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                 ВІКНУ ВІДСВЯТКУВАВ 19-ТУ РІЧНИЦЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           У цьому році святкування Дня 

Збройних Сил України у Військовому 

інституті складалося з двох частин: 

мітингу та урочистих зборів особового 

складу. 

Вітаючи військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України зі 
святом, начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін 
акцентував увагу на тому, що за 19 років 
наша армія пройшла складний шлях 
становлення. 

– Президентом України – 
Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України Віктором 
Януковичем поставлені чіткі та зрозумілі 
завдання щодо необхідності 
реформування Збройних Сил, метою 
якого є суттєве підвищення рівня 
національної безпеки, соціального та 
правового захисту військовослужбовців і 
членів їх сімей, – зазначив  генерал-
майор Віктор Балабін. 

Він підкреслив, що особовий 
склад Військового інституту усвідомлює 
своє призначення захисників мирної 
праці українського народу та працює над 
забезпеченням високого рівня бойової 
готовності,  демонструє відповідальність 
й витримку, високу професійну 
майстерність, вірність військовому 
обов‟язку.  

Із привітання від ректора 
університету Леоніда Губерського 
розпочав свій виступ проректор КНУ з 
навчально-виховної роботи Володимир  

 

 
Шевченко. 
           – Якщо армія сильна,  підкреслив 
він, – їй не доведеться воювати. Ми 
поступово наближаємось до армій 
європейського зразка, в яких 
військовослужбовець – це військовий 
інтелектуал. Нам би хотілось, щоб ви 
свої знання використовували в мирній 
праці, але ви повинні бути готові до буд-
яких випробувань, – наголосив 
Володимир Шевченко. 

Присутнім були зачитані щирі та 
теплі привітання з нагоди свята від 
Міністра оборони України Михайла 
Єжеля, директорів Департаментів 
військової освіти та науки й фінансів 
Міністерства оборони України Миколи 
Науменка та генерал-лейтенанта Івана 
Марка, керівників інших ВВНЗ.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Серед нагороджених цього разу 

були: полковник Вадим Панченко, 
підполковники Валентин Шмиголь, Ігор 
Коропатнік, Алім Сизов, майори 
Олександр Воронцов, Ігор Кузьменко, 
капітан Олександр Остапенко, сержант 
Павло Матвієнко,  старший солдат 
Олександр Барилко, солдати Уляна 
Гуляк, Антон Демидко та багато інших.  

Завершилось свято цікавим та 
захоплюючим концертом художньої 
самодіяльності переможців конкурсу на 
факультетах та військового оркестру 
ВІКНУ.  

 
Сергій Льовін   
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        У ВІКНУ 26.11.10  завершила роботу VІ Міжнародна 

науково-практична конференція "Військова освіта та наука: 

сьогодення та майбутнє" 

самостійно та миттєво діставатись до 
інформації, яка розміщена в Інтернеті, 
користуватись нею. Приємно, що над 
цими проблемами сьогодні успішно 
працює ВІКНУ.  
           Проблеми МПЗ ЗС України 
висвітлив у своїй доповіді начальник 
кафедри  військово-гуманітарних 
дисциплін військово-гуманітарного 
факультету ВІКНУ Віктор Безбах.  
           Питання фінансування 
військової освіти та науки, підготовки 
кадрів для військово-фінансової 
служби були розкриті у виступі  
заступника директора Департаменту 
фінансів МО України полковника Сергія 
Вінника. 
           –  Держава робить сьогодні все 
можливе для фінансування та розвитку 
військової освіти та науки, – наголосив 
полковник Сергій Вінник. – Так у 2010 
році на ці цілі було виділено           
612,9 млн. грн. Ми задоволені якістю 
підготовки військових фінансистів у 
ВІКНУ і бажаємо колективу Військового 
інституту подальших успіхів у цій 
роботі. 
           Цікаві думки та пропозиції 
пролунали у виступах заступника 
директора Правового департаменту 
МО України Віктора Левчука, 
заступника начальника управління 
правового забезпечення ГШ ЗС України 
полковника юстиції Валерія Коваля, 
заступника начальника Воєнно-
дипломатичної академії Василя 
Ягупова та інших. 
           Активно та плідно працювали 
секції: «Воєнна політологія та 
проблеми ІПЗ військ», «Психологічні 
проблеми гуманітарного розвитку ЗС 
України», «Фінанси і воєнна економіка», 
«Сучасні проблеми правового 
забезпечення повсякденної діяльності 
військ», «Воєнна географія та 
проблеми топогеодезичного 
забезпечення військ», «Лінгвістичне 
забезпечення діяльності ЗС України», 
«Інформаційно-психологічна безпека 
держави і суспільства»,  «Техніка 
озброєнь та технології подвійного 
призначення», «Інновації у вищій 
освіті». 

