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         У ВІКНУ ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ ДНЯ ЗНАНЬ 

       У Військовому інституті 1 вересня 2011 року відбулися 
урочисті заходи з нагоди Дня знань  

         
          За умов скорочення чисельності з 
200 до 140 тисяч осіб необхідно не 
припустити зниження їх боєздатності, 
позбавитися того, що нам заважає 
розвиватися далі. 
          Ваше завдання не тільки 
наполегливо оволодівати знаннями, 
готувати себе до захисту Батьківщини, 
але й брати активну участь у 
вдосконаленні юридичної бази, інших 
процесах, які відбуваються в Збройних 
Силах. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Ми дуже щасливі тому, що 
маємо свою незалежну державу, але 
треба добре пам‟ятати, що й сьогодні 
існують як зовнішні, так й внутрішні 
загрози її існування. Треба кожному з 
нас ще багато зробити для того, щоб 
наша країна стала міцною, заможною 
державою, посіла гідне місце у 
світовому співтоваристві, – підкреслив 
Борис Андресюк.  
         По завершенню лекції доповідач 
відповів на запитання аудиторії та ще 
раз привітав присутніх зі святом.                

 
Відділ із виховної роботи 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
             
         На мітингу особового складу з 
щирими  вітаннями та побажаннями 
нових успіхів у навчанні виступили 
начальник Головного управління виховної 
та соціально-психологічної роботи 
Збройних Сил України генерал-майор 
Олександр Копаниця, заступник голови 
Державної служби з питань інвалідів та 
ветеранів України Сергій Зражевський, 
голова Ради ветеранів Військового 
інституту полковник запасу Микола 
Дорохов та курсант військово-
гуманітарного факультету Альбіна 
Богдан. 
         Були оголошені вітання особового 
складу від Міністра оборони України 
Михайла Єжеля, начальника 
Генерального штабу –  
Головнокомандувача Збройних Сил 
України генерал-полковника Григорія 
Педченко та ректора університету 
Леоніда Губерського. 
         Зі змістовною, насиченою цікавими 
фактами своєї професійної діяльності у 
парламенті лекцією на тему: «Моя 
Україна – вільна держава» виступив. 
                      

 

  
перед курсантами 1-го курсу директор 
Департаменту соціальної та гуманітарної 
політики Міністерства оборони України 
Борис Андресюк, який розповів присутнім 
про дуже складний та відповідальний 
етап створення нашої держави та її 
Збройних Сил. 
       – Вам, курсантам 1-го курсу кращого 
вищого навчального закладу країни, – 
наголосив  поважний гість, – пощастило 
розпочинати своє навчання в той час, 
коли Україна святкує 20-річчя своєї 
Незалежності.  
         Дуже важко було починати процес 
створення нової держави, її Збройних 
Сил тому, що у нас не було необхідного 
досвіду цієї роботи, заважали складна 
економічна та політична ситуація. Багато 
чого вдалося зробити, щось й досі 
заважає нам рухатись уперед.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Сьогодні ми знаходимось на 
своєрідному зламі: проголошено 
європейський курс розвитку, 
позаблоковий статус країни. Подумайте, 
що це для нас означає. 
         Серйозні проблеми стоять перед 
нами у військовому будівництві, багато з 
того, що було заплановано не виконано. 
Це стосується і якісних, й кількісних 
показників.  
         Створюється нова законодавча 
база, Воєнна доктрина, Концепція 
розвитку Збройних Сил на період із 2012 
по 2017 роки.  
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    НА НАВЧАЛЬНОМУ ЗБОРІ В ДЕСНІ 

 

 
У ВІКНУ розпочався навчальний 
збір курсантів 2-го курсу  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           За Програмою професійної 
складової підготовки офіцерів управління 
тактичного рівня у Військовому інституті 
розпочався навчальний збір курсантів    
2-го курсу щодо проходження навчання 
за військово-обліковою спеціальністю  
“Механік-водій БМП-2” та “Головний 
сержант механізованого взводу”. 
          Навчальний збір пройшов на базі 
військової частини А 0665 (смт. Десна 
Чернігівської обл.) у період з 04.07.11 по 
30.07.11. 
           Для проведення навчальних 
занять із курсантами призначено 
досвідчених науково-педагогічних 
працівників. Начальником навчального 
збору  призначено начальника кафедри 
автомобільної підготовки військово-
технічного факультету полковника Сергія 
Пахарєва.  
           Перед відправкою до смт. Десна з 
курсантами було проведено стройовий 
огляд та інструктаж щодо дотримання 
правил техніки безпеки. 
           За словами начальника 
Військового інституту генерал-майора 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

