
№ 38 вересень 2012 

Друкований орган Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   

   

 
У Військовому інституті 01.09.12 відбулися урочисті 
заходи з нагоди Дня знань                     

 
 
 
  

 
 
 
 
ст. 3  

 
У ВІКНУ з 27.08.12 по 31.08.12 проходив 
навчально-методичний збір, на якому було підбито 
підсумки за 2011/2012 та визначені завдання на 
2012/2013 навчальний рік  
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. 7 

 
Восьмий відкритий чемпіонат Військового  
інституту з легкоатлетичного кросу (1000 м), 
присвячений пам’яті генерал-лейтенанта Сергія 
Жукова, цього року відбувся 15.09.12 на 
спортивному майданчику університету 

 
 
 
 
 
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”, 2012 

 

 ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ!.....................................…..3 
 
У Військовому інституті 01.09.12 відбулися урочисті заходи з 
нагоди Дня знань                     

 
ВІДДІЛ ІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

 

СТУДЕНТИ ПРИСЯГНУЛИ...........................4 
 
23.08.12 у День Державного Прапора України 1229 студентів 
прийняли Військову присягу на вірність українському народові 

 
АНДРІЙ ВЕРБА 

 

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ЗА 2011/2012 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК ……………………….......5 
 
У Військовому інституті з 27.08.12 по 31.08.12 проходив 
навчально-методичний збір  

 
АНДРІЙ ВЕРБА 

 КУРСАНТСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ – ЗРАЗОК 
СТАТУТНОГОПОРЯДКУ...……………………..6  
 
У ВІКНУ 04.09.12 було проведено показове заняття з керівним 
складом курсантських підрозділів  

 
ОЛЕКСАНДР КОРЧАК     

 

РІВНЯННЯ НА СЕРЖАНТІВ………….…….6  
 
У ВІКНУ 22.09.12 було проведено «День сержанта»       

 
 

МАРІЯ РОМАШИНА   

 

ВІКНУ ВІДВІДАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ 
НАТО………………..……..………………..…..7 
 
ВІКНУ в рамках проведення “Днів НАТО” 13.10.12 відвідала 
делегація Північноатлантичного Альянсу       

АНДРІЙ ГАЛЬЧУС 
 

 
 

У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ ДОНОРА .….7 
 
У ВІКНУ 20.09.12  проведено «День донора» 
 

АЛЛА САВОЧКА 
.  

 

          

 

У ВІКНУ – СПОРТИВНЕ СВЯТО!......……...8 
  
Восьмий відкритий чемпіонат Військового  інституту з 
легкоатлетичного кросу (1000 м), присвячений пам’яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова, цього року відбувся 15.09.12 на 
спортивному майданчику університету 
 

                       АНДРІЙ БАЛДЕЦЬКИЙ 

 

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


№ 38 вересень 2012                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                    3 

 
 
 
 
         ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗНАНЬ! 

       У Військовому інституті 1 вересня 2012 року відбулися 
урочисті заходи з нагоди Дня знань  

університет імені Тараса Шевченка – 
флагман освіти України», яку провів 
кандидат історичних наук, доцент, 
заступник декана історичного 
факультету університету Юрій Гоман.                                                                
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           У цей же день були проведені 
заходи згідно з планом військово-
патріотичного виховання молоді в 
підшефних школах міста Києва.    Від 
імені директора спеціалізованої школи 
№ 85 з поглибленим вивченням 
англійської мови Тетяни Федунової 
начальнику Військового інституту 
генерал-майору Віктору Балабіну було 
вручено святковий коровай, який  було 
передано до святкового столу 
першокурсників. 
.                