Олександр Алексеєнко 
            

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
           Метою конференції було 
обговорення стану та перспектив 
розвитку військової освіти і науки, 
апробація результатів наукових 
досліджень, організація співробітництва у 
науковій діяльності та підготовці науково-
педагогічних й офіцерських кадрів. 
           У заході взяли участь заступник 
Міністра оборони України Борис 
Андресюк, представники Департаментів 
вітчизняного оборонного відомства, 
вищих навчальних закладів України, 
закордонних організацій, підприємств та 
установ, воєнні науковці. На адресу 
конференції надійшли 354 доповіді 
науковців із різних країн світу. 
             Відкриваючи пленарне засідання, 
начальник Військового інституту генерал-
майор Віктор Балабін привітав учасників 
конференції з початком її роботи, навів 
найбільш вагомі, отримані науково-
педагогічними і науковими працівниками 
Військового інституту наукові здобутки у 
2010 році, визначив завдання на 2011 рік 
й запропонував за результатами роботи 
конференції підготувати та надіслати до 
відповідних департаментів МО України, 
управлінь ГШ ЗС України пропозиції щодо 
вирішення найбільш актуальних проблем, 
що обговорювались на секційних 
засіданнях. 
           Зі змістовною доповіддю виступив 
заступник Міністра оборони України 
Борис Андресюк. 
           – Вважаю, – зазначив поважний 
гість, – що протягом цієї конференції її 
учасники повинні дійти єдиного бачення 
щодо розвитку військової освіти та науки,  
детально обговорити проблеми стосовно   
структурної реорганізації ВНЗ. 

           За його словами, у системі 
військової освіти працює і навчається 
понад 23 тисячі осіб, що складає близько 
12% загальної чисельності особового 
складу ЗС України.   
             До підготовки військових фахівців 
залучено близько 1700 науково-
педагогічних працівників, із них докторів 
наук – 91 особа та кандидатів наук – 940 
осіб. Укомплектованість ВВНЗ науково-
педагогічними працівниками, які мають 
науковий ступінь, дозволяє на належному 
рівні забезпечити якість підготовки 
військових фахівців за всіма 
спеціальностями. Вартість щорічного 
утримання системи військової освіти 
складає близько 500 млн. грн.  
           Заступник Глави вітчизняного 
оборонного відомства розповів про 
сучасний стан мережі військових 
навчальних закладів, їх 
укомплектованість кадрами, систему 
науково-дослідних установ, перспективи 
та завдання щодо розвитку системи 
військової освіти, підготовки військових 
фахівців відповідно до проекту Державної 
програми реформування ЗС України на 
2011 – 2015 роки. 
         – Ми повинні знаходити наукові 
новинки і напрацьовувати їх для 
подальшої практичної реалізації в ЗС 
України. Метою розвитку військової освіти 
повинна стати підготовка військових 
фахівців із високим рівнем 
професіоналізму, інтелектуального 
розвитку, загальної та військово-
професійної культури, створення умов 
для неперервного підвищення рівня 
знань, практичних навичок військових 
фахівців, – акцентував увагу учасників 
Борис Андресюк. 
           У своєму виступі проректор КНУ з 
навчально-виховної роботи Володимир 
Шевченко націлив учасників конференції 
на майбутнє та зупинився на двох 
проблемах: мовній та  інформатизації. 
           – Ми рухаємось у напрямку 
єдиного європейського простору, –  
зазначив Володимир Шевченко, – а це 
вимагає від кожного науковця, фахівця 
знання іноземних мов, вміння. 
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       У  Військовому інституті 28.10.10  відбулися урочисті 

збори особового складу, присвячені Дню військового 

фінансиста 

присутніх зі святом та запевнив 
почесних гостей у тому, що й надалі 
ВІКНУ буде гідно виконувати завдання 
щодо якісної підготовки військових 
фінансистів.  

Серед заохочених наказами 
Міністра оборони України, директора 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України та начальника 
Військового інституту цього разу були: 
підполковники Віталій Брижеватий, 
Віталій Ворона, майори Сергій Теслюк, 
Оксана Андрієнко, молодші сержанти 
Владислав Уліч, Ярослав Пахачук, 
солдати Денис Ковтун,  Роман 
Миронюк, працівники Збройних Сил 
України Світлана Клименко, Людмила 
Резан та інші. 
           На завершення заходу його 
учасники стали свідками концерту 
художньої самодіяльності ВФФП 
ВІКНУ.  

