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    VIVAT ВИПУСКНИКИ!  

 

  
           У п’ятницю 21 червня 2013 
року у Військовому інституті 
відбулася урочиста церемонія 
випуску офіцерів 
 
            У цей день отримали дипломи за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст» 115 випускників, «магістр» – 
22 випускники (з них: золоту медаль – 3, 
диплом із відзнакою – 29), які в 
подальшому проходитимуть військову 
службу в підрозділах Збройних Сил та 
інших військових формуваннях України.  
           Дипломами з відзнакою та 
золотими медалями цього року були 
нагороджені: Аліна Кабанець, Володимир 
Скалозуб та Павло Морозовський. 
           Відкриваючи захід, начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін привітав усіх присутніх зі 
святом та представив почесних гостей 
ВІКНУ, якими цього разу були: перший 
проректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
академік Академії педагогічних наук 
України, професор  Олег Закусило, Його 
Високопреосвященство Голова 
Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі 
Збройними Силами та іншими  

 
військовими формуваннями України,  
Архієпископ Білоцерківський і 
Богуславський – Високопреосвящейніший 
Августин, голова Державної     
екзаменаційної комісії, начальник 
Головного управління по роботі з 
особовим складом Збройних Сил України 
генерал-майор Іван Чубенко, директор 
Департаменту фінансів Міністерства 
оборони України генерал-лейтенант Іван 
Марко, заступник директора 
Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України Володимир 
Мартинюк, начальник Головного 
управління військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального 
Штабу Збройних Сил України генерал-
майор Леонід Голопатюк, помічник аташе 

з питань оборони посольства Французької 
Республіки Домінік Мюссар, ветерани 
Великої Вітчизняної війни та Збройних 
Сил України, представники Міністерства 
оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, КНУ,  Голосіївської 
районної в м. Києві державної 
адміністрації, народні депутати України.         
           Після доведення наказу Міністра 
оборони України про призначення 
випускників на посади та вручення 
дипломів і відзнак про закінчення 
Військового інституту відбувся урочистий 
мітинг, на якому виступили почесні гості. 
Присутні почули привітання та щирі 
побажання успіхів у подальшій військовій 
службі, які пролунали на адресу 
цьогорічних випускників найкращого, за 
словами одного з виступаючих, вишу 
України. Новоспечені лейтенанти 
отримали благословення від Його  
                            

 
Високопреосвященства Голови 
Синодального відділу Української 
Православної Церкви по взаємодії зі 
Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України, 
Архієпископа Білоцерківського і 
Богуславського – 
Високопреосвящейнішого Августина. 
           Родзинкою цьогорічного свята 
став випуск під час його проведення 
спеціального номера радіогазети ВІКНУ. 
Учасники заходу мали чудову можливість 
більше дізнатися про славетну історію та 
сьогодення університету, його 
військового підрозділу, випускників 2013 
року. 
           Після хвилюючої миті прощання 
випускників із Бойовим Прапором, 
покладання квітів до меморіальної дошки 
першому начальнику Військового 
інституту генерал-лейтенанту Сергію 
Жукову, за встановленою традицією, –  
проходження урочистим маршем.            
           Завершився урочистий захід плац-
концертом військового оркестру ВІКНУ, 
прощальним вальсом випускників та 
фотографуванням на згадку. 
 
                        Відділ з виховної роботи 

 



4                                                                                       УНІВЕРСАНТ                                                      № 42 липень 2013                                                        

 
 
 
 

      ВІКНУ: ЗА КРОК ДО ВИПУСКУ! 