Відділ із виховної роботи 

 

        
           З першим осіннім днем, який цього 
року видався по-літньому теплим, до 
Військового інституту завітав День знань. 
           За встановленою традицією, його 
святкування розпочалося з вручення 
студентських квитків студентам 1-го 
курсу, які успішно склали вступні іспити, 
та урочистого мітингу особового складу. 
            Відкриваючи мітинг, начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін довів до присутніх 
звернення Міністра оборони України 
Дмитра Саламатіна з нагоди свята. 
             – Прийняття у 2012 році нової 
редакції Стратегії національної безпеки 
України та Воєнної доктрини України, – 
наголошується у зверненні, – ставить 
перед військовою освітою низку нових 
завдань. Серед них найбільш 
актуальними є такі: підвищення дієвості 
управління системою військової освіти, 
забезпечення якості підготовки військових 
фахівців, досягнення ними високого рівня 
професіоналізму, здатності самостійно 
оволодівати  новими знаннями та 
ефективно керувати військовими 

                                  

підрозділами. 
           Вітаючи учасників заходу з Днем 
знань та початком нового 2012-2013 
навчального року, голова Спілки 
ветеранів військової служби ВІКНУ 
полковник запасу Юрій Коваль розповів 
про славетну історію, здобутки та 
перспективи розвитку університету як 
провідного ВНЗ країни, його військового 
підрозділу ВІКНУ. 
           – Наступного року ми будемо 
святкувати 80 років, як була створена 

військова кафедра при нашому 
університеті, й 20 років з першого набору 
до нашого Військового інституту. Ви, – 
зазначив полковник запасу Юрій Коваль, 
звертаючись до першокурсників, – 
майбутня еліта  Збройних Сил України. 
Ми, викладачі, офіцери, керівництво 
ВІКНУ, з надією дивимось на вас, як на 
продовжувачів традицій українського 
війська та ВІКНУ.       
           У виступах першокурсників, їх 
батьків лунали щирі привітання зі святом, 
яке вважається в нас всенародним, 
найкращі побажання успіхів у навчанні та 
військовій службі. 
           Після завершення мітингу та 
проходження особового складу 
урочистим маршем відбулося покладання 
квітів до меморіальної дошки першого 
начальника Військового інституту 
генерал-лейтенанта Сергія Жукова, 
фотографування студентів 1-го курсу з 
командуванням ВІКНУ. 
           Розпочався новий навчальний рік з 
лекції: «Київський національний 
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    СТУДЕНТИ ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ 

 
У ВІКНУ ВІДЗНАЧЕНО ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

 

       

           23.08.12, у День 
Державного Прапора України, 
після закінчення дворічного курсу 
військової підготовки за програмою 
офіцерів запасу, проходження військових 
зборів на базі ВІКНУ та складання 
державного екзамену 1229 студентів 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та інших ВНЗ 
столиці прийняли Військову присягу на 
вірність українському народові.  
           Як зазначив начальник факультету 
військової підготовки ВІКНУ полковник 
Віктор Добровольський, який був 
начальником навчальних зборів під час їх 
проведення, програма зборів виконана 
повністю, захід відбувся на належному 
організаційно-методичному рівні.  

  

  

           Право урочистого підняття 
Державного Прапора України було 
надано курсантам, які народилися в цей 
знаменний день: Вадиму Захарченку, 
Юрію Зюкову, Олегу Борисову. Після 
цього відбувся урочистий мітинг 
особового складу.  
           Молодих захисників Вітчизни щиро 
привітали у своїх виступах почесні гості: 
заступник директора Департаменту 
військової освіти та науки МО України 
Олександр Бабенко, проректор КНУ з 
навчально-виховної роботи Володимир 
Шевченко, а також керівники Військового 
інституту та представники інших ВНЗ 
столиці.  
           За сумлінне навчання та 
дисциплінованість почесними грамотами 
були заохочені 47 студентів Відкритого 
міжнародного університету розвитку 
людини "Україна". Серед найкращих: Інна 
Коробка, Надія Січкар, Яна Курбанова, 
Дмитро Навроцький, Віталій Корнійчук, а 
також Сергій Чемеріз, який за відмінні 
успіхи отримав із рук помічника 
президента Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна" 
Олександра Кривоносова іменний 
годинник.  
           Родзинкою заходу став виступ 
студентки Київського національного:    
          

