
   

№ 32 листопад 2011 

Друкований орган Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   

   

 
Військовий інститут відсвяткував 78-му річницю з дня 
свого заснування.  

 
 
 

 
 
 

ст. 3  

 
ВІКНУ відвідала делегація іноземних радників  
 

 

 
 
 
ст. 7 

 
Тестуємо «Олімпійський» 

 
 
 
 
 
ст. 8 

Ч
ЕС

ТЬ
 І 

С
Л

А
В

А
 Т

О
Б

І –
 У

К
Р

А
ЇН

О
! 



   

 
 
 
 

ДРУКОВАНИЙ ОРГАН ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Шеф-редактор: 
Сергій  ЛЬОВІН 

polkovniklev@ukr.net  
 

Редакційна колегія: 
Анастасія СОФІЄНКО  

Андрій ВЕРБА 
Андрій ТРОШИН 

Ярослав ТАРАДАЙКО  
 

Дизайн та верстка: 
Андрій Верба  

 
Редактор: 

Ольга ГОНЧАР 
 

Фото: 
Ігор НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друкується за рішенням вченої ради, 
протокол від 25.01.07 № 12 

Сфера безоплатного розповсюдження – 
місцева 

Адреса редакції: 03680, м. Київ-680, 
вул. Ломоносова, 81 

Віддруковано в навчально-
картографічному комплексі Військового 

інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Наклад – 50 прим., зам. 4 
Тел.:  (044) 521-32-89 (6-138) 

http:// www.mil.univ.kiev.ua 

 “Універсант ВІКНУ”, 2011 
 
 
 

 

 НАШЕ ГОЛОВНЕ СВЯТО!.................……...3 

Військовий інститут відсвяткував 78-му річницю з дня свого 
заснування.  

 
 

ВІДДІЛ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
 ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ…………………….........4 

 
У ВІКНУ відсвяткували День військового фінансиста. 
 
 
 
 

СЕРГІЙ ЛЬОВІН   
 РАДА ОФІЦЕРІВ…………..……………….....4 

 
На сучасному етапі реформування  Збройних Сил України питання 
адаптації військовослужбовців до цивільного життя набуває більш 
високої значущості і ваги  

 

МИКОЛА ДОРОХОВ       

 ВІЙСЬКОВА ЛІРІКА …………….…….…….5  
 
ЇХ ГОРДІСТЬ -  ФОРМА З ШЕВРОНОМ  УКРАЇНИ 
 

                                                              
 
                                                              ВІКТОР БЕЗБАХ     

 
 

КОРИСНИЙ 
ДОСВІД…………………………….…….……..6  
 
 
Вивчаємо досвід підготовки військових перекладачів у  
Королівстві Данія 

                                                                         АНДРІЙ ГАЛЬЧУС   
 

 
НАЙРОЗУМНІШИЙ ……..………………..…..7 
 
Наука любить терплячих!      
 
 
 
                                                           ТРОШИН АНДРІЙ 

 У ПОШУКУ НОВИХ ШЛЯХІВ 
СПІВПРАЦІ…………………………………..…7 
 
ВІКНУ відвідала делегація іноземних радників  

 
 

АНДРІЙ ГАЛЬЧУС    

          

 

У ПІДГОТОВЦІ ДО ЄВРО - 2012…………....8 
  
Тестуємо «Олімпійський» 

 
 
 

ЯРОСЛАВ ТАРАДАЙКО 

 
 

mailto:polkovniklev@bigmir.net
http://www.mil.univ.kiev.ua/


   

№ 32 листопад 2011                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                    3  
 

                НАШЕ  ГОЛОВНЕ СВЯТО! 

Військовий інститут відсвяткував 78-му річницю з дня свого 
заснування.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
підрозділами університету.  ВІКНУ не 
тільки успішно вирішує завдання 
підготовки офіцерських кадрів, а й 
залучає курсантів до науково-
дослідницької роботи, – підкреслив 
Валерій Іванович. 
         Про активну та плідну співпрацю 
ВІКНУ з Голосіївською районною у місті 
Києві державною адміністрацією 
розповів заступник її голови з  питань 
соціального захисту населення 
Мошкола Михайло Іванович. 
         – Нам приємно співпрацювати з 

Військовим інститутом. Усі питання 
вирішуються своєчасно та якісно, 
створена та активно діє система в нашій 
спільній роботі, зазначив поважний гість. 
         Багато військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України цього 
дня були заохочені наказами Міністра 
оборони України, голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації та начальника  Військового 
інституту. 
        На завершення  відбувся святковий 
концерт військового оркестру  ВІКНУ. 
                      