 

 

                  У ВІКНУ завершився 
напружений та відповідальний період 
складання комплексних державних 
екзаменів 
           Фахові знання та навички майбутніх 
офіцерів перевіряли досвідчені офіцери 
вищих органів військового управління та 
представники з військ під головуванням 
начальника Головного управління по 
роботі з особовим складом Збройних Сил 
України генерал-майора Івана Чубенка.  
           За словами заступника начальника 
Військового інституту з навчальної роботи 
полковника В’ячеслава Кирика, 
професійний рівень, який показали 
випускники 2013 року, відповідає вимогам,  

 
які ставляться перед ними в сучасних 
умовах реформування Збройних Сил 
України. 
           –  У цьому контексті,  – зазначив 
полковник В’ячеслав Кирик, – маю 
подякувати нашим замовникам, які плідно 
попрацювали з нашими випускниками 
напередодні державної екзаменаційної 
комісії. Серед кращих курсантів, вже 
лейтенантів, яких ми випускаємо у війська, 
можна назвати золотих медалістів: Аліну 
Кабанець, Володимира Скалозуба та 

 

Павла Морозовського, які           
заслужено отримали свої нагороди й 
думаю, що з такою ж відповідальністю, 
таким же рівнем готовності  вони будуть 
виконувати свої обов’язки вже за 
призначенням безпосередньо у 
військах. Щодо дипломів з відзнакою, то 
їх в основному отримали ті курсанти, які 
вчилися на «добре», «відмінно» не 
лише останній рік, але й протягом 5  
років навчання.  
           Серед того, що найбільше 
запам’яталося при здачі державних 
іспитів курсантами у цьому році, можна 
навести той факт, що вперше курсант 
Валерія Євтушенко блискуче 
захистилася англійською мовою.  
 

           Протягом 5 років навчання вона 
показувала лише відмінні та хороші 
результати й посіла місце серед лідерів 
у групі за спеціальністю «психологія».  
           Випускниця цього року курсант 
Валерія Євтушенко, ділячись своїми 
враженнями про навчання у ВІКНУ, 
підкреслила, що Військовий інститут 
дуже багато дав їй у становленні як 
особистості та із фаху військового 
психолога. 
           – Один етап у моєму житті 
закінчився, розпочинається другий, – 
сказала новоспечений лейтенант. – Я 
вже офіцер, а це дуже відповідально, 
цікаво, незвично. Хочеться все 
встигнути, усього досягнути. 
           – Серед досягнень Військового 
інституту у цьому навчальному році, – 
розповідає заступник начальника ВІКНУ 
з виховної роботи полковник Віктор 
Уліч, – участі й перемоги в міжнародних,  
 

 

 

 

 

 

науково-практичних олімпіадах та  
семінарах. Багато курсантів брали активну 
участь у україномовних конкурсах. Так, 
наприклад, курсант Вікторія Криворучко 
посіла перше місце на всеукраїнському  
конкурсі англійської мови.  

            
           Хотілося б побажати нашим 
випускникам офіцерського щастя, наснаги 
на подальшу нелегку службу, щоб все те, 
що було за 5 років їм дано нашим 
професорсько-викладацьким складом, 
досвідченими офіцерами, вони втілювали в 
життя у своїй професійній діяльності. Нести 
почесно та гордо звання випускника 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.  

.  
Сергій Льовін     
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У ВІКНУ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
        

 
ПІДВИЩУЄМО ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ ОФІЦЕРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
           Із метою популяризації 
військової служби та професійної 
орієнтації молоді 25.05.13 у 
Військовому інституті відбувся 
День відкритих дверей 
            Вже традиційно військово-
навчальний підрозділ університету у 
цей день відвідали батьки майбутніх 
вступників.  
           Розпочався захід із 
демонстрації слайдів та відеофільму 
про Військовий інститут. Із розповіддю 
про славетну      історію, сьогодення, 
здобутки й           
 

перспективи розвитку університету та 
ВІКНУ, організацію навчально-виховного 
процесу, матеріально-технічну базу та 
правила прийому перед присутніми 
виступив заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч, який після цього 
разом із ТВО заступника начальника 
Військового інституту з навчальної 
роботи полковником В’ячеславом 
Кириком та начальниками факультетів 
надали вичерпні відповіді на численні  

         
      

 
запитання присутніх.  
           Батьків та майбутніх абітурієнтів 
найбільше цікавили особливості вступної 
компанії 2013 року, за якими 
спеціальностями та кількістю буде 
проводитись цьогорічний набір, порядок 
розподілу випускників й перспективи  їх 
військової служби після закінчення 
навчання. 
          Усі учасники заходу отримали 
необхідну та корисну інформацію, 
залишилися задоволеними проведенням 
цього заходу. 