          Валерій Лісовський 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
           Військовий інститут є єдиним в 
Україні навчальним закладом, який готує 
військових фінансистів. Випускники 
військового факультету фінансів і права 
(ВФФП) проходять службу в Збройних 
Силах, Внутрішніх військах Міністерства 
внутрішніх справ, Службі безпеки, інших 
військових формуваннях України, де 
виявляють високі професійні та 
морально-ділові якості, закладені 
викладачами в аудиторіях нашого 
інституту. 

Вітаючи особовий склад ВІКНУ зі 
святом, директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України генерал-
лейтенант Іван Марко у своєму  виступі 
на урочистих зборах розповів про 
теперішній стан Збройних Сил України, 

позитивні зміни у сфері військового 
будівництва, які сталися останнім часом, 
відповідальні завдання, які вирішують 
військові фінансисти. 

– Військовий фінансист, – 
наголосив генерал-лейтенант Іван Марко, 
– це не бухгалтер, як хтось думає. Це    
високоінтелектуальна людина, захисник 
Вітчизни, який добре знає українське 
законодавство, воєнну та фінансову 
справу. Саме таких фахівців сьогодні 
готує ВІКНУ і я, як керівник  Департаменту 
фінансів Міністерства оборони України, 
цим задоволений. 

Для нас, військових людей, дуже 
важливо, що Президент України Віктор 
Янукович бачить проблеми, які сьогодні 
стоять перед Збройними Силами країни, і 
робить все можливе задля їх вирішення. 
Про це свідчать останні рішення про 
підвищення зарплатні 
військовослужбовцям до рівня державних 
службовців, будівництво житла для їх 
сімей та інші. 
           У своєму виступі заступник  
начальника Військового інституту з 
навчальної та наукової роботи полковник 
Олександр Сторубльов поздоровив усіх  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

20.11.10 у ВІКНУ було 

проведено День сержанта. 
Метою заходу було підтримання 

подальшого розвитку військових 
традицій, патріотичного виховання, 
підвищення престижу проходження 
військової служби на посадах 
сержантського складу.  

           Із сержантським складом були 
проведені заняття на теми: «Методика 
проведення ранкової фізичної зарядки в 
зимовий період», «Виконання елементів 
розпорядку дня та організація самостійної 
підготовки з курсантами Військового 
інституту», а також правове інформування 
на тему: «Вимоги наказу Міністра оборони 
України від 12.10.07 № 748 «Про 
затвердження .Іінструкції про порядок 
доповіді про злочини і пригоди, що 
відбулися у Збройних Силах України».   
           За словами начальника 

навчального відділу полковника Олега 

Прохорова, проведений захід дав 

можливість сержантському складу краще 

зрозуміти його обов‟язки та вимоги, які до 

нього висуваються, отримати  методичні 

навички щодо організації та проведення з 

 підлеглими ранкової фізичної зарядки 
у зимовий період, допоміг молодшим 
 командирам у  їх становленні. 
           За рішенням начальника 
Військового інституту День сержанта у 
ВІКНУ буде проводитись регулярно – 
кожну третю суботу місяця.        

 
Олександр Корчак 
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                ПОКРАЩУЄМО ПРАКТИЧНУ СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО- 
                ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

 

 

 

 

               ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ У 101-Й БРИГАДІ ОХОРОНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
З метою покращення практичної 

спрямованості підготовки фахівців 
виховної та соціально-психологічної 
роботи за рішенням Вченої ради 
Військового інституту започатковано  

 
завершення вивчення кожного змістовного 
модуля дисциплін спеціалізації 
проведенням практичних занять на базі 
військових частин. 

11 листопада 2010 року курсанти 
3-го та 5-го курсів ВІКНУ спеціальності 
«Політологія» взяли участь у методичних 
зборах керівників груп гуманітарної 
підготовки структурних підрозділів 
Генерального штабу Збройних Сил 
України, військово-навчальних закладів, 
військових частин та установ Київського 
гарнізону. 
          Це дало змогу курсантам усвідомити 

вимоги керівництва Збройних Сил України 

до організації гуманітарної підготовки в 

новому навчальному році, ознайомитися 

 
із змістом нових керівних документів, 
зустрітися з випускниками Військового 
інституту попередніх років. 