           
Віктора Балабіна, цей захід відбувається 
з метою поетапного формування 
загальновійськової  складової 
професійної компетенції офіцера 
управління тактичного рівня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      – Окрім набуття курсантами 
необхідних знань та навичок, – зауважив 
генерал-майор Віктор Балабін, – 
особлива увага приділяється питанням 
військової дисципліни, збереження 
здоров„я  людей, виконання заходів 
безпеки. 
           Навчальний збір буде завершено  
складанням іспитів та видачею 
посвідчень (довідок) щодо проходження 
навчання за військово-обліковою 
спеціальністю “Механік-водій БМП-2” та 
“Головний сержант механізованого 
взводу”. 

 
Олег Прохоров   

 
Форсуємо «Десну» - 2011  

 
            На базі однієї з військових частин 
169-го навчального центру Сухопутних 
військ ЗС України підходить до 
завершення навчальний збір з 
курсантами 2-го курсу ВІКНУ за військово-
обліковою спеціальністю “Механік-водій 
БМП-2” та “Головний сержант 
механізованого взводу”.  
            Його метою є поетапне 
формування загальновійськової 
складової професійної компетенції 
офіцера управління тактичного рівня.  
            За словами начальника військово-
технічного факультету полковника 
Віктора Добровольського, який відвідав 
навчальний центр, навчальний збір 
проходить організовано,  за Програмою 
професійної складової підготовки 
офіцерів управління тактичного рівня. 
           Зривів чи переносу занять,         
порушень військової дисципліни чи 
правил техніки безпеки не було.  
      – Курсанти наполегливо та із 
задоволенням вивчають зразки 
стрілецької  зброї  та  бойової  техніки, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           оволодівають навичками за 
військово-обліковою спеціальністю, – 
сказав полковник Віктор Добровольський.  
           Начальник навчального збору 
начальник кафедри автомобільної 
підготовки військово-технічного 
факультету полковник Сергій Пахарєв 
зазначив, що успішному проведенню 
навчального збору всіляко сприяє  
керівництво 169-го навчального центру 
Сухопутних військ ЗС України, яке 
своєчасно надає необхідну методичну та 
практичну допомогу.             
            19.07.11 курсантами здійснено    
30-ти кілометровий марш на БМП із 
виконанням тактичного завдання. Як 
кращи відзначилися молодші сержанти 
Олександр Коробко, Сергій Лєпьошкін, 
Микола Ляпін та курсант Марія Афіцька.  
            Завершиться навчальний збір 
30.07.11 складанням іспитів, видачею 
посвідчень та присвоєнням класної 
кваліфікації “Механік-водій БМП-2” та 
“Головний сержант механізованого 
взводу” курсантам, які успішно пройшли 
навчальний збір .  

Сергій Льовін   
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            І ЗНОВУ В ПОХІД 

 

    ВІКНУ: АКТИВІЗУЄМО ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

30.07.11 на  навчальні збори  до військової частини А1815       
(смт. Гончарівське) вирушив черговий курсантський  загін 

 

Начальниками навчальних зборів 
призначено: у військовій частині                
А 1815 (смт. Гончарівське) – начальника 
військового факультету фінансів і права 
полковника Валерія Лісовського; у 
Військовому інституті – заступника 
начальника військового факультету 
фінансів і права з навчальної та наукової 
роботи – начальника навчальної частини 
підполковника Сергія Дементьєва.  
           Проведення занять зі студентами 
забезпечено необхідними матеріально-
технічними засобами  в повному обсязі.      
           Випускні іспити з військово-
спеціальної підготовки будуть проведені 
20.08.11 та 22.08.11 на базі ВІКНУ, а вже 
23.08.11, напередодні великого 
Державного свята – 20-ої річниці Дня 
Незалежності України, відбудеться 
прийняття Військової присяги, – зазначив 
генерал-майор Віктор Балабін. 
 

