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ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

           6  грудня  в  нашій  державі 
відзначають День Збройних Сил України. 
У цей день український народ шанує всіх 
оборонців  рідної  землі.  Саме  тому  це 
свято  є  символом нерозривного  зв’язку 
поколінь  і  спадкоємності  військових 
традицій,  святом  нинішніх  захисників 
Вітчизни  та  всіх  відважних  і  незламних 
воїнів,  які  в  минулі  часи  здобули 
немеркнучу славу.

          Сьогодні Україна будує сучасну 
армію,  яка  була  б  здатна  адекватно 
реагувати  на  зовнішні  та  внутрішні 
виклики. Це складна та важлива справа, 
від  успіху  якої  залежить  спокій  і 
впевненість нашого суспільства. Однак я 
впевнений,  що  всі  відповідальні 
завдання  до  снаги  патріотам  та 
професіоналам, які нині служать у лавах 
Збройних Сил України.

          Це свято єднає всіх:  молодих 
воїнів,  досвідчених  офіцерів  та  сивих 
ветеранів,  бо  кожен  з  Вас  на  своєму 
місці, своїми вчинками та діями сприяв і 
сприяє  розвитку  Українського  Війська, 
зміцненню  обороноздатності  нашої 
Держави.

          У цей  святковий  день  хочу 
запевнити  Вас,  що  за  будь-яких  умов 
позитивні  зрушення  щодо 
запровадження  гідних  стандартів 
несення  служби,  життя  та  відпочинку 
будуть  продовжені.  Армія  була  й 
залишається  сферою  стабільного 
розвитку та модернізації.

          Бажаю тим, хто служить,  високих 
показників  військової  виучки  та 
професійного  зростання,  ветеранам  – 
здоров’я,  бадьорості  духу та оптимізму. 
Хай  в  усіх  Ваших  родинах  панують 
добробут, тепло та благополуччя!

Міністр оборони Юрій Єхануров

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА 



ШАНОВНІ ТОВАРИШІ ОФІЦЕРИ, 
ПРАПОРЩИКИ, КУРСАНТИ, 
СТУДЕНТИ ТА ПРАЦІВНИКИ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА!

Від  імені  ректорату  та  дружнього 
колективу  університету  щиро  вітаю 
особовий склад Військового інституту з 
Днем Збройних Сил України! 

Збройні Сили завжди були зразком 
честі  та  відданості  Батьківщині, 
стояли на сторожі захисту здобутків та 
інтересів  народу  й  держави,  тому 
берегти  й  примножувати  славні 
військові традиції –- це обов'язок 
кожного військовослужбовця Збройних 
Сил.

Значення  цього  свята  для 
Військового  інституту  Київського 
національного  університету  імені 
Тараса  Шевченка  особливе,  оскільки 
ви  готуєте  майбутнє  Збройних  Сил. 
Від  ваших  зусиль  та  наполегливої 
праці в справі навчання та виховання 
курсантів  і  студентів  університету 
залежить  перспектива  розвитку  та 
реформування Збройних Сил України, 
обороноздатність та безпека держави.

Бажаю  вам  міцного  здоров'я, 
особистого  щастя  та  родинного 
благополуччя,  наснаги  у  вашій 
нелегкій,  благородній  справі  - 
захищати Україну та її народ !
                  Ректор Леонід Губерський
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ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ – 17!
ВІКНУ відсвяткував 17-ту річницю Збройних Сил України Святкування 17-тої річниці Збройних Сил 

України пройшло організовано,  піднесено 
й залишило приємні  спогади в  учасників 
заходу.  

Відділ із виховної роботи

 

           5–6 грудня 2008 року у ВІКНУ 
відсвяткували  17–ту  річницю Збройних 
Сил України.

      

Святкові  заходи  почалися  з 
урочистих  зборів  особового  складу,  на 
яких  виступив  з  доповіддю  начальник 
Військового  інституту  генерал-майор 
Віктор Балабін. Він згадав усіх тих, хто 
захищає  національні  інтереси  та 
безпеку держави, зазначив, що це свято 
традиційно вшановує український народ, 
демонструючи  вірність  героїчному 
минулому  старших  поколінь  захисників 
Вітчизни.  Доповідач  розповів  про 
сучасний стан Збройних Сил України, їх 
перспективи розвитку,  активну участь у 
міжнародній  миротворчій  діяльності, 
відкритість для громадськості, відзначив 
кращих  працівників  та 
військовослужбовців  Військового 
інституту.  Серед  них  полковники:  Ігор 
Кириленко, Павло Савков, Віктор Шваб, 
підполковник  Віталій  Брижуватий; 
майори:  Валентин  Близнюк,  Андрій 
Балдецький,  Олександр  Корчак,  Юрій 
Піголь,  капітан  Максим Білан,  старший 
лейтенант Дмитро Паламарчук та інші. 