 
                       Відділ з виховної роботи 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
        Про історію створення  Військового 
інституту, яскравих особистостей, які 
зробили значний внесок в його 
становлення та розвиток, сьогодення та 
майбутнє ВІКНУ розповіли у своїх 
виступах учасники урочистих зборів  
військовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України, які відбулися 
15.10.11. 
         – Завтра, 16 жовтня, у нас головне 
свято – День  Військового інституту, – 
наголосив у своїй доповіді начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Балабін Віктор Володимирович. – Це 
свято уособлює в собі підсумок діяльності 
інституту за 78 років.         
         Наразі ВІКНУ – потужний, добре 
організований і злагоджений військовий 
структурний підрозділ навчального 
закладу, який має висококваліфікованих 
науково-педагогічних працівників, сучасну 
навчально-матеріальну базу й здатний на 
високому рівні вирішувати завдання 
підготовки офіцерських  кадрів для 
Збройних Сил України згідно з сучасними 
державними вимогами до військових 
фахівців із вищою освітою.Відгуки з військ 
свідчать про високий рівень підготовки 
наших випускників, який ще раз був  
                      

 

  
підтверджений під час навчань 
«Взаємодія 2010» та «Адекватне 
реагування 2011». 
           Активну участь у вирішенні 
завдань, що стоять перед інститутом, 
беруть громадські організації. Нещодавно 
у нас вперше відбувся семінар iз 
громадським активом, й ця робота буде 
тепер проводитись на постійній основі. 
Вагомий внесок у справу військово-
патріотичного виховання курсантів та 
студентів вносить організація ветеранів 
інституту, учасники бойових дій на 
території інших держав, миротворці. 
           Неможливо не згадати наших 
шановних колег-ветеранів, які у різний 
час проходили  військову службу та 
працювали в інституті. І сьогодні 
залишаються в строю генерали та 
офіцери запасу: Корняков Олександр 
Сергійович, Горшколєпов Володимир 
Борисович, Безбах Віктор Григорович, 
Мірошніков Сергій Васильович, Вішняков 
Володимир Вікторович, Слонімський 
Володимир Гнатович, Стахневич Віктор 
Леонардович, Хаброван Володимир 
Терентійович, та багато інших. 
           Хочу відзначити ветеранів праці: 
Сіманкову Олену Цезарівну, Гавриш 
Марію Степанівну, Денисова Миколу 
Архиповича, Тімакову Олександру 
Петрівну, Кожихову Емілю Петрівну та 
інших.  
          Сьогодні Військовий інститут 
займає чільне місце в системі військової 
освіти, виконуючи Державне замовлення 
з максимальною ефективністю, зазначив 
генерал-майор Балабін Віктор 
Володимирович.  
         У своєму виступі проректор 
університету з наукової роботи Григорук 
Валерій Іванович підкреслив, що з точки 
зору життєвої стійкості експерти сьогодні 
поставили б Військовому інституту 
найвищий бал. 
         – Характерними особливостями 
ВІКНУ завжди були висока якість 
професорсько-викладацького складу, 
чітка взаємодія з іншими структурними  
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        ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ 

 
У ВІКНУ відсвяткували День 

військового фінансиста  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
           У  Військовому інституті 28 жовтня 
2011 року відбулися урочисті заходи, 
присвячені Дню військового фінансиста. 
       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 історію 
створення, основні віхи становлення та 
розвитку військової фінансової служби 
України, державну підтримку потреб 
оборони, відповідальні завдання, які 
вирішують військові фінансисти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       – Військова фінансова служба 
сьогодні приведена до єдиних державних 
стандартів, – наголосив генерал-
лейтенант Іван Марко, – а військовий 
фінансист – це високоінтелектуальна 
людина, захисник Вітчизни, який добре  