Андрій Верба 
 

  
 

 
 
 
 
 
  

 

            
           Останні дні липня 2011 року у 
ВІКНУ видалися насиченими на події. 
Тільки вчора, 29.07.11, отримали 
посвідчення й класну кваліфікацію 
“Механік-водій БМП-2” та “Головний 
сержант  механізованого взводу” після 
проходження навчального збору на базі 
військової частини А 0665 (смт. Десна 
Чернігівської обл.) курсанти 2-го курсу, як 
вже сьогодні, 30.07.11 у похід за 
знаннями вирушив черговий загін. 

       У цей день до військової частини 
А1815 (смт. Гончарівське) відбули студен- 
ти другого року навчання, які навчаються 
за програмою підготовки офіцерів запасу 
за контрактом.  
        За словами начальника Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна, навчальні збори в них 
розпочалися на навчально-матеріальній 
базі ВІКНУ ще 23.07.11, а мають бути 
завершеними  23.08.11, у День 
Державного Прапора України. У 
військовій частині  А 1815                       
(смт. Гончарівське) буде проведено 
практичну складову навчальних зборів із 
дисциплін “Вогнева підготовка”, 
“Радіаційний, хімічний та біологічний 
захист”, “Тактична підготовка”, “Військова 
топографія” й “Фізична підготовка”.  
           Навчальні збори з дівчатами 
проводяться з 23.07.11 по 23.08.11  на 
базі Військового інституту.  

У ВІКНУ 29.09.11 уперше було проведено інструктивно-
методичний семінар із громадським активом 

 

           За успіхи в навчанні, особисту 
дисциплінованість та активну участь у 
громадській роботі начальник Військового 
інституту нагородив грамотою голову 
Курсантської ради курсанта Анастасію 
Софієнко. 
          Після жвавого та зацікавленого 
обговорення всіх питань, які були 
заплановані, учасники заходу ухвалили 
рішення: 
     1. Один раз на навчальний семестр 
проводити семінари, круглі столи з 
обговоренням питань, які стоять перед 
громадськими організаціями ВІКНУ. 
     2. Один раз на навчальний рік 
проводити конференцію громадських 
організацій ВІКНУ. 
     3. Посилити зв'язок між діяльністю 
громадських організацій та керівництвом 
ВІКНУ. 
     4. Щомісячно висвітлювати заходи, які 
проводять громадські організації , на 
сайті ВІКНУ, у газеті «Універсант» та  
інших ЗМІ. 
                                            Сергій Льовін   
 

  
 

 
 
 
 
 
  

 

            
            До участі в семінарі були залучені 
представники рад офіцерів, сержантів, 
курсантів, ветеранів, воєнно-наукового 
товариства, профбюро, структур виховної 
роботи, науково-педагогічного складу 
кафедри військової педагогіки та 
психології. 
            На початку заходу його учасники 
переглянули новий фільм про Військовий 
інститут.  
            У своїй доповіді начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін  розповів про завдання, які 
 

стоять перед ВІКНУ у новому 
навчальному році, роль та місце 
громадських організацій у їх виконанні. 
      – Метою нашого семінару, – 
підкреслив Віктор Володимирович, – є 
обговорення питань щодо подальшого 
вдосконалення взаємодії між 
керівництвом та громадськими 
організаціями ВІКНУ, їх участі в 
життєдіяльності навчального закладу, 
організації громадського контролю, 
відстоювання колективних та особистих 
інтересів військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України. 
           На семінарі виступили голови рад: 
офіцерів – підполковник Олег Алфьоров, 
сержантів – сержант Ярослав Тарадайко, 
курсантів – курсант Анастасія Софієнко, 
ветеранів – полковник запасу Микола 
Дорохов; голова Воєнно-наукового 
товариства слухачів, курсантів сержант 
Андрій Трошин та начальник групи 
зв‟язків із громадськістю ВІКНУ полковник 
запасу Сергій Льовін. 
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       СТВОРЕНО ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