                                
 Віктор Безбах 

 

 

           26 листопада 2010 року у 101-й бригаді охорони 

Генерального штабу Збройних Сил України відбулися 

практичні заняття курсантів 3-го та 5-го курсів військово-

гуманітарного факультету (ВГФ) ВІКНУ спеціальностей 

«Політологія» та «Психологія» 

 
 кафедрою військово-гуманітарних 
дисциплін полковник запасу Віктор 
Безбах й доцент кафедри військової 
педагогіки та психології полковник 
запасу Георгій Дубровинський.  
           Від імені начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна командуванню та фахівцям-
вихователям  бригади були подаровані 
навчальні посібники, які видані 
науково-педагогічними працівниками 
ВГФ та вручені грамоти за сприяння 
практичній підготовці курсантів ВІКНУ. 

 
В’ячеслав Кирик 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
           Метою занять було відпрацювання 
на робочих місцях виконання службових 
обов‟язків майбутніми офіцерами-
вихователями. 
           Так були відпрацьовані завдання 
планування виховної та соціально-
психологічної роботи у військовій частині 
й підрозділі, підготовки частини до нового 
навчального року,  морально-
психологічного забезпечення вартової   

 
служби на етапі підготовки варти та 
практичного виконання завдань варти, 
організації та проведення гуманітарної 
підготовки з особовим складом, роботи з 
молодим поповненням, виконання 
ритуалів та елементів розпорядку дня 
тощо. 
           Проведений захід дав можливість 
покращити прямий та зворотній зв'язок 
між ВНЗ та військовою частиною, 
врахувати побажання командування 
військової частини щодо підготовки у 
ВІКНУ фахівців виховної та соціально-
психологічної роботи, познайомитись із 
роботою випускників Військового 
інституту попередніх років та почути на 
них відгуки.  
           Від ВІКНУ участь у заході також 
взяли начальник ВГФ полковник 
В‟ячеслав Кирик, завідувач 
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   РОЗДУМИ ПРО ІСТОРІЮ МИНУЛОЇ ВІЙНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                ТЕПЛО І КРАСА ОСІННІХ БАРВ 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           11.11.10 у Палаці ветеранів 
війни відбулася презентація 
дискусійного клубу «Правда історії». 
На першому засіданні клубу почалася  
дискусія між ветеранами, школярами 
та студентами міста Києва. 
Активну участь у ній взяли 
курсанти нашого інституту  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Тема цієї зустрічі, як на мене, 
була підібрана своєчасно, адже роздуми 
про протиріччя сучасного світу, правду 
історії минулої війни є найактуальнішою  
проблемою  сьогодення. 
           Розпочав засідання доктор 
історичних наук,  професор      
Шиловцев Ю.В., який висвітлив 
проблеми щодо розкриття достовірності 
подій під час Великої Вітчизняної війни 
1941 – 1945 років у підручниках.  
           Для вирішення  цієї проблеми він 
запропонував організувати виїзні 

засідання, лекції, семінари зі студентами 
та школярами,  бо вважає: «Хто, як не 
ветерани, можуть знати краще реальні 
білі плями історії України?». 
           Особливо цікавою була доповідь  
доктора філософських наук             
Кудіна О.І.: «Глухі кути сучасної 
цивілізації». Під час свого виступу він 
навів глобальні причини занепаду не 
тільки сучасної цивілізації, а й 
особистості, як її складової. На його 
думку, періодичні кризи, капіталізм, 
влада грошей, експлуатація природи 
заради задоволення своїх потреб і є 
ніщо інше,  як «глухі  кути» сучасності. 
           Усім присутнім був 
запропонований перегляд історичного 
фільму, який своїми хронологічними 
рамками охопив події Великої            
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років. У 
ньому описувалося  масове винищення 
української культурної спадщини 
німецькими фашистами. Автори 
детально відобразили картину 
спалювання книг, документів, 
руйнування архітектурних та 
монументальних споруд.  
           Та найбільше глядачів вразив сам 
масштаб вивезених пам‟яток, обсяг яких 
за думками археологів оцінюється  
близько  150 млрд. золотих карбованців. 
 

 

           Після завершення офіційної 
частини зустрічі всі мали змогу внести 
свої доповнення або ж зауваження до 
виступу своїх опонентів.  
           Так в обговоренні взяли участь 
студенти та викладачі національного 
Авіаційного університету, Вищої 
партійної школи,  національного 
Педагогічного університету ім.             
М. Драгоманова.   
           У своєму виступі голова Ради 
ветеранів  Військового інституту 
Дорохов М.С. вніс пропозиції щодо 
організації роботи клубу. Він 
запропонував запрошувати до дискусій 
якнайбільше  викладачів історії України, 
молоді,  встановити міцний зв„язок із 
управліннями освіти та керівництвом 
ВНЗ Києва з метою внесення змін до 
підручників, приділяти більше уваги 
проведенню заходів патріотичного 
виховання молоді спільно з ветеранами 
війни. 
           Загального схвалення отримало 
рішення заснувати в Інтернеті 
офіційний сайт клубу. 
           Безперечно, проведений захід 
буди сприяти вивченню правди історії і 
патріотичному вихованню молоді.  
 

