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Заступник начальника Військового інституту по роботі 
з особовим складом полковник Віктор Уліч: “СЕРЕД 
ТИХ ТИСЯЧ ВОЇНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ 
ДІЯХ НА СХОДІ УКРАЇНИ Є БАГАТО НАШИХ 
ВИПУСКНИКІВ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ. МИ ПИШАЄМОСЬ НИМИ!”

16 жовтня 2014 року, у цей не простий 
для країни час, Військовий інститут 
в ідсвяткував  81 -у  р і чницю з  дня 
заснування військової підготовки у 
Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка.

Урочисті заходи розпочалися вранці з 
шикування на плацу, виносу Бойового 
прапору Військового інституту та підняття 
Державного Прапору України.

Звертаючись до особового складу з 
вступним словом, засупник начальника 
Військового інституту по роботі з особовим 
складом полковник Віктор Уліч зазначив, 
що за час, який минув з дня нашого 
ювілею, 80-ї річниці, відбулось багато 
з н а к о в и х  п о д і й ,  я к і  в п л и н у л и  н а 
життєдіяльність нашого навчального 
закладу: від зміни вищого політичного 
керівництва держави до усвідомлення 
більшістю людей, що бути військовим – це 
не лише престижно, а й благородно!

— Знаємо, що й серед тих тисяч воїнів, 
які беруть участь у бойових діях на сході 
України є багато наших випускників, які 
продовжують славні традиції Військового 
інституту. Це ще раз підкреслює вірність 
обранного нами шляху щодо підготовки 
воїна-патріота, професіонала, — зазначив 
полковник В. Уліч.

Від імені старшого покоління до 
присутн іх  звернувся голова Ради 
ветеранів Військового інституту полковник 
запасу Микола Дорохов, який розповів про 
історію військової підготовки у Київському 
університеті, цікаві факти з життя нашого 
навчального закладу. 

Від імені курсантів-випускників виступила курсант 5 курсу солдат 
Ольга Порфір’єва, яка подякувала науково-педагогічному складу за 
гурнтовні знання, які вони отримують у стінах Університету та 
запевнила, що вони й надалі продовжуватимуть його славні традиції.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Військового інституту 
полковник Олександр Приліпко вручив курсантам грамоти, 
сержантські погони та пам’ятні нагрудні знаки “Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Закінчився мітинг покладанням квітів до меморіальної дошки 
першому начальнику Військового інституту генерал-лейтенанту 
Жукову Сергію Анатолійовичу та проходженням урочистим маршем.

Продовжились заходи в актовій залі. Чудовий святковий концерт, 
організований військовим оркестром під керівництвом диригента 
майора Юрія Копача, подарував усім присутнім масу позитивних 
емоцій. Цього разу своїми музичними доробками поділились: 
переможець міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів 
Маріана Дружинець з композицією “Мова єднання”, творчий колектив 
“Джаз-бенд”, солістка Народної хорової капели “Дніпро” Київського 
Національного університету імені Тараса Шевченка Аліна Онанко, 
соліст оркестру Леонід Мухін та багато ін.

По завершенню концерту тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника Військового інституту полковник О.Приліпко вручив 
підполковнику Олександру Сидорову та Ірині Вільчек Почесні грамоти 
від голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Завершився захід справді по-патріотичному – козацькими 
забавами, які організувала Курсантська рада. 

Олег Домбровський
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Не дивлячись на складну воєнно-політичну ситуацію в державі у 
стінах Військового інституту відбувся короткий захід з нагоди 
професійного свята - Дня працівників освіти.

 Виступаючи перед присутніми, начальник Військового інституту 
генерал-майор Віктор Балабін зазначив, що саме в такі моменти 
загартовується та згуртовується колектив, шукаються нові підходи до 
підготовки фахівців для потреб Збройних Сил України.

У свою чергу заступник начальника Військового інституту по роботі 
з особовим складом полковник Віктор Уліч довів до присутніх 
особливості цьогорічного святкування 180-річчя з дня заснування 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 
також про активну участь у цих заходах особового складу нашого 
навчального закладу. На завершення начальник Військового 
інституту генерал-майор Балабін вручив перехідний кубок кращому 
науково-педагогічному працівнику Військового інституту – 
підполковнику Максиму Білану.

Олександр Корчак

КОЖЕН ПИШЕ КНИГУ ЖИТТЯ ПО-СВОЄМУ,
ХТОСЬ ЗМІСТОМ ЇЇ ПОЧИНАЄ, ХТОСЬ - ЗАКІНЧУЄ

30 вересня 2014 року виповнилось      
10 років з дня смерті доктора технічних 
наук, заслуженого працівника народної 
о с в і т и  У к р а ї н и ,  п р о ф е с о р а ,           
г е н е р а л - л е й т е н а н т а  Ж У К О В А                 
Сергія Анатолійовича.