Також були оголошені привітання 
від  Міністра  оборони  України  Юрія 
Єханурова,  ректора  Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка Леоніда  Губерського, 
директора  Департаменту  військової 
освіти  та  науки   Міністерства  оборони 
України  Миколи  Науменка,  голови 
Голосіївської районної в місті Києві ради 
та  державної  адміністрації  Сергія 
Садового та інших. 

           Учасники зборів переглянули 
відеофільм  про  Військовий  інститут,  а 
також  прослухали  святковий  концерт, 
присвячений  Дню  Збройних  Сил 
України, на якому виступили запрошені 
гості та курсантський колектив.

            Важливою  подією  стало 
прийняття Військової присяги на вірність 
українському  народові  військово-
службовцями строкової служби.

   

 

           У святкові дні також пройшли: 
огляд-конкурс  пісні  і  строю,  конкурс 
дитячого малюнка «Мій тато - захисник 
Вітчизни». Крім  того,  діти 
військовослужбовців  та  працівників 
Військового  інституту  мали  змогу 
постріляти з дрібнокаліберної гвинтівки.
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ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ОЧИМА КУРСАНТІВ ТА ОФІЦЕРІВ ВІКНУ

Ми звернулися  щодо нашого  професійного свята  до курсантів  та  офіцерів 
Військового інституту із запитаннями: 

1. День Збройних Сил України. Що для Вас означає це свято? 

2. Яким Ви бачите українського військового?

3. Роль і місце Військового інституту у Вашому житті.  

Української армії сягає кількох століть, а її 
бойові  традиції  формувалися  у  важких 
кривавих війнах і конфліктах від Київської 
Русі  до  Великої  Вітчизняної  війни.  І 
сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил 
України гідно продовжують традиції своїх 
дідів і батьків. 

         Саме в цей день відзначається 
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свято  справжніх чоловіків, які  виявляють 
глибокий патріотизм, стійкість, витримку й 
відповідальність,  роблячи  все  можливе 
для  зміцнення  обороноздатності  нашої 
держави.

         2. Служба в Збройних Силах для 
мене  –  це  не  лише  професія 
військовослужбовця, вона стала справою 
всього мого життя. Те, що на мене чекає 
доля  військового,  знав  змалку,  адже  я 
спадковий військовий. Мої дід,  батько та 
брат  були  офіцерами  ЗС  у  різні  часи, 
виконували  почесну  місію  збройного 
захисту держави. 

         Незважаючи на житлові проблеми, 
матеріально-побутові негаразди, офіцерів 
і прапорщиків у війську тримає все ж таки 
патріотизм,  вірність  військовій  професії, 
любов до Батьківщини.

         3. Кожному  офіцеру,  якому 
пощастило  проходити  службу  у 
Військовому  інституті  Київського 
національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка  випала  подвійна  честь:  по-
перше,  це – елітний навчальний заклад, 
який знають не лише в нашій країні, а і за 
кордоном;  а,  по-друге,  –  виховання 
майбутніх  офіцерів,  справжніх 
професіоналів, захисників нашої країни.

         У сучасних умовах, коли наша країна 
переживає  не  найкращі  часи,  коли 
Збройним Силам приділяється не досить 
належна  увага,  першочерговим 
завданням офіцера Військового інституту 
є  виховання  в  молоді  патріотизму   й 
любові  до своєї Батьківщини. Саме це є 
найважливішої  місією  мого  служіння  в 
цьому навчальному закладі.     

Олександр Поліщук

         1. У кожного  фахівця є  своє 
професійне  свято.  Але  День  Збройних 
Сил  України  є  значущим  святом  для 
всіх,  оскільки  в  будь-якій  родині  є 
захисник  Вітчизни.  Особисто  для  мене 
цей  день  є   важливий,  оскільки  я  не 
просто так обрав професію військового і 
думаю, що все моє майбутнє життя буде 
пов’язано  з  військовою  службою.  Я 
сподіваюсь, що це свято й надалі також 
буде  значущим,  тому  що  військова 
служба  –  важка,  відповідальна  й  дуже 
необхідна  справа.  Саме  в  цей  день 
громадяни  України  повинні  відчувати, 
що  держава  дійсно  охороняє  їх,  а 
військовослужбовці - усвідомлювати, що 
їх пам’ятають, розуміють і підтримують.