університету культури і мистецтв Альони 
Гостєвой з віршованими словами подяки: 
 
     Спасибі хочу Вам сказати, 

Духовних сил, натхнення побажати: 
     За цей порядок і культуру, 
     За нашу зміцнену натуру. 
     За те, що дали у житті 
     Оці всі істини прості: 
     Любити неньку-Україну, 
     Військову поважати дисципліну, 
     Народ свій завжди шанувать, 
            
           За нього до кінця стоять…  
Завершилась урочиста подія 
фотографуванням її учасників та 
присутніх гостей.  
          

Андрій Верба 
 

 
 

             Військовий інститут 

відзначив День партизанської 

слави  21.09.12 

           Для студентів-першокурсників 
були проведені тематичні лекції про  
співробітників КНУ, які брали участь у 
партизанському та підпільному русі в роки 
Великої Вітчизняної війни.  
           У читальному залі бібліотеки 
розгорнуто тематичну виставку художньої 
та наукової літератури.  
           Особовий склад ВІКНУ брав участь 
у  покладанні квітів до Пам`ятних знаків 
на стіні головного корпусу університету та 
біля фізичного факультету.  

 
Ігор Новоселецький 
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У ВІКНУ ПІДБИТО ПІДСУМКИ ЗА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

 

            
У Військовому інституті з 
27.08.12 по 31.08.12 проходив 
навчально-методичний збір  

            

рік були визнані: серед підрозділів – 
військовий факультет фінансів і права 
(начальник факультету – полковник 
Валерій Лісовський), навчальний курс, 
начальником якого є майор Сергій 
Теслюк; серед викладачів – підполковник 
Алім Сизов; серед сержантів – Микола 
Ляпін; серед спортсменів – підполковник 
Сергій Тарасюк та курсант Андрій 
Росомака. 

           Вітаємо кращих з їх досягненнями, 
увесь особовий склад ВІКНУ з початком 
нового навчального року, бажаємо всім 
нових успіхів у навчанні та виконанні 
завдань, які стоять перед Військовим 
інститутом.   

 
Андрій Верба 

 
 

 

  
                 
           У Військовому інституті з 27.08.12 
по 31.08.12 проходив навчально-
методичний збір, на якому було підбито 
підсумки за 2011/2012 та визначені 
завдання на 2012/2013 навчальний рік. 
           Метою заходу було: підбити 
підсумки роботи Військового інституту за 
навчальний рік, дати вказівки щодо 
навчальної, методичної та виховної 
роботи, реалізації нових вимог 
нормативних документів, досвіду військ, 
результатів навчання за висновками 
інспекційних заходів, контрольних 
перевірок, державної атестації 
випускників та відгуків на них із військ 
(сил) у навчально-виховному процесі на 
2012/2013 навчальний рік, постановити 
завдання на 2012/2013 навчальний рік. 
           Під час збору були проведені: 
стройовий огляд особового складу,  
лекції, практичні та інструкторсько-
методичні заняття, огляд навчально-
матеріальної бази та інші заходи. 
           З доповідями за напрямками 
діяльності ВІКНУ виступили заступники 
начальника Військового інституту 
полковники: Олександр Приліпко, Віктор 
Уліч, Ірина Ващенко та Олег Бурдюг. 