      
     ОСОБЛИВОСТІ ЦЬОГОРІЧНОЇ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 

 

 

ВІКНУ: удосконалюємо військово-прикладну складову 
навчально-виховного процесу 

 
          У ході проведення занять були 
висвітлені наступні проблеми: організація 
бойової підготовки в підрозділі (частині); 
морально-психологічне забезпечення 
бойової підготовки; морально-
психологічне забезпечення  видів занять 
із бойової (спеціальної)  підготовки; 
організація змагання в підрозділі 
(частині) по предметах бойової 
(спеціальної) підготовки; методика 
узагальнення й пропаганди передового 
досвіду бойової (спеціальної) підготовки 
в  підрозділі. 
           До участі в проведенні практичних 
та методичних занять з дозволу 
Командувача Сухопутних військ 
Збройних Сил України були залучені 
представники Окремого полку 
Президента України: майор Олександр 
Чівалюк, капітан Віталій Поливанюк, 
молодший сержант Павло Кирпичов, 
молодший сержант Микола Романішин та 
старший солдат Сергій Побережник, які 
за якісно виконане завдання були 
заохочені грамотами  та подяками 
начальника Військового інституту. 
         Заняття пройшли на високому 
організаційно-методичному рівні  й 
досягли своєї мети. 

Віктор Безбах   

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            
         У ВІКНУ продовжується 
вдосконалення змісту військово-
прикладної складової навчально-
виховного процесу з різними категоріями 
слухачів. 
         Із вересня 2011 року створено 
факультет військової підготовки студентів, 
які навчаються за програмою підготовки 
офіцерів запасу. У його складі розпочала 
практичну діяльність кафедра військово-
гуманітарної підготовки, яку очолив 
кандидат історичних наук, доцент Віктор 
Безбах.  
       Кафедра є випусковою для майбутніх 
фахівців органів виховної та соціально-
психологічної роботи. До її складу увійшли 
фахівці, які мають  багатий   

 
практичний досвід організації виховної 
роботи у військах, участі в бойових діях, 
ліквідації аварії на ЧАЕС: доктор 
психологічних наук, професор Василь 
Стасюк, кандидат філософських наук, 
професор Володимир Слонімський, 
кандидат політичних наук, доцент Леонід 
Ільчук, кандидат політичних наук, доцент 
Володимир Клименко, кандидат 
історичних наук Олександр Мацагор, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
Олександр Безносюк, полковники запасу 
Олександр Коренчук, Петро Зубченко, 
Олександр Пацкан, Микола Дорохов, 
Олег Гаврис та інші.  
          26 та 28 вересня 2011 року під 
керівництвом викладачів вказаної 
кафедри П. Зубченка та О. Коренчука 
були проведені відкриті заняття за 
темою: “Процес навчання 
військовослужбовців та його морально- 
 психологічне забезпечення“ зі 
студентами Київського національного 
університету культури та мистецтва та 
Києво-Могилянської академії, які 
навчаються за програмою підготовки 
офіцерів запасу, на факультеті військової 
підготовки. 

У ВІКНУ відбулася зустріч з 
першокурсниками 
      
          За встановленою традицією у 
ВІКНУ 17.09.11 з початком нового 
навчального року відбулася зустріч 
керівного складу з курсантами 1-го курсу. 
           Метою зустрічі було ближче 
познайомитись із першокурсниками, 
дізнатися, як проходить їх адаптація до 
навчання у ВІКНУ, які взаємовідносини 
складаються у військових колективах, 
допомогти новачкам найкращого ВНЗ 
країни відчути себе членами однієї 
великої родини – Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
           Відразу треба зазначити, що 
зустріч проходила в атмосфері взаємної 