Життєва та трудова біографія цієї 
людини заслуговує поваги та може стати 
в з і р ц е м  д л я  б а г а т ь о х  п о к о л і н ь 
військовослужбовців, які пов’язали своє 
майбутнє з армією та її народом. 

Ось, декілька фактів із життя першого 
начальника Військового інституту.

Народився Серій Анатолійович 25 листопада 1947 року в сім’ї 
військовослужбовця. З 1965 по 1970 роки навчався у Київському 
вищому інженерному радіотехнічному училищі Протиповітряної 
оборони.  Після зак інчення училища проходив службу у 
Прикарпатському та Київському військових округах. Перебував у 
спеціальному відрядженні у Федеративній республіці Нігерія з 1976 по 
1978 роки. 3 1982 по 1987 роки працював на викладацькій роботі 
військової кафедри Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. У вересні 1987 року був призначений начальником цієї 
кафедри, а згодом – начальником відділення військової підготовки. 

З липня 1998 по червень 2004 року – начальник Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. У червні 1986 року при Вченій Раді Київського ВІРТУ ППО 
захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук. У грудні 1989 року отримав звання доцента. У травні 
1999 року захистив докторську дисертацію. У грудні 1999 року отримав 
звання професора.

Під керівництвом цієї досвідченої людини, умілого керівника, 
інститут зазнав значного розширення завдань, покладених на нього.

Віктор Уліч



Тема заняття була присвячена військово-соціологічним та 
психолого-педагогічним проблемам гуманітарного розвитку Збройних 
Сил. Під час його проведення було розглянуто низку актуальних 
питань теоретичного та практичного спрямувань основ виховання 
військовослужбовців в умовах проведення спеціальних операцій та 
антитерористичної операції зокрема. Для наочності присутнім було 
продемонстровано ряд документальних відеофільмів, які впливають 
на характер організації виховної роботи у підрозділі.

На занятті були присутні науково-педагогічні працівники 
Військового інституту, а також учасник АТО, курсант 121 е навчальної 
групи солдат Олександр Подволоцький, який перебував у зоні 
бойових дій понад 2 місяця.

Як зазначив завідувач кафедри військово-гуманітарної підготовки, 
кандидат історичних наук, доцент Віктор Безбах, заняття пройшло на 
високому теоретико-методологічному рівні та досягло своєї мети.

Віктор Безбах

МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ СТРУКТУР ПО РОБОТІ З 
ОСОБОВИМ СКЛАДОМ – НАШІ ДОСВІД І ПРАКТИКА

Відповідно до Плану методичної 
роботи ВІКНУ 14 жовтня 2014 року 
заступник начальника Військового 
інституту по роботі з особовим складом 
п о л к о в н и к  В і к т о р  У л і ч  з  м е т о ю 
популяризації та іміджу Збройних Сил 
України зі  студентами факультету 
військової підготовки провів відкрите 
заняття.

Перед початком занять полковник 
Уліч проінформував студентів про те, що 
Президент  Укра їни  –  Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил 
України встановив 14 жовтня, коли 
с в я т к у є т ь с я  П о к р о в а  П р е с в я т о ї 
Богородиці, новим державним святом – 
Днем захисника України.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

16 жовтня 2014 року, на честь 180-річчя заснування Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та 81-ї річниці 
заснування військової підготовки у Київському університеті за 
присутності ректора Університету академіка НАН України Леоніда 
Губерського та шановних гостей було відкрито оновлену сучасну 
спортивну арену.

Розпочався захід з дефіле, яке презентував зведений оркестр 
нашого навчального закладу та окремої бригади охорони 
Генерального штабу Збройних Сил України під керівництвом 
диригента майора Юрія Копача та внесення Державного Прапору 
України, що стало справжньою родзинкою свята.

Ректор подякував всій студентській громаді, волонтерам, 
меценатам та усім тим хто долучився до будівництва стадіону у цей не 
легкий для країни час та виконав почесну місію - право першого удару 
на футбольному стадіоні після чого відбувся футбольний матч між 
викладачами та студентами.

Особовий склад Військового інституту в ітає велику 
університетську родину з цим надбанням та бажає високих 
спортивних звершень.

Андрій Балдецький
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У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ПРОЙШЛИ
“ДНІ НАТО”
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Делегація НАТО на чолі з помічником заступника начальника 
штабу Стратегічного командування НАТО з систем управління, 
розгортання та живучості комодором А. Мортен Гроеннінгсаетером 
відвідала Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Метою проведення зазначеного заходу було підвищення рівня 
поінформованості офіцерів, науково-педагогічних працівників, 
слухачів та курсантів Військового інституту щодо структури та завдань 
НАТО на сучасному етапі розвитку, розуміння процесів та стану 
військового співробітництва Збройних Сил України з НАТО, ініціатив 
Альянсу, в яких беруть участь Збройні Сили України, а також 
удосконалення змісту навчальних програм.

Начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін 
провів брифінг, під час якого іноземні представники ознайомилися з 
історією Військового інституту, його структурою та унікальною 
інтегрованою системою підготовки кадрів для Збройних Сил України 
та інших силових відомств.

Представники делегації НАТО виступили перед офіцерами, 
курсантами та науково-педагогічними працівниками з доповідями на 
теми “Поточний статус НАТО”, “Партнерська політика НАТО”, 
“Стратегічні комунікації, їх роль у сучасних конфліктах”. Виступи 
фахівців НАТО викликали великий інтерес у присутніх. Це 
підтвердила також жвава робота у секціях, в ході яких офіцери, 
курсанти та науково-педагогічні працівники Військового інституту 
мали змогу поставити представникам делегації НАТО запитання.

Захід проходив за участі:
• капітана 2 рангу Френка ІНГАРГІОЛА   (ВМС ЗС США) - офіцера 

Департаменту систем управління, розгортання та живучості СКТ 
НАТО;

• підполковника  Єжи ПТАШЕКА (ЗС Польщі)- помічника офіцера 
зв’язку НАТО в Україні;

• старшини   Імануіла  КАРТЕРА (ЗС США) - головного сержанта 
Директорату військового партнерства Стратегічних командувань 
НАТО.

В заключній частині заходу відбулося обговорення результатів 
роботи у секціях, поточного стану співпраці України з НАТО та рівня 
по інформованост і  населення  Укра їни  про  Орган і зац ію 
Північноатлантичного договору та її завдання на сучасному етапі. 
Захід пройшов у щирій та дружній обстановці.

Марія Ромашина



Які проблеми можна назвати найболючішими для українців та України 
вцілому? Поставивши таке питання пересічному громадянину, швидше за 
все мова піде про низьку заробітну плату, мізерні пенсії, хабарництво 
високопосадовців, зростання цін, загальне зниження рівня життя, неякісну 
медицину, наркоманію, проституцію, алкоголізм, злочинність тощо. Для 
держави, у свою чергу, основними проблемами виступають зовнішній борг, 
причиною чого є недостатність  держбюджету, залежність стану економіки 
від ціни на російський газ, масове безробіття, стан Збройних Сил і т.д. 

До однієї з важливих тем також відносять стан сільського господарства і 
початок продажу земель сільськогосподарського призначення. Але існує 
проблема, про яку хоч і ведуть мову набагато рідше, ніж про ціни на газ чи 
корупцію, проте важливість її ніяк не зменшилась – це стан інформаційного 
простору України.

Зі зростанням вагомості інформаційних технологій та їх інтенсивним 
розвитком, процвітанням епохи відкритого суспільства й глобального ринку, 
у держав з'явилася змога досягати своїх корисливих цілей без залучення 
зброї. Тепер для цього достатньо лише мати у своїй державі потужні медіа-
засоби, володіти потрібним рівнем мови та вміти вправно, професійно 
маніпулювати свідомістю мас.  

З приходом комп'ютерної ери підкорила нові позиції так звана 
«інформаційна зброя», котра давно існувала в нашому суспільстві з 
незапам'ятних часів, але позиціонувала себе під іншим «обличчям» 
(легенди, чутки, неперевірені відомості, перекази тощо), та особливої 
актуальності набула вже у третьому тисячолітті.

Втім, не у всіх країнах можна використовувати Інтернет-ресурс, як 
протидію владі. Наприклад, у КНДР і Китаї Інтернет перебуває під контролем 
органів державної безпеки (в основному, спостереження за Інтернет-
користувачами ведеться нещодавно створеним управлінням у складі 
Держради КНР, основні завдання якого - цензура і відсів всього 
неприйнятного з точки зору центральних органів).

Окрема думка
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЯК БАЗИС 
СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Необхідно вводити в дію міжнародне 
право, котре врегулює діяльність журналістів 
при подачі матеріалів до Інтернет-ресурсів та 
З М І ,  з а д і є  в  р о б о т у  т е х н о л о г і ї  п о 
забезпеченню безпеки та створить відповідні 
структури щодо забезпечення захисту від 
кіберзагроз, підготує відповідних спеціалістів, 
створить та введе в дію механізми донесення 
до громадян об'єктивної інформації на самому 
п о ч а т к у  г і б р и д н о ї  і н ф о р м а ц і й н о -
к ібернитичної  в ійни,  внесе зміни до 
законодавства в питаннях кібербезпеки та 
інформаційної оборони тощо.