знає українське законодавство, воєнну та 
фінансову справу.      
           Саме таких фахівців сьогодні готує 
ВІКНУ – єдиний в Україні, а віднедавна й 
на всьому пострадянському просторі, 
вищий військовий навчальний заклад. Я, 
як керівник  Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України, цим 
задоволений,  сказав поважний гість. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           У своєму виступі заступник 
начальника Військового інституту з  
матеріально-технічного забезпечення 
полковник Олег Бурдюг привітав усіх 
присутніх зі святом та запевнив почесних 
гостей у тому, що ВІКНУ й надалі 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: 
начальник військового факультету 
фінансів і права полковник Валерій 
Лісовський, підполковник Віталій 
Брижеватий, майор Олег Колісник, старші 
лейтенанти Андрій Шевчук, Олександр 
Шрамко, сержант Роман Клімчук, солдат 
Ірина Білорус та багато інших. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Захід завершився концертом 
художньої самодіяльності ВФФП ВІКНУ. 
 

Сергій Льовін   

 

13.10.11 було проведено 
засідання ради офіцерів ВІКНУ 

            На сучасному етапі реформування  
Збройних Сил України питання адаптації 
військовослужбовців до цивільного життя 
набуває більш високої значущості й ваги. 
Одним з  напрямів роботи Ради офіцерів 
Військового інституту є робота щодо 
соціальної адаптації офіцерів, які 
звільнені у запас, та членів їхніх сімей. У 
зв’язку з цим відбулась зустріч 
представників Ради офіцерів з  
заступником голови правління Ресурсного 
та кар’єрного центру для звільнених 
військовослужбовців Збройних Сил 
України полковником запасу Зубченком 
Петром Артемовичем, на якій 
обговорювались питання подальшої 
співпраці. 

         Також на засіданні Ради офіцерів 
разом з головою Ради ветеранів 
полковником у відставці Дороховим 
Миколою Сергійовичем обговорювались 
питання щодо організації та проведення 
заходів присвячених 20-ї річниці 
Збройних Сил України та заходів, 
військово-патріотичного виховання 
молоді Голосіївського району м. Києва. 
 
                                        Микола Дорохов 
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            ВІЙСЬКОВА ЛІРИКА 

 

 
    Їх гордість – форма, з шевроном України 

 

здатний зруйнувати своєю силою стіни 
довколишніх будинків. Крізь ледь помітне 
в строю перешіптування, головною темою 
якого є легенди про часи, коли генерал 
ще був в Афганістані, тихо говорить 
генеральський тембр: «Інститут, рівняйсь! 
На державний прапор України струнко!» А 
ось і він - момент величі. Спочатку ледь 
чутно, а потім все сильніше і сильніше 
оркестр грає державний гімн «Ще не 
вмерла Україна». Тепер вже не лише 
музика пронизує тишу, а й три сотні 
голосів , які в унісон виконують мелодію 
гімну, яким тепер вже підспівує одинокий 
голос генерала. І всі вони це роблять, 
вкладаючи при цьому всю сою сили в 
кожне слово, як в останнє. Гучний спів 
змушує все тремтіти довкола: не лише 
шибки, а й серце, яке б’ється все швидше 
й швидше. Легені мимоволі роблять 
глибокий подих, виштовхуючи назовні 
ноти гімну такі знайомі, але чомусь такі 
нові. 
          Ледь помітно, але впевнено у ритмі  
музики до небес здіймається жовто-
блакитний прапор, супроводжуючись 
майже закоханим поглядом курсантів. 
Таким гордим і радісним за свою 
Батьківщину,  за можливість служити їй. 
          На кілька секунд все стихає, а з 
трибуни знову лунає голос генерала: «До 
урочистого маршу!» -  і в той же момент 
біля десяти полковників, капітанів і 
лейтенантів поряд із сержантами роблять 
впевнених два кроки прямо, різкий 
поворот і два вліво. Ще кілька команд. 
Оркестр грає марш, а курсанти гордо 
проходять стройовим кроком повз 
трибуну, пишаючись своїми погонами. І в 
цей самий момент під ногами тремтить 
асфальтований плац від кожного кроку 
під бій барабану. 
         Тепер державний прапор майорить 
високо на флагштоці, під блакитними 
небесами над офіцерськими кашкетами і 
беретами курсантів з емблемами 
Збройних Сил України. 
 