Олег Домбровський  

           
            У Військовому інституті 
02.07.13 відповідно до плану 
проведення комплексу 
профілактичних заходів щодо 
запобігання та протидії корупції у 
2013 році відбувся лекторій з 
особовим складом 
           Мета заходу – профілактика 
запобігання вчиненню корупційних 
правопорушень серед особового складу 
ВІКНУ. 
           З лекціями на зазначену тему 
виступили: заступник начальника 
Військового інституту з виховної роботи 
полковник Віктор Уліч та юрисконсульт 
юридичної групи капітан юстиції Антон 
Волков. 
 

            
           До присутніх були доведені останні 
зміни у законодавчій базі України щодо 

запобігання та протидії корупції, обмеження 
щодо одержання дарунків (пожертв), а також 
наведені приклади притягнення до юридичної 
відповідальності осіб, які скоїли  

 
правопорушення.  
           На завершення лекторію 
виступаючі відповіли на запитання 
аудиторії. 
 

                                   Антон Волков 
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       АМЕРИКАНСЬКІ КАДЕТИ ОЗНАЙОМЛЮЮТЬСЯ З ВІКНУ 

 
СОЛІСТКИ ВІЙСЬКОВОГО ОРКЕСТРУ ВІКНУ – ЛАУРЕАТИ ФЕСТИВАЛЮ  
 

                
           Відповідно до рішення першого 
заступника Міністра оборони України 
16.05.13 Військовий інститут 
відвідали кадети Військової академії 
Збройних сил США Вест-Пойнт, які 
протягом трьох місяців проходили 
мовну підготовку та практику з 
культурознавства в Україні 

   
           Метою візиту зазначеної делегації 
було ознайомлення з історією інституту, 
організацією навчально-виховного 
процесу, зустріч із курсантами, обмін 
досвідом щодо підготовки військових 
фахівців у навчальних закладах обох 
країн, здійснення культурного обміну.  
           До участі в заході були залучені  
 

курсанти випускного курсу факультету 
іноземних мов та військового перекладу 
за спеціальностями “Міжнародні 
відносини” та “Переклад”, а також голови 
Курсантської ради, Ради сержантів та 
Воєнно-наукового товариства курсантів 
та студентів Військового інституту.Під 
час заходу для представників Збройних 
сил США був проведений брифінг, в ході 

якого вони мали змогу ознайомитись зі 
структурою інституту, його історією та 
інтегрованою системою підготовки 
військових кадрів для Збройних Сил 
України.  
           Після брифінгу відбулася жвава 
дискусія, під час якої були обговорені 
питання, пов’язані із системою підготовки 
 

 
військових фахівців у навчальних 
закладах обох країн. Американські  
кадети та українські курсанти мали 
змогу поставити один одному питання, 
які стосувалися не тільки навчального 
процесу, а й організації дозвілля,  
патріотичного виховання, 
курсантського самоврядування та 
повсякденного життя 
військовослужбовців. Делегація 
відвідала також факультет іноземних 
мов та військового перекладу 
Військового інституту. 
           Захід пройшов в щирій, дружній 
обстановці.  

Андрій Гальчус 
 

           У Центральному будинку офіцерів 

Збройних Сил України 16.05.13 відбувся 

фінальний тур Свято-Георгієвського 

Міжнародного Православного  

Фестивалю Культури та Творчості, який є 

спільним проектом Синодального відділу 

благодійності та соціального служіння 

УПЦ, Синодального відділу УПЦ по 

взаємодії зі Збройними Силами та 

іншими військовими формуваннями 

громади України, храму «Всіх святих 

                

воїнів» та Міжнародної благодійної 
організації «Центр доброчинності  

«Лютас». 
           Приємно відзначити, що в 
номінації «Естрадний вокал» лауреатом 
2-ої премії став дует солісток військового 
оркестру Військового інституту 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) Маріанни 
Дружинець та Каріни Шереверової. У 
виступі сольно Маріанна Дружинець 
також стала лауреатом 3-ої премії. 
 

