституту перше місце посів військово-
технічний факультет (ВТФ, начальник 
факультету – полковник Віктор 
Добровольський). Срібним призером став 
військовий факультет фінансів і права 
(ВФФП, начальник факультету – 
полковник Валерій Лісовський), а 
бронзовим – військово-гуманітарний 
факультет (ВГФ, начальник факультету – 
полковник В‟ячеслав Кирик).  
       Серед навчальних груп місця 
розподілились наступним чином:  
1 місце – 142мі навчальна група 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу (ФІМВП); 2 місце – 331гс 
навчальна група (ВТФ); 3 місце – 221е 
навчальна група (ВФФП).   
       В особистому заліку серед 
військовослужбовців-жінок місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант 143мв навчальної групи солдат 
Ольга Данилова з результатом  3 
хвилини 44 секунди; 2 місце – курсант  