 
                                       Олексій Чубашев  

  
 

 
 
 
 
 
  

 

            
          
              
 
           У Військовому інституті вчергове 
відбувся ранковий розвід. Звичайна 
військова банальність, відтепер справжнє 
дійство. 
            Звичайнісінький осінній ранок. 
Зараз плац більше схожий на місце 
помпезної гулянки, на якій всі один 
одного знають. Обійми, поцілунки милих 
дівчат, а зовсім поряд мужні 
рукостискання вже не хлопчиків, а 
дорослих чоловіків. Сміх, галас, жарти, 
анекдоти, і вся оця камуфльована 
компанія бігає, радіє й веселиться. Зараз 
вони королі життя, ніщо не завадить їм 
розповісти про нову цікаву пригоду. 
Хлопці, як і завжди, обговорюють якесь 
симпатичне дівча, а ті у свою чергу, 
роблять вигляд нібито нічого не 
помічають. Та це лиш мить - і сержант, 
який ще секунду тому запально жартував, 
командує: «Ставай!!!».  Це вже не той 
голос, що ще зовсім недавно звучав, ніби 
дитячій. Голос чоловіка, що змушує все 
довкола стихнути й завмерти, зайнявши 
своє місце в строю. Лишень одна мить і 
весь оцей безлад перетворився у 
вишикуваний за всіма військовими 
нормами стрій. «Рівняйсь!!!», «Струнко!!!» 
- зараз це вже далеко не та «гулянка», як 
ще кілька хвилин тому. Зараз це  гордість 
і честь Українського війська. Молоді 
хлопці та дівчата, які назавжди поєднали 
долю Батьківщини  з  власною. Перед 
строєм з’являється молоденький старший 
лейтенант, який ще рік назад і сам був 
курсантом, і сам жартував з товаришами, 
сьогодні командир і начальник. 

          Доповідь; «Усі люди вишукані і на 
місці». Тепер він відповідає за це 
юнацтво. На кілька секунд стрій знову 
перетворюється на людський рій, а ж 
раптом хтось кричить:  «Батя!!!», - і все 
знову враз змовкає і стихає: перед строєм 
з’являться бойовий офіцер. Полковник, 
що вже встиг понюхати пороху за свої 
сорок чотири роки служби. Ні краплини 
тендітності в очах і лише до блиску 
виголене обличчя. Дещо невпевнено, 
трішки тремтячим голосом старший 
лейтенант командує: «Рівняння до 
середини!!!». «Бажаю здоров’я, 
товариші!!!» - бринить басистий голос 
полковника,  ще секунда - і враз вся оця, 
вишикувана одним словом міць, як один, 
кидаючи підборіддя догори, робить подих. 
Ще секунда -  і тривожну тишу розриває 
спустошуючий груди вигук: «Бажаємо 
здоров’я, товариш полковник!!!». О, це 
вже зовсім не галас і не молодіжне 
«вижчання» на дискотеках чи популярних 
концертах. Так лунають голоси солдатів. 
Як один, на єдиному подиху. Особливо 
стараються ще зовсім юні - перший курс. 
Дехто з дівчаток навіть прокашлюється 
після вітання з командиром, якого, 
мабуть, недаремно поза очі кличуть 
«Батя». Хай не той, що приголубить чи 
втішить, але ж той, навіть якщо і лає, 
робить це так, що ти пишаєшся цим. 
Зараз вже ніхто не рухається і не галасує. 
Тепер живі, але так схожі на олов’яних 
солдатиків, курсанти  чекають команди. 
Тиша, ані руху, і лишень спів довколишніх 
солов’їв пронизує мовчання. І тільки 
легенький вітерець ворушить листя на 
деревах, а з ним і дівоче волосся. Єдине 
що, так це майоріння генеральських 
лампасів, яскраво малинового кольору, 
що супроводжується бряжчанням 
нагород, якими увішано кітель генерала. 
Й блиском знову ж таки, омріяних кожним, 
хто зараз стоїть в строю, генеральських 
зірок у сонячному промінні. У тиші лунає 
самотній, але такий впевнений і мужній  
голос генерала, що вітається зі своїми 
підлеглими. Чергова секунда тиші і 
мовчання. Знову підборіддя, подих і 
потужний вигук,    який    здається   цілком 
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КОРИСНИЙ ДОСВІД 