довіри, відвертості та поваги й досягла 
своєї мети. 
           Із виступів начальника  Військового 
інституту генерал-майора Віктора 
Балабіна та його заступника з виховної 
роботи полковника Віктора Уліча присутні 
більше дізналися про славетні традиції 
навчального закладу, особливості 
організації навчально-виховного процесу, 
участь у науковому, громадському та 
спортивному житті ВІКНУ, порядок 
вирішення виникаючих проблем та інше. 
           Порадували своєю активністю й 
курсанти, які розповіли про свої перші 
позитивні враження від навчання та 
поставили перед керівництвом 
Військового інституту численні запитання. 
Вони стосувалися навчання, 
матеріального забезпечення та  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
перспектив військової служби після 
випуску з Військового інституту. 
           На кожне запитання 
першокурсників керівництвом ВІКНУ було 
надано вичерпну відповідь. Загальне 
враження: від проведеного заходу: 
задоволеними залишилися всі його 
учасники.      
                                     Сергій Ступеньков   
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      ВІКНУ: ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДІЇ 

       
      У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ ДОНОРА 
 

 

У Військовому інституті 25.09.11 відбулись заходи з 
відзначення Дня партизанської слави  

життєвий шлях та героїчну боротьбу 
учасників Ніжинського підпілля на 
Чернігівщині під керівництвом          
Батюка Я.П. Створена ним організація 
діяла в 1942-43 рр., проводила 
диверсійну, розвідувальну, агітаційну 
діяльність, встановила взаємодію з 
партизанськими формуваннями, 
завдаючи відчутної шкоди нацистським 
окупантам. 
 Батюк Я.П. навчався на 
юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, який закінчив в 1940 році. Про 
його подвиги розповідають численні 
наукові видання. Пам„ять про Батюка Я. 
та членів його організації увічнена в 
назвах вулиць,  шкіл, експозиціях музеїв. 
На  прикладі життя та діяльності        
Батюка Я.   ветеранські організації 
університету виховують курсантів та 
студентську молодь.  
            Про продовження та збереження 
традицій ветеранів говорили у своїх 
виступах учасники зустрічі курсанти 
Трошин А.В. та Єршова М.А. 

       Микола Дорохов 

  
         Одним із напрямів роботи 
ветеранської   організації Військового 
інституту є військово-патріотичне 
виховання студентів та курсантів. З метою 
виховання в молоді морально-
патріотичних цінностей та переконань, 
вірності військовим традиціям, за 
ініціативою Ради ветеранів у рамках 
проведення заходів щодо відзначення    
70-річчя партизанського та підпільного 
руху в Україні під час Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років, у ВІКНУ 25.09.11 
було проведено тематичний ранок: 
«Партизани та підпільники у боротьбі 
проти фашизму". 
          Курсанти з цікавістю подивились  
документальний фільм «Партизанський 
рух під час війни з нацистською 
Німеччиною", послухали виступ доктора 
історичних наук професора Мінгазутдінова 
А.Ф. «Історія антинацистського опору в 
Україні під час Великої Вітчизняної війни 
1941- 1945 років». 

          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Під  час  зустрічі  з  курсантами 
професором Мінгазутдіновим А.Ф. як 
одним із співавторів було презентовано  
книгу про Героя Радянського Союзу 
Батюка Якова Петровича «Київський 
університет». Книга опублікована в серії 
видань під загальним девізом «Альма-  
матер – ніхто не забутий» та спільною 
назвою «Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. Герої 
– видатні вихованці та педагоги».  
          У   книзі   розповідається   про  

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її 
компонентів» від 13.07.95 та наказу Міністра оборони України № 
ѐ302 від 22.07.04 «Про подальший розвиток донорства крові та її 
компонентів у Збройних Силах України» у ВІКНУ 22.09.11 
проведено «День донора» 

 
що наші курсанти добре розуміють не 
тільки важливість цієї справи для всієї 
держави, але й користь для їх особистого 
здоров‟я. Задля цього ми проводимо 
широку роз‟яснювальну роботу з 
особовим складом. Хотілося б відзначити 
наших постійних донорів. Це курсанти 
військово-гуманітарного факультету 
Міркамілов М.С. (3-й курс), Бенедик В.О. 
(2-й курс), факультету іноземних мов та 
військового перекладу Забарський В.І.  
(5-й курс), Куконя М.В. (5-й курс),  
Кузьмук І.Г. (4-й курс), Капмоль А.П.      
(4-й курс) та військового факультету 
фінансів і права Репетій О.О. (4-й курс), 
Бауман К.В. (4-й курс), Крихно О.В.       
(4-й курс), Безкоровайний Я.М. (3-й курс) 
та Кручук С.О. (5-й курс)».  
 