 

             
31.08.12, підбиваючи підсумки навчально-
методичного збору, начальник 
Військового інституту генерал-майор 
Віктор Балабін проаналізував стан справ 
за окремими напрямками діяльності 
(кадрове, фінансове, правове, медичне 
забезпечення, вдосконалення НМТБ, 
міжнародне співробітництво) та визначив 
пріоритетні завдання для ВІКНУ на новий 
навчальний рік (проведення атестації 
військовослужбовців та працівників ЗСУ 
за результатами оцінки виконання 
функціональних обов'язків, кардинальне 
покращення якості навчально-виховного 
процесу, індивідуально-виховної роботи з 
постійним та змінним складом та  
вдосконалення навчально-матеріальної 
бази Військового інституту). 
           Було визначено й макрозавдання 
діяльності ВІКНУ: повне та якісне 
виконання державного замовлення з 
освітньої та  наукової діяльності; 
здійснення військово-патріотичного 
виховання особового складу за умов 
збереження життя й здоров’я людей, 
озброєння, військової техніки, державної 
таємниці та підтримання постійної 
бойової готовності. 
           Кращими за минулий навчальний  
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        КУРСАНТСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ – ЗРАЗОК СТАТУТНОГО ПОРЯДКУ 

      
РІВНЯННЯ НА СЕРЖАНТІВ 

 

У ВІКНУ 04.09.12 було проведено показове заняття з керівним 
складом курсантських підрозділів 

 
           – Подібні заняття, –  зауважив  
Олександр Федорович, – дуже корисні та 
необхідні у житті військового підрозділу. 
Вони допомагають військовослужбовцям, 
керівникам та їх підлеглим, краще 
розуміти та неухильно виконувати свої 
обов’язки, підтримувати статутний 
порядок у підрозділах, організовувати 
життя та побут, навчання й несення 
служби на належному рівні. До того ж, є 
до чого прагнути: намагатися свій 
підрозділ зробити кращим за той, що вже 
побачив. На це керівникам інших 
підрозділів, які брали участь у 
сьогоднішньому занятті, визначено 
місячний термін.  

Олександр Корчак   

            
           У Військовому інституті 04.09.12 
було проведено показове заняття з 
керівним складом курсантських підрозділів 
на тему: «Розміщення особового складу 
підрозділу, організація життя та побуту, 
навчання і несення служби в стаціонарних 
умовах». 
           Заняття проводилося на базі 
факультету іноземних мов та військового 
перекладу (виконуючий обов’язки 
начальника факультету – підполковник 
Олег Параніч, начальник курсу (курсантів) 
– майор Олександр Свириденко). 
           За словами заступника начальника 
Військового інституту 

 

        
полковника Олександра Приліпко, під 
керівництвом якого відбувся захід, мета 
занять досягнута, вони пройшли на 
належному методичному рівні. 

 

     У ВІКНУ 22.09.12 було проведено 
«День сержанта»       
           Згідно з розкладом занять були 
проведені: «Вогнева підготовка» за 
темою: «Прийоми та правила стрільби з 
ПМ з практичним виконанням 1-ої вправи 
навчальних стрільб»; «Мобілізаційна 
підготовка» за темою: «Дії сержанта під 
час оголошення сигналу «Навчальний  

 

збір», а також «Фізичне виховання, 
спеціальна фізична підготовка і спорт» за 
темою: «Методика проведення ранкової 
фізичної зарядки у зимовий період». 
           Заняття проводили досвідчені 
викладачі: підполковники Олександр 
Борзак, Сергій Тарасюк та Сергій 
Андрійченко. 
                      За оцінкою начальника 
військово-гуманітарного факультету  
полковника В’ячеслава Кирика, який 
здійснював загальне керівництво  
проведенням заходу, заняття пройшли 
організовано, на належному методичному 
рівні.  
            – У виконанні 1-ої вправи 
навчальних стрільб із пістолета 
Макарова, – зазначив  В’ячеслав 
Леонідович, – сержанти показали високий 
практичний рівень. Кращі результати  

 
показали: молодший сержант Роман 
Ткаченко (ВГФ), сержанти Олексій 
Вертіпорох (ВФФП), Дмитро Минюк 
(ФІМВП) та Микола Ляпін (ВФФП).                    
Вперше до проведення занять були 
залучені старші студентських груп 1-го 
курсу, для яких цей захід був 
ознайомчим.                     