       
 НАЙРОЗУМНІШИЙ 

Вивчаємо досвід підготовки військових перекладачів у  
Королівстві Данія 

навчання військових перекладачів. 
           Після закінчення доповіді 
відбулося жваве обговорення, у ході 
якого присутні могли поставити питання 
щодо підготовки та навчання військових 
перекладачів. До дискусії залучались 
також Баррі Адамс та полковник Жан-Луї 
Делет. Зокрема, останній наголосив на 
тому, що військовий перекладач є 
офіцером “двічі”, оскільки він повинен не 
тільки досконало знати іноземну мову, а й 
знати та розбиратися в тих речах, якими 
володіють інші офіцери.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Наприкінці зустрічі учасниками заходу 
було висловлене побажання щодо 
подальшого залучення іноземних 
радників при Міністерстві оборони 
України та Генеральному штабі Збройних 
Сил України й представників Офісу 
зв’язку НАТО в Україні до проведення 
лекцій у Військовому інституті. 
 
                                          Андрій Гальчус 

  
 

 
 

 
 
  

 

         

 04.11.11 до Військового інституту завітала 
делегація Офісу зв’язку НАТО в Україні, до 
складу якої входили: полковник Жан-Луї 
Делет (радник при Міністерстві оборони 
України та Генеральному штабі Збройних 
Сил України), Баррі Адамс (співробітник 
Офісу зв’язку НАТО в Україні) та капітан 
Андерс Агрі Хельстранд (викладач 
Військової академії Королівства Данія). 

             Лекція, яку проводив капітан 
Хельстранд, була присвячена підготовці 
військових перекладачів для Збройних 
сил Королівства Данія. Для участі в 
заході були залучені курсанти та 
науково-педагогічні працівники 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу, який є базовим факультетом 
із підготовки військових перекладачів 
для Збройних Сил України. Робочою 
мовою зустрічі була англійська. На 
початку лекції капітан Хельстранд 
розповів про своє становлення як 
офіцера та військового перекладача 
російської мови та пушту, проходження 
служби на різних посадах в ООН, НАТО, 
у місіях за кордоном, у Російській 
Федерації та Афганістані, а також про 
повсякденне життя курсантів Військової 
академії Королівства Данія. Особливо 
цікавим питанням була робота  
військового перекладача в Афганістані. 
Капітан Хельстранд поділився своїм 
досвідом щодо труднощів, які виникають 
під час перекладу термінів, які мають 
подвійне значення і по різному 
перекладаються в залежності від сфери 
застосування. Після закінчення доповіді 
відбулося жваве обговорення, у ході 
якого присутні могли поставити 
різноманітні питання щодо підготовки та  

Наука любить терплячих! та закінчуючи питаннями із Статутів ЗСУ. 
Учасникам надавалась можливість 
протягом однієї години самостійно 
заповнити анкету під суворим наглядом 
організаторів конкурсу. 

         Після перевірки заповнених анкет 
комісією було визначено переможців у 
такому складі: 

Перше місце  посів курсант 211-пс групи 
військово-гуманітарного факультету 
Грибко Сергій Олександрович з 
результатом 27 правильних відповідей; 
Друге місце  посів курсант 311-пс групи 
військово-гуманітарного факультету 
Міркамілов Максим Сергійович з 
результатом 26 правильних відповідей; 
Третє місце поділили рівною кількістю 
правильних відповідей курсант 222-е 
групи військового факультету фінансів і 
права Іванов Олександр Олексійович і 
курсант 442-ргз групи факультету 
іноземних мов та військового перекладу 
Узбек Дмитро Андрійович. 
       Усі переможці нагороджені грамотою 
від начальника Військового інституту, а 
також грошовою премією.  
 