Альбіна Богдан  

            
           У Центральному будинку офіцерів 
Збройних Сил України відбулося 
відкриття персональної фотовиставки 
заступника начальника Генерального 
штабу Збройних Сил України генерал-
майора Віктора Алещенка. 
           Назва фотовиставки “Барви 
осені” не є випадковою.  
          – Основним персонажем робіт 
стала осіння квітка з її  красою та 
життєвою силою. Я намагався  передати 

 
 

 
власне сприйняття краси і гармонії 
природи, – зазначив Віктор Алещенко. 
         Ознайомилися з творчістю генерал-
майора Віктора Алещенка курсанти 
ВІКНУ, вихованці Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна, представники 
структурних підрозділів Міністерства 
оборони та Генерального штабу 
Збройних Сил України. 

Андрій Верба 
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                ШАНУЄМО ВЕТЕРАНІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

У ВІКНУ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
35 років бездоганної військової  
 

служби та викладацької роботи віддав 
ВІКНУ полковник у відставці Стахневич 
Віктор Леонардович. 
           14.12.10 у Військовому інституті 
відбулася зустріч ювіляра з особовим 
складом, яка була присвячена цій даті. 
           Віктор Леонардович поділився 
своїми спогадами про викладацьку та 
наукову діяльність у ВІКНУ, становлення 
та розбудову військово-навчального 
підрозділу університету, надав корисні 
поради молодим офіцерам та курсантам  

 

щодо оволодіння навчальною 
програмою, азами військової служби.   
           Про цікаві сторінки біографії 
ювіляра від викладача до доцента 
кафедри загальновійськових 
дисциплін військово-гуманітарного 
факультету розповіли його друзі-
ветерани полковники запасу Дорохов 
Микола Сергійович та Абрамян 
Олександр Вагаршакович.  

Сергій Ступеньков  

        Згідно з розпорядженням ректора університету Леоніда 
Губерського з метою популяризації військової служби та 
професійної орієнтації молоді 11 грудня 2010 року у Військовому 
інституті відбувся День відкритих дверей 

цьогорічного прийому до ВІКНУ, 
розпорядок дня, побутові умови, які 
створені для курсантів, перспективи  
військової служби після закінчення 
навчання. По завершенню зустрічі для 
відвідувачів було проведено екскурсію 
по навчальному корпусу (аудиторіях) 
Військового інституту. 
           Усі учасники заходу отримали 
необхідну та корисну інформацію, 
залишилися задоволеними його 
проведенням.   

Віктор Уліч 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
           Військово-навчальний підрозділ 
університету у цей день відвідали батьки 
майбутніх вступників та ліцеїсти 
Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна. 
           Цікаво та змістовно пройшла 
зустріч відвідувачів із керівництвом ВІКНУ 
та факультетів, на якій з презентацією  

 

навчального закладу виступили  
заступники начальника Військового 
інституту з виховної роботи полковник 
Віктор Уліч та з навчальної і наукової 
роботи полковник Олександр 
Сторубльов.   
           Гості дізналися про славетну 
історію, сьогодення, здобутки й 
перспективи розвитку університету та 
його структурного підрозділу – 
Військового інституту, організацію 
навчально-виховного процесу, 
навчально-матеріальну базу та правила 
прийому до ВІКНУ. До їх уваги було 
запропоновано слайди про Військовий 
інститут, було надано відповіді на 
численні запитання. 
           Батьків та майбутніх вступників 
найбільше цікавили особливості  

 

Шановні товариші офіцери, курсанти та 

працівники Військового інституту! 

 

            Щиро вітаємо вас із Новим 2011 роком та 

Різдвом Христовим!       Бажаємо вам та вашим 

родинам міцного здоров’я, достатку та добробуту, 

сімейного затишку й щастя. Нехай у ваших 

оселях завжди панують радість та дитячий  сміх. 

 

           Із наближенням  Нового  року ми 

завжди сподіваємось на краще.  Тож 

давайте всі разом докладемо зусиль, щоб 

Новий рік для нашого навчального закладу,  

для всієї України був світлим та радісним, 

щоб усі ми жили в мирі й злагоді. 

Командування Військового Інституту 