Алла Савочка 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

            Розвиток донорства крові та її 
компонентів є важливою соціально 
необхідною справою держави. 
             За словами начальника медичної 
служби   Військового   інституту  

 
підполковника м/с Алли Савочки, у ВІКНУ 
подібний захід проводиться 4 рази на рік.          
Цього разу, як й завжди, він проходив 
організовано, за участю представників 
усіх факультетів. Усього добровільно 
надали свою кров понад 50 осіб. 
           – Донорство крові та її компонентів 
– добровільний акт волевиявлення 
людини, що полягає в здачі крові або її 
компонентів для подальшого 
безпосереднього використання їх для 
лікування, виготовлення відповідних 
лікарських препаратів або використання 
в наукових дослідженнях, – зазначила 
Алла Анатоліївна. – Тому дуже приємно,  
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 У ВІКНУ – СПОРТИВНЕ СВЯТО! 
 

 

 

Сьомий відкритий чемпіонат Військового  інституту з 
легкоатлетичного кросу (1000 м), присвячений пам’яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова, цього року відбувся 17.09.11 на 
спортивному майданчику університету 

 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Анастасія Пономаренко (1-й 
курс, ВГФ) із результатом –  3 хвилини 35 
секунд; 2 місце – курсант Яна 
Ковалівська (1-й курс, ВГФ) із 
результатом –  3 хвилини 39 секунд; 
3 місце – курсант Олена Шеян (1-й курс, 
ВГФ) із результатом – 3 хвилини 40 
секунд.        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        В особистому заліку серед 
військовослужбовців-чоловіків місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Вадим Фесюн (4-й курс, 
ФІМВП) із результатом – 2 хвилини 52 
секунди; 2 місце – курсант Ігор Шорсткий 
(2-й курс ФІМВП) із результатом – 2 
хвилини 54 секунди; 3 місце – курсант 
Сергій Шулдик (3-й курс ВФФП) із 
результатом – 2 хвилини 55 секунд. 
         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. 

Андрій Балдецький 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Чудова осіння погода та бравий 
музичний супровід військового оркестру 
ВІКНУ всіляко сприяли бадьорому 

настрою та гарним спортивним показ-
никам учасників заходу.   
            Розпочався захід, як завжди, 
урочисто – із підняття Державного 
Прапора України, покладання квітів до 
меморіальної дошки генерал-лейтенанту 
Сергію Жукову  та мітингу особового 
складу ВІКНУ. 
            У легкоатлетичному кросі взяли 
участь курсанти всіх факультетів 
Військового інституту, головним суддею 
змагань був ТВО начальника кафедри 
фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки та спорту військово-
гуманітарного факультету – начальник  
фізичної підготовки і спорту Військового 
інституту підполковник Андрій Балдецький. 

              
          За словами начальника 
Військового  інституту генерал-майора 
Віктора Балабіна, змагання пройшли 
організовано, у цікавій, напруженій та 
чесній боротьбі.  
         – Приємно відзначити, – сказав 
Віктор Володимирович, – що наші дівчата 
за бажанням та із самовіддачею ні в чому 
не поступалися хлопцям та показали 
гарні результати. Фізична підготовка є 
важливою складовою у формуванні 
високих морально-вольових якостей 
майбутніх офіцерів, а цей захід – 
найкращою даниною пам‟яті першому 
начальнику Військового  інституту 
генерал-лейтенанту Сергію Жукову.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          За підсумками змагань у 
загальному заліку серед факультетів 
Військового інституту перше місце посів 
військовий факультет фінансів і права 
(ВФФП, начальник факультету – 
полковник Валерій Лісовський). Срібним 
призером став військово-гуманітарний 
факультет (ВГФ, начальник факультету – 
полковник В‟ячеслав Кирик), а бронзовим 
– факультет іноземних мов та 
військового перекладу (ФІМВП, ТВО 
начальника факультету підполковник 
Юрій Дуліч).  
            В особистому заліку серед 
військовослужбовців-жінок місця  
 