                                          Трошин Андрій 

         У стінах Військового інституту 27 

жовтня 2011 року в рамках співпраці 
Курсантська Рада і Воєнно-наукове 
товариство провели серед курсантів різних 
курсів і факультетів інституту науково-
розважальний конкурс: «Найрозумніший 
курсант ВІКНУ 2011». 
         Участь в підготовці й організації 
заходу взяли учасники воєнно-наукового 
товариства. Зокрема: сержант Трошин 
Андрій, курсант Кушнір Вероніка, курсант 
Філіпчук Тетяна, старший солдат Бугера 
Ірина. У конкурсі взяли участь 21 курсант і 
представники були від всіх факультетів. 
Анкети були тестового характеру й містили 
40 питань різних галузей із знань і рівнів 
складності починаючи із шкільної програми 
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   У ПОШУКУ НОВИХ ШЛЯХІВ СПІВПРАЦІ 

 

        ПІД ЗНАКОМ КРУГЛОГО СТОЛУ 

    
ВІКНУ відвідала делегація 
іноземних радників  

 
              На підставі рішення першого 
заступника Міністра оборони України 
15.11.11 Військовий інститут відвідала 
делегація іноземних радників при 
Міністерстві оборони України та 
Генеральному штабі Збройних Сил 
України (полковник Жан-Луї Делет, 
Французька Республіка, пані Жаклін 
Девіс, Великобританія) та відділу 
оборонного співробітництва Посольства 
Сполучених Штатів Америки в Україні 
(підполковник Філіп Гілхуд) на чолі з 
керівником «Програми професійної 
підготовки Офісу зв’язку НАТО в Україні» 
паном Баррі Адамсом. 
             Метою    зустрічі   високоповажних  

гостей став плідний діалог щодо  шляхів 
підвищення якості військової освіти, 
ефективного залучення передового 
досвіду європейських країн у сфері 
національної безпеки та оборони, пошуку 
конкретних форм та можливостей 
залучення іноземних радників до участі в 
проведенні лекцій та семінарських занять, 
викладання дисциплін та курсів за 
програмою навчання іноземними мовами. 

Начальник ВІКНУ генерал-майор Віктор 
Балабін провів брифінг з історії 
навчального закладу, особливостей 
організації навчально-виховного процесу, 
що базується на принципі інтеграції 
підготовки військових фахівців у систему 
загальнонаціональної вищої освіти у 
стінах кращого університету країни.         
Військовий інститут традиційно бере 
активну участь у всіх заходах 
міжнародного військового співробітництва 
і є відкритим до співпраці з нашими 
іноземними колегами. 
             Іноземні гості розповіли про 
існуючі можливості та перспективні 
напрямки співпраці з вищезазначених 
питань, поділились досвідом підготовки 
кадрів для збройних сил своїх країн. 
 
 
                                          Андрій Гальчус 
 

                                   

Підвищуємо вплив громадськості на вирішення соціально-
побутових проблем 

2. У другому навчальному семестрі 
організувати проведення з курсантами 
факультативних занять з питань 
здорового способу життя. 
3. У листопаді 2011 року курсантській 
раді провести з курсантами акцію «Міняю 
цигарки на цукерки». 
4. До 20-ї річниці ЗС України ініціювати 
проведення заходів за участю курсантів 
ВІКНУ щодо благоустрою території біля 
гуртожитку та наведення статутного 
порядку в кімнатах мешкання курсантів.  
5. У грудні 2011 року організувати 
проведення вечора запитань та 
відповідей із курсантами за участю 
керівництва ВІКНУ та начальників служб 
тилового забезпечення.  