Взагалі, Україні варто створити якщо не 
Міністерство з питань інформаційної безпеки, 
то інший вищий державний орган, який би 
опікувався цим питанням, розпорядження 
якого були б обов'язковими для виконання  і 
для СБУ, і для МВС, і для Національної ради з 
питань телебачення та радіомовлення. 

 курсант 416 ж навчальної групи
солдат Юлія Пампуха
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ДО КЕРІВНИКА-КОМАНДИРА, ЧЕРЕЗ ДОСВІД ТА 
ПРАКТИКУ

25 жовтня, цього року, на базі окремої бригади охорони Генерального 
штабу Збройних Сил України за активної участі та сприяння Управління по 
роботі з сержантським складом Гш ЗС України та командування військової 
частини з сержантським складом випускних курсів Військового інституту 
було організовано практичне заняття з дисципліни "Організація зв'язку".

Заняття проводив начальник служби зв'язку військової частини капітан 
Віталій Кухар. Офіцер-зв'язківець розказав молодшим командирам про 
основи організації зв'язку у ЗС України, його основні завдання та 
призначення. Окрмі того сержанти мали змогу наочно переглянути засоби 
зв'язку, якими нині оснащуються підрозділи ЗС України: від аналогових 
зразків до сучасних транкінгових, оглянули командно-штабну машину. 
Хочеться зазначити, що саме окрема бригада охорони однією з перших 
частин Київського гарнізону перейшла на цей сучасний вид цифрового 
зв'язку.

Курсанти отримали великий практичний досвід в розумінні того, як 
відбувається забезпечення радіозв'язку та управління в тактичній ланці 
сухопутних військ та спробували себе в ролі керівників на навчальних 
місцях, виконали практичні нормативи з радіозв'язку. Особливу увагу капітан 
Кухар приділив питанням підготовки техніки зв'язку до роботи та 
забезпечення радіозв'язку в різних режимах.

Ігор Зіняк



Продовжуючи закладення нових традицій нашого військового 
навчального закладу 18 жовтня 2014 року в Меморіальному комплексі 
“Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”, залі 
Слави, було проведено урочисті заходи з нагоди прийняття Кодексу 
сержанта Збройних Сил України сержантським складом 1-2 курсу 
Військового інституту. 

На урочистих були присутні Головний сержант Збройних Сил 
України – начальник Управління по роботі з сержантським складом 
Генерального штабу Збройних Сил України прапорщик Олександр 
Косинський, голова Ради сержантів Військового інституту сержант 
Олександр Шлапацький, наукові співробітники Музею, курсовий 
апарат та одногрупники.

У своєму вступному слові до присутніх Наталія Філатова, науковий 
співробітник Музею, розповіла про місце, в якому сержанти давали 
клятву сержанта, про тисячі Героїв Радянського Союзу, які навічно 
вкарбували свої імена в залі Слави. 

− Досить символічно, що саме сьогодні у цей не легкий для країни 
час, Ви, молоде покоління, складаєте Кодекс честі сержанта саме у 
нашому комплексі, який просякнутий духом героїзму і патріотизму, - 
підсумувала свій виступ пані Філатова.

Всього в цей день, до лав сержантського складу стало 20 
військовослужбовців, з них – 1 представниця чарівної статі, солдат 
Сніжана Сабодаш.

− Будьте гідними продовжувачами справ своїх попередників, не 
цурайтесь своїх товаришів по службі, а від себе особисто хочу 
побажати всім вам щастя та миру, - сказав Олександр Косинський.

По завершенню заходу відбулось спільне фотографування та 
оглядова екскурсія виставковими залами музею.

Олександр Шлапацький

ЧЕСТЬ СЕРЖАНТА – ЦЕ ВНУТРІШНЯ ГІДНІСТЬ, 
БЛАГОРОДСТВО ДУШІ, ЧИСТОТА СОВІСТІ

ДЕСЯТИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС 
ПАМ’ЯТІ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЖУКОВА С.А.

Згідно з планом-календарем спортивних заходів Військового 
інституту 18 жовтня 2014 року на території студентського містечка 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка було 
організовано і проведено Десятий відкритий чемпіонат Військового 
інституту з легкоатлетичного  кросу, присвяченого  пам’яті  генерал-
лейтенанта  Жукова С.А. У змаганнях брали участь весь особовий 
склад Військового інституту та вихованці дитячої юнацької спортивної 
школи “СТАРТ” з легкої атлетики.

За підсумками змагань 37 учасників виконали спортивні розряди. 
З них: І  розряд – 4 військовослужбовці, І І  розряд – 9 

військовослужбовців, ІІІ розряд – 24 військовослужбовці.
За підсумками змагань у загальному заліку серед факультетів 

Військового інституту переможцем став військовий факультет 
фінансів і права, ТВО якого є начальника факультету підполковник 
Дементьєв С.Ю., а серед курсів – підрозділ майора Яковенка Д.С.

Андрій Балдецький
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