Юрій Копач 
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СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД ПАМ'ЯТТЮ ТИХ, ХТО СВЯТО І ДО КІНЦЯ ВИКОНАВ СВІЙ ОБОВ’ЯЗОК 
 

 
           У ВІКНУ проходять святкові 
заходи з нагоди 68-ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні  
           Напередодні було проведено 
впорядкування поховань учасників 
Великої Вітчизняної війни, науковців та 
викладачів університету, що 
знаходяться на території Лук’янівського 
державного історико-меморіального 
заповідника, Байкового та 
Берковецького кладовищ, Меморіалу в 
Кончі-Заспі. 
          08.05.12 відбулися урочистий 
мітинг особового складу та покладання 
квітів до Пам’ятного знака працівникам 
університету – бойовим і трудовим 
учасникам війни (фізичний факультет 
КНУ).  
          Із великим емоційним 
піднесенням, змістовно та пізнавально 
проходив   тематичний ранок: «Слава 
визволителям України». Присутні 
переглянули документальні фільми про 
Велику Вітчизняну війну 1941 – 1945 
років, уважно прослухали виступи 
заступника начальника ВІКНУ з виховної 
роботи полковника Віктора Уліча,  

ветерана Великої Вітчизняної війни,  
учасника бойових дій генерал-майора у 
відставці Олександра Журавля, офіцера 
відділу з виховної роботи капітана Олега 
Домбровського, які розповіли про трагічні 
події минулого, героїзм та мужність 
захисників Вітчизни, про життєвий та 
бойовий шлях генерала армії Івана 
Черняховського.  
 

          Під час проведення тематичного 
ранку відбулася презентація картинної 
галереї та історичний екскурс про бойову 
діяльність полководців, що звільняли 
Україну від фашистських загарбників, які 
провів старший науковий співробітник 
науково-дослідного центру ВІКНУ Сергій 
Слободян. 
           – Ми схиляємо голови перед 
пам'яттю тих, хто свято й до кінця виконав 
свій обов’язок, схиляємо голови перед 
ветеранами, що не дожили до цього дня, – 
зазначив полковник Віктор Уліч. – Заходи, 
які ми проводимо в ці святкові дні, 
роблять не тільки вагомий пізнавальний, а 
й важливий виховний внесок у 
формування особистості захисника 
Вітчизни.   

           
 

 
           09.05.13 планується участь 
військового оркестру Військового інституту 
в гала-концерті з нагоди 68-ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який 
відбудеться у Меморіальному комплексі 

«Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років»; 
особового складу в урочистих заходах 
Голосіївського району, урочистому 
засіданні в Національному палаці мистецтв 
«Україна» за участю ПрезидентаУкраїни, 
покладанні квітів до Пам’ятногознака 
студентам, викладачам та працівникам 
університету, загиблим у боях Великої 
Вітчизняної війни (головний корпус 
університету). 

Микола Дорохов 
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ДО НОВИХ ВЕРШИН І ТВОРЧИХ ЗЛЕТІВ! 
 

 