         2. Професія  військового  –  це 
специфічна  справа,  оскільки  не  кожен, 
навіть  маючи  велике  бажання,  зможе 
цим займатися. Для цього потрібно мати 
певний  рівень  знань,  бути  фізично  та 
психічно  здоровою  людиною,  готовою 
до всіляких випробувань. Військові люди 
– це справжні професіонали та патріоти 
своєї держави.  

         Дуже  прикро,  що  в  наш час 
військові  стикаються  з  фінансовими та 
побутовими  труднощами,  не  мають 
колишнього  авторитету  в  багатьох 
людей. 

         Але я сподіваюсь, що становище 
нашої  держави  все  ж  покращиться, 
Збройні  Сили  будуть  дійсно 
професійними,  авторитет  військових 
зросте й країна буде пишатися нами.

         3. Хочу сказати, що коли я вступив 
до  Військового  інституту,  мої  товариші 
запитали  мене:  «Ти  військовий...  Чому 
вас  там  вчать?  Тримати  лопату  в 
руках?»  Так,  у  нас  насправді  значні 
фізичні  навантаження,  але  крім  цього, 
ми  ще  й  вивчаємо  значно  більше 
матеріалу,  ніж  у  цивільних  навчальних 
закладах. 

         Варто додати,  що навчання у 
військових  напружене  та  інтенсивне, 
оскільки  ми  повинні  бути 
професіоналами  й  бездоганно  знати 
свою справу.  Кожен із  нас розуміє,  що 
від  його  дій  залежить  не  тільки  його 
життя,  а й  життя товариша та тих,  хто 
поруч. Навчання у Військовому інституті 
– це здійснення моєї мрії. 

Сергій Ступеньков

         1. День ЗСУ – це свято справжніх 
чоловіків.    Захист  незалежності  та 
територіальної  цілісності  рідної  землі  в 
усі часи був покликанням та обов'язком 
справжніх  чоловіків.  Незважаючи  на 
досить  невелику  офіційну  історію 
українського війська, справжній вік

НАГОРОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

Указом  Президента  України  «Про  відзначення  державними  нагородами 
України  військовослужбовців  і  працівників  Збройних  Сил  України» 
нагороджено представників Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.
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Колектив  редакційної  колегії  газети 
«Універсант»  вітає  Ірину  Василівну  з 
високою державною нагородою та Сергія 
Васильовича  з  присвоєнням  почесного 
звання.  

Группа зв’язків із громадськістю 

За  вагомий  особистий  внесок  у 
зміцнення обороноздатності  та безпеки 
України, зразкове виконання військового 
обов'язку, високий професіоналізм та

з  нагоди  17-ї  річниці  Збройних  Сил 
України  полковника  Ващенко  Ірину 
Василівну –кандидата економічних наук, 
доцента,  начальника  кафедри фінансів 
Збройних  Сил  військового  фінансово-
економічного  факультету  ВІКНУ, 
нагороджено  орденом княгині  Ольги  III 
ступеня.             

Почесне звання «Заслужений діяч науки 
і  техніки  України»  присвоєно Лєнкову 
Сергію  Васильовичу –  начальникові 
науково-дослідного  центру  ВІКНУ, 
докторові технічних наук, професору.

ВАЖКО В НАЧАННІ – ЛЕГКО В БОЮ 

         У грудні 2008 року головні зусилля 
керівного  складу  Військового  інституту, 
факультетів,  навчального  відділу, 
офіцерів  курсантських  підрозділів  були 
зосереджені  на забезпеченні  належного 
рівня  бойової  готовності  та  виконанні 
завдань  за  призначенням,  проведенні 
роботи  щодо  поліпшення  стану 
навчальної  та  методичної  роботи, 
організації служби військ та внутрішнього 
порядку,  підтримання  військової 
дисципліни серед особового складу. 

         Завдання, що стояли в цьому місяці 
за даними напрямкам, виконані. 

          За підсумками грудня 2008 року 

серед  факультетів  найкращими  були: 
військовий  фінансово-економічний 
факультет   (начальник  –  підполковник 
Валерій  Лісовський)  і  факультет 
іноземних мов та військового перекладу 
(начальник факультету – полковник Ігор 
Ольховой). 