     
                                        Микола Дорохов 
 

  
             
           У Військовому інституті 15.11.11 
відбувся круглий стіл, на якому 
обговорювалися питання впливу 
громадськості на вирішення соціально-
побутових проблем курсантів та 
підтримання статутного порядку в 
гуртожитку. 
           До участі в проведенні круглого 
столу були залучені заступники 
начальників факультетів з виховної 
роботи, завідувач курсантським 
гуртожитком, начальники курсів, курсові 
офіцери, представники сержантської та 
курсантської рад, наукового товариства. 
           У своєму вступному слові голова 
ради ветеранів ВІКНУ полковник запасу 
Микола Дорохов наголосив на важливості 
ролі громадських організацій в житті 
Військового інституту та вирішенні питань 
повсякденної діяльності.ї 
           З інформацією про дотримання 
статутного порядку курсантами та 
санітарний стан гуртожитку виступила його 
завідувач Ольга Новикова, яка  

 
запропонувала офіцерському складу 
активніше проводити з підлеглими 
роз`яснювальну роботу щодо правил 
проживання в гуртожитку. 
     На засіданні круглого столу виступили 
голови рад: сержантів – сержант Ярослав 
Тарадайко, курсантів – курсант Анастасія 
Софієнко та інші учасники. 
     Після жвавого та зацікавленого 
обговорення всіх питань, які були 
заплановані, учасники заходу ухвалили 
рішення: 
1. Громадському активу посилити 
роз`яснювальну роботу з курсантами 
щодо правил проживання в гуртожитку та 
підтримання статутного порядку. 
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 НАШІ - НАЙКРАЩІ 
 

 

 

 

Срібло за нами  
            Приємно відзначити, що у 
стрільбі з пістолета Макарова (вправа 
ПМ-3) у особистому заліку курсант ВІКНУ 
ст. солдат Андрій  Росомака (військовий 
факультет фінансів і права) посів друге 
місце  з результатом 281 очко, за що 
отримав срібну нагороду.   
           Наказом начальника 
Генерального штабу – 
Головнокомандувача ЗСУ за високі 
спортивні досягнення, здобуті під час 
проведення 8-ї Спартакіади дружніх 
армій держав-учасниць СНД, Андрій був 
нагороджений нагрудним знаком «За 
взірцевість у військовій службі» третього 
ступеня, з чим ми його й вітаємо. 
 
                                           Сергій Льовін 

 

 
           З 01.10.11 по 09.10.11 у Санкт-
Петербурзі відбулася 8-ма Спартакіада 
дружніх армій держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав. У 
змаганнях з 7 видів спорту брали участь 
представники 5 країн: Вірменії, Білорусі, 
Казахстану, Росії та України. 
           Нашу державу представляли 
курсанти 7 ВВНЗ, у тому числі й 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, у наступних видах змагань: 
військово-спортивному комплексі 
багатоборства, стрільбі зі штатної зброї та 
гирьовому спорті. 

                        

 
У ПІДГОТОВЦІ ДО ЄВРО - 2012 

 
 

Тестуємо «Олімпійський» 

      Своїми враженнями від побаченого 

поділився голова Ради сержантів ВІКНУ 

сержант Ярослав Тарадайко.  

 – Важко передати  всі враження 

словами, – сказав  Ярослав  Тарадайко.                              

–  Нічого подібного у своєму житті я ще 

не бачив, нібито  потрапив до 

величезного казкового театру. НСК 

«Олімпійський» –  це чудова масштабна 

будівля, в якій можна зібрати велику 

кількість людей для перегляду 

спортивних змагань чи розважальних 

заходів. Його спорудження  дало 

великий поштовх  для розвитку спорту й 

культури міста Києва й всієї країни.  

            

 

 

 

                                             

                                             

                                  Ярослав Тарадайко 

           У житті українського спорту 8 
жовтня 2011 року відбудеться значна 
подія: у центрі столиці держави місті Києві 
урочисто відкриється НСК 
«Олімпійський». 
           Після третьої  реконструкції за свою 
багату на спортивні звершення 90-річну 
історію красень-стадіон, що відповідає 
нормам УЄФА для стадіонів класу «Еліт», 
зможе приймати одночасно 70 тисяч 
глядачів й зробить значний внесок у 
подальший розвиток вітчизняного спорту. 
           Приємно відзначити, що до цієї 
історичної події стали причетні й курсанти 
Військового інституту. Напередодні 
відкриття стадіону велика група наших 
курсантів взяла участь у його тестуванні, 
яке проводилось задля того, щоб 
переконатися в готовності арени до 
прийому глядачів. Свої навички та вміння 
першим глядачам оновленого стадіону 
продемонстрували стюарди, медики, 
пожежні та правоохоронці. 

 