 Щорічний фестиваль «Арт-сузіря» знову розкрив свої куліси 
перед творчою молоддю 
 

представникам Військового інституту 
вдалося перемогти у жанрі «народна 
хореографія». На п’єдестал першості 
зійшли курсанти військово-гуманітарного 
факультету – Олег Фугело та Вікторія 
Тюріна, які справедливо вибороли почесне 
перше місце. 
           І хоча на фестивалях та конкурсах, як 
і на будь-яких змаганнях є переможці і 
переможені, без втішаючого призу не 
залишився жоден учасник фестивалю. Усі 
курсанти ВІКНУ нагороджені дипломами та 
солодкими подарунками. 
           «Приємно бачити, що творчість не 
згасає, а навпаки, розпалює молоді серця, 
які своїми виступами приумножують 
військово-патріотичні традиції, – наголошує 
організатор культурно-масових заходів 
ВІКНУ Олег Манзя. – Я в захопленні 
споглядав за нашими артистами в ролі 
глядача, відчував їхнє хвилювання, тішився 
посмішками і зрозумів, що недаремно 
докладав зусиль, аби вони достойно 
представили наш виш. В результаті від їхніх 
виступів журі, глядачі і вболівальники 
отримали справжнє задоволення, 
підкреслив творчий наставник». 
           Творча команда курсантів ВІКНУ 
пообіцяла, що наступний фестиваль, у 
якому вони обов’язково візьмуть участь, 
буде ще цікавіший. Тож справжні оцінювачі 
сценічної краси мають знати, на них чекає 
ще багато сюрпризів. 
 

Вікторія Тюріна 
                       

 

 

 

 програму з цікавими номерами і повірте 
здивували по-справжньому. 
          Тож протягом року організатор 
культурно-масових заходів вишу, 
працівник ЗС України Олег Манзя 
об’єднав обдаровану молодь Військового 
інституту в єдину творчу групу. До неї 
увійшли 10 надзвичайних особистостей, 
ці юнаки та дівчата володіють 
різноманітними видами творчого 
мистецтва. Всі вони різні за віком та 
своїми вподобаннями, але їх об’єднує 
вічне – музика і щира любов до неї. 
           У напрямку естрадний вокал, 
спільні інтереси мають: Марія Єршова, 
Анна Кузьменко, Олександр Іванов, Євген 
Манзя, Олексій Ігнатенко, Вікторія Тюріна, 
Олександр Кузнецов. 
           Не уявляють себе без 
інструментального жанру Василь Безмен 
та Валерія Євтушенко. А без 
хореографічних композицій не мислять 
життя Мануіл Кирил і Олег Фугело. Що ж 
до народного вокалу, то тут найкращою 
була і залишається Вікторія Тюріна. 
           «IX Фестиваль – грандіозне свято 
талантів, – зазначає директор 
молодіжного центру культурно-
естетичного виховання КНУ Надія 
Максименко. Конкуренція шалена, але я 
впевнена, що журі визначило 
найкращих». 
           Боротьба за першість цього річ, яка 
проходила з 22 по 25 квітня, була 
пекельна, але згуртованість військового 
колективу показала, що мети досягає той, 
хто її прагне! 
           Цього року в інструментальному 
жанрі одностайним рішенням журі, перше 
місце виборола представник військового-
гуманітарного факультету Валерія 
Євтушенко. Друге місце в даному жанрі, 
посів Василь Безмен – факультет 
фінансів та права. 
           Вперше за історію фестивалю,  

           Вже 9-й рік поспіль за призові місця 
у різноманітних творчих жанрах 
змагаються понад 100 найталановитіших 
студентів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
           Кожного року у пориві творчого 
натхнення молоді таланти 
експериментують, знаходять нові форми і 
ракурси мистецького уміння! 
           Не поступається творчими 
знахідками на талановиту молодь і 
Військовий інститут КНУ. Минулорічний 
фестиваль переконливо засвідчив, що 
ВІКНУ у здобутті творчих вершин має 
власні «перлини».  
           VIII Фестиваль студентської 
творчості, минулого року виділив 
найталановитіших студентів ВІКНУ: 
перше місце в інструментальному жанрі 
цілком справедливо виборола Валерія 
Євтушенко, другою у прояві таланту 
народного вокалу стала Вікторія Тюріна, 
яка також була визнана третьою у жанрі  
«малі театральні форми». А Євгеній 
Манзя та Олексій Ігнатенко посіли не 
лише 2 місце в жанрі «естрадний вокал», 
а й отримали приз глядацьких симпатій. 
           Проведення щорічного фестивалю 
стало поштовхом для реалізації нових 
ідей, творчих задумів які спрямовані на 
розвиток творчої студентської молоді! За 
рік що минув талановиті курсанти не 
сиділи склавши руки, вони готували нову  

 
 