                

         Серед військовослужбовців у 

навчанні, виконанні службових обов’язків 
та  щодо  військової  дисципліни 
відзначилися:  полковник  Віктор  Шваб, 
підполковник  Сергій  Глухов,  майор 
Роман  Писаренко,  старший  лейтенант 
Ігор  Новоселецький,  лейтенант  Сергій 
Сергейчук,  рядовий  Антон  Риженко, 
солдат Дмитро Минюк. 
         За сумлінне ставлення до навчання 
та  виконання  службових  обов’язків 
вказані підрозділи та військовослужбовці 
були заохочені відповідним чином.

Навчальний відділ

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

         Після розпаду Радянського 
Союзу  і  проголошення  в  1991  році 
незалежності  Україна  успадкувала 
одне  з  найбільш  потужних 
угруповань  військ  у  Європі, 
оснащене  ядерною  зброєю  та 

         Уряд  України  приступив  до 
створення Збройних Сил. Характерними 
ознаками того періоду були:  одночасне 
формування правової основи діяльності 
Збройних Сил, реорганізація їх структур, 
створення  відповідних  систем 

Раду оборони України", Закони України "Про 
оборону  України",  "Про  Збройні  Сили 
України", Воєнна доктрина України.

         На ті ж роки припадає й реалізація 



відносно  сучасними  зразками 
озброєння та військової техніки.

         24 серпня 1991 року Верховна 
Рада України ухвалила рішення про 
взяття  під  свою  юрисдикцію  всіх 
розташованих  на  українських 
теренах  військових  формувань 
Збройних  сил  колишнього  СРСР та 
про  створення  одного  з  ключових 
відомств  -  Міністерства  оборони 
України.

        З  24  серпня  1991  року  під 
юрисдикцію  України  перейшли:   14 
мотострілецьких,  4  танкові,  3 
артилерійські  дивізії  та  8 
артилерійських  бригад,  бригада 
спецназу,  9  бригад  ППО,  7  полків 
бойових  вертольотів,  три  повітряні 
армії (близько 1100 бойових літаків) і 
окрема  армія  ППО.  Стратегічні 
ядерні сили, дислоковані на території 
України,  мали  176 
міжконтинентальних  балістичних 
ракет, а також близько 2600 одиниць 
тактичної  ядерної  зброї.  На  час 
проголошення  Україною 
незалежності  чисельність  військ  в 
Україні  нараховувала  близько  700 
тисяч осіб.

управління,  забезпечення  та  інших 
елементів,  необхідних  для  їх 
функціонування. Крім того, становлення 
Збройних  Сил  України 
супроводжувалося значним скороченням 
військових  структур,  чисельності 
особового складу, кількості озброєнь та 
військової техніки.

        В  основу  процесу  створення 
власного  війська  були  покладені 
політичні  рішення  керівництва  України 
щодо  без'ядерного  та  позаблокового 
статусу  держави.  При  цьому 
враховувалися  також  обмеження, 
пов'язані  з ратифікацією Договору "Про 
звичайні  збройні  сили  в  Європі"  та 
виконанням  Ташкентської  Угоди  1992 
року,  якою  встановлювалися  не  тільки 
максимальні рівні озброєння для кожної 
держави колишнього СРСР, а й для так 
званого  "флангового району".  В Україні 
до  нього  входили  Миколаївська, 
Херсонська,  Запорізька  області  та 
Автономна Республіка Крим.

У  стислі  терміни  Верховною  Радою 
України  був  прийнятий  пакет 
законодавчих актів щодо воєнної сфери: 

Концепція  оборони  і  будівництва 
Збройних Сил України, постанова "Про 

ядерного  роззброєння  України.  Воно  є 
однією із найбільш значних історичних подій 
кінця    ХХ-го  сторіччя.  Уперше  в  історії 
людства  держава  добровільно  відмовилася 
від володіння ядерною зброєю. На 1 червня 
1996  року  на  території  України  не 
залишилося  жодного  ядерного  боєзаряду 
або боєприпасу.

         Так були закладені основи 
національного війська незалежної держави: 
за короткий час були створені: Міністерство 
оборони, Генеральний штаб, види Збройних 
Сил, системи управління, підготовки і 
всебічного забезпечення військ (сил) тощо.

         Нині Українське військо бере активну 
участь  у  миротворчих  операціях.  Участь 
України  в  миротворчих  операціях 
розпочалась  із  затвердженням  Верховною 
Радою України Постанови від 3 липня 1992 
року  №  2538-XII  "Про  участь  батальйонів 
Збройних Сил України в Миротворчих Силах 
Організації  Об'єднаних  Націй  у  зонах 
конфліктів на території колишньої Югославії". 
Сьогодні  понад 20 000 військовослужбовців 
Збройних  Сил  України  беруть  участь  в 
операціях  і  навчанні,  з  підтримання  миру  в 
більше ніж 10 країнах світу.      