Марія Ромашина   



№ 38 вересень 2012                                                       УНІВЕРСАНТ                                                                                     7 

 

 

 

 
ВІКНУ ВІДВІДАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ НАТО 

           

       
У ВІКНУ ПРОВЕДЕНО ДЕНЬ ДОНОРА 

      

ВІКНУ в рамках проведення “Днів НАТО” 13.10.12 відвідала 
делегація Північноатлантичного Альянсу 

що офіцери Збройних Сил України 
завжди демонструють високий рівень 
професійної підготовки в спільних 
операціях під проводом НАТО, а також 
при виконанні функціональних обов’язків 
у складі багатонаціональних органів 
управління та штабів багатонаціональних 
контингентів.  
           – Я ніколи не забуду українських 
солдат, які загинули в Іраку. Велике 
спасибі за цих богатирів. Навчаючись у 
вашому чудовому навчальному закладі, 
не забувайте про найвищу ціль – 
підтримання миру у всьому світі, – сказав 
заступник Верховного 
головнокомандувача Стратегічного 
командування НАТО з трансформації. 
           Після вичерпних відповідей на 
численні запитання аудиторії генерал 
Мічислав Б’єнек залишив свій запис у 
Книзі поважних гостей ВІКНУ та 
обмінявся  з генерал-майором Віктором 
Балабіним подарунками – Знаками НАТО 
та ВІКНУ. 
           Захід, який проходив у атмосфері 
відвертості та взаємоповаги, завершився 
фотографуванням його учасників на 

згадку.  
Андрій Гальчус 

 

                 
           Військовий інститут в рамках 
проведення “Днів НАТО” 13.10.12 
відвідала делегація Північноатлантичного 
Альянсу на чолі із заступником Верховного 
головнокомандувача Стратегічного 
командування НАТО з трансформації 
генералом Мічеславом Бієнеком. 
           Метою заходу було проведення в 
рамках “Днів НАТО” у Військовому 
інституті брифінгів, семінарів із питань, 
пов’язаних зі структурою НАТО, 
завданнями та викликами, які існують на 
даний час у сфері політики безпеки.  
            Під час роботи делегації були 
також розглянуті питання, які стосуються 
досвіду проведення НАТО  
          

операцій тактичного рівня в Афганістані, 
політики Альянсу щодо країн-партнерів 
та військового співробітництва між 
Україною та НАТО.       
           Начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін ознайомив 
високоповажних гостей з історією 
створення, структурою та завданнями 
ВІКНУ, специфікою підготовки в ньому 
військових фахівців.  
           Із цікавими та змістовними 
лекціями перед особовим складом ВІКНУ 
виступили: генерал-майор Джон Лілланд, 
помічник начальника штабу з планування 
Стратегічного командування НАТО з 
трансформації; підполковник Вілма 
Вайчелюне, офіцер-напрямківець на 
Україну відділу спеціальних відносин 
Управління військового співробітництва 
стратегічних командувань НАТО; експерт 
майор Ян Хельге Дале. 
         Генерал Мічислав Б’єнек у своєму 
виступі розповів про миротворчу 
діяльність Північноатлантичного  
Альянсу, результати проведення “Днів 
НАТО” в Україні, відвідання          
українських ВВНЗ та підкреслив, 
          

           Відповідно до Закону України «Про 
донорство крові та її компонентів» від 
13.07.95 та наказу Міністра оборони 
України № 302 від 22.07.04 «Про 
подальший розвиток донорства крові та її 
компонентів у Збройних Силах України» у 
Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (ВІКНУ) 20.09.12 проведено 
«День донора». 
           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  
            

 

всіх факультетів. Усього добровільно 
надали свою кров понад 50 осіб. 
           – Розвиток донорства крові та її 
компонентів є важливою соціально 
необхідною справою держави, – 
зазначила Ала Анатоліївна. – Тому дуже 
приємно, що наші курсанти добре 
розуміють не тільки важливість цієї 
справи для всієї держави, але й її користь 
для їх особистого здоров’я. Задля цього 
ми проводимо широку роз’яснювальну 
роботу з особовим складом. Хотілося б 
відзначити, що цього року, окрім курсантів 
ВІКНУ, донорами крові стали й наші 
офіцери – майор Ярослав Проценко та 
підполковник Євген Брагін, а також 
медпрацівники  Олександр Мирний та  

Антоніна Сідляренко.  
           За оцінкою начальника Центру 
крові ЗС України полковника              м/с 
Анатолія Замкового, «День донора» у 
ВІКНУ цього разу організовано та 
проведено на «відмінно».    

Алла Савочка 
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            КРОСОВА ПІДГОТОВКА – ФУНДАМЕНТ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я!  

 

Восьмий відкритий чемпіонат Військового  інституту з 
легкоатлетичного кросу (1000 м), присвячений пам’яті генерал-
лейтенанта Сергія Жукова, цього року відбувся 15.09.12 на 
спортивному майданчику університету 

           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, 
начальник факультету – полковник Юрій 
Дуліч).  
           В особистому заліку серед 
військовослужбовців-жінок місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Яна Ковалівська (2-й курс, ВГФ) 
з результатом 3 хвилини 39 секунд; 2 
місце – курсант Людмила Кіктенко (3-й 
курс, ВФФП); 3 місце – курсант Вікторія 
Валенкевич (2-й курс, ВФФП). 
           В особистому заліку серед 
військовослужбовців-чоловіків місця 
розподілились наступним чином: 1 місце 
– курсант Вадим Фесюн (5-й курс, 
ФІМВП) з результатом 2 хвилини 51 
секунда; 2 місце – курсант Богдан Грищук 
(2-й курс ВФФП); 3 місце – курсант 
Андрій Росомака (4-й курс ВФФП). 
           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 
 
 

 
          Сьогодні, 17.09.12, відбулося 
вручення нагород переможцям Восьмого 
відкритого чемпіонату ВІКНУ з 
легкоатлетичного кросу      (1000 м), 
присвяченого пам’яті першого начальника 
Військового  інституту генерал-лейтенанта 
Сергія Жукова. 
           Самі забіги проходили в погожий 
осінній день 15.09.12 на спортивному 
майданчику університету.  
           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 своєму виступі на мітингу 
начальник Військового  інституту генерал-
майор Віктор Балабін нагадав присутнім 
про значний внесок генерал-лейтенанта 
Сергія Жукова у становлення ВІКНУ, 
розвиток спорту та фізичної підготовки 
особового складу. 
           – Під його особистим патронатом, – 
сказав Віктор Володимирович, – спортивна 
команда Військового  інституту тричі 
поспіль здобувала перемогу в спортивно-
інтелектуальній грі «Патріот», що 
проводилась серед ВВНЗ міста Києва. За  
 
. 

              
його сприяння наші спортсмени постійно 
завойовували призові місця в різних 
змаганнях, що проводились у Збройних     
Силах та столиці держави. Наше 
завдання – підтримувати та 
примножувати ці славні традиції, бути 
гідними високого звання захисника 
Вітчизни. 
           У легкоатлетичному кросі взяли 
участь курсанти всіх факультетів 
Військового інституту, а також наші гості, 
представники СДЮСШОР ДСК ЗСУ 
«Старт». Головним суддею змагань був 
суддя національної категорії начальник 
факультету військової підготовки 
полковник Віктор Добровольський.  
           За словами заступника 
начальника Військового  інституту з 
виховної роботи полковника Віктора 
Уліча, змагання пройшли організовано, у 
цікавій, напруженій та чесній боротьбі.  
           – Приємно відзначити, – сказав 
Віктор Леонідович, – що наші дівчата за 
бажанням та самовіддачею ні в чому не 
поступалися хлопцям та показали гарні 
результати. Фізична підготовка є 
важливою складовою у формуванні 
високих морально-вольових якостей 
майбутніх офіцерів. 

 