    Кафедра ВПП 
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ПРИВІТАННЯ З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ

. ШАНОВНІ ТОВАРИШІ ОФІЦЕРИ, 
ПРАПОРЩИКИ, КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ, 

ПРАЦІВНИКИ ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА !

   

           Від імені Голосіївської районної 
державної адміністрації та районної ради 
тепло та сердечно вітаю вас зі світлими і 
радісними святами – Новим роком та 

  
Різдвом Христовим!
          Ще один рік нашого життя стає 
надбанням  історії.  Озирнувшись  назад, 
можна сміливо сказати, що  2008 рік був 
прожитий  не  дарма.  Для Голосіївського 
району  це  був  важкий,  але  плідний  і 
цікавий  рік.  Він  збагатив  нас  новим 
досвідом, згуртував і дав можливість не 
лише вистояти, а й створити нові умови 
для подальшого розвитку.
           Хочу подякувати вам за внесок 
кожного   в  спільну  справу  розбудови 
нашого рідного Голосіївського району, за 
терпіння, розуміння ситуації, за серйозне 
та відповідальне ставлення до існуючих 
проблем.  Я  вдячний  вам  за  чесну  й 
сумлінну  працю,  за  підтримку  районної 
влади.   Попереду в нас ще дуже багато 
добрих  і  потрібних  справ,  і  я  вірю,  що 
разом  ми  зможемо  реалізувати  ті 
завдання, що ставить перед нами життя.
           Моя мета – зробити все можливе 
задля  того,  аби  кожен  з  вас  пишався 
нашим  районом,  був  упевненим  у  його 
подальшому процвітанні. 
           Ми задоволені  тим,  що ваш 
Військовий  Інститут,  який  бере  активну 
участь у багатьох громадських заходах і

розбудові нашого району, розташований 
на території Голосіївського району.
           Хочу, щоб у ці радісні святкові дні 
поруч з вами були близькі, рідні та дорогі 
люди, щоб вам в усьому таланило, щоб 
здійснювалися ваші мрії. 
           Нехай Новий рік увійде до вашої 
оселі  добрим  і  радісним,  принесе 
злагоду й достаток. Нехай він рясніє на 
добро, здоров’я, успіхи, гаразди.
           Нехай  буде  щасливою  та 
заможною кожна родина, нехай у добрі й 
любові зростають наші діти. Щоб кожний 
день  2009  року  дарував   радість  і 
відчуття насолоди від життя. Щоб усі ми 
сміливо  дивилися  в  майбутнє  та  не 
соромилися за своє минуле.
           З  Новим  роком та Різдвом 
Христовим, дорогі земляки!
           Щастя  всім   та  Божого 
благословення!
           
           З повагою Голова Голосіївської 
районної у м. Києві ради та державної 
адміністрації                                  

                                        Сергій Садовой 

НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ ВІД КОМАНДУВАННЯ ВІКНУ
Шановні товариші офіцери,  

курсанти, прапорщики, працівники 
Військового інституту !

            Вітаємо вас з Новим 2009 роком 
та Різдвом Христовим!       Бажаємо вам 
та  вашим  родинам  міцного  здоров’я, 
достатку  та  добробуту,  сімейного 
затишку й щастя, нехай у ваших оселях 
завжди будуть радість та дитячий сміх. Із 
наближенням  Нового  року  ми  завжди 
сподіваємось  на  те,  що  наступний  рік 
буде  кращим,  бо  віримо  в  здійснення 
світлих й добрих бажань. 

            Тож давайте усі разом докладемо 
зусиль, щоб Новий рік для

нашої  України,  для  нашого  народу  був 
світлим та радісним, щоб усі ми жили в 
мирі й злагоді.

Командування Військового Інституту

     

Професор  студенту:  
- Як  ви  думаєте,  що  таке 

іспит?  
-  Ну..  Це  розмова  двох 

розумних  людей.  
-  Н-да,  а  якщо  один  із  них  дурень?  
-   Тоді інший не одержить стипендії.

***

-    Рядовий Іванов! Чому не поголилися? 

-  Товариш  прапорщик,  я  бороду 
відрощую.  
-    Гм. Цього я вам заборонити не можу, 
але  тільки  цим  треба  займатися  в 
особистий час, а в строю ви повинні бути 
поголеним!


