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ЖВІ HAY: ще один крок і Ніколи не шукати
легких шляхів!..
до столітнього ювілею
Відома в Україні та далеко за її межами кузня військових кадрів, Житомирський
війсь
ковий інститут імені С.П.Корольова Національного
авіаційного університету, свій поча
ток веде з часів громадянської війни. 8 грудня 1919 року в Нижньому Новгороді була
сформована Школа стрільби по повітряному флоту. Вся історія цього військового вузу
пов'язана з протиповітряною
обороною, але з роками він набув слави одного з най
більш інтелектуальних
вищих військових навчальних закладів, у якому готують офіце
рів за багатьма профілями, серед - і радіоелектронна
розвідка, і радіоелектронна
бо
ротьба, і захист інформації, і, зрештою, космічна розвідка. У наші дні
Житомирський
військовий інститут імені С.П.Корольова Національного
авіаційного університету відо
мий як вуз, де розробляються та впроваджуються
в армійську науку й повсякденну жит
тєдіяльність військ найсучасніші інноваційні технології. Інститут впевнено крокує впе
ред, а на початку грудня, одразу ж після святкування 31-ї річниці Збройних Сил Украї
ни, його особовий склад відзначатиме свій 93-й день
народження.
На сьогодні Житомирський війсь
ковий інститут імені С.П.Корольова
Національного авіаційного універси
тету фактично є національним над
банням України у своїй сфері. Адже
глибока, системна і вже давно на
зріла реформа Збройних Сил Украї
ни, як свідчить світовий досвід, мо
же бути успішно реалізованою на
практиці лише за рахунок впрова
дження високотехнологічного
озброєння, сучасних систем управ
ління військами та зброєю, збіль-

шення можливостей, масштабів та
комплексності застосування систем
і засобів розвідки, розвідувально-ін
формаційних систем і відповідної
підготовки персоналу за високотехнологічними напрямами.
- Це с п г н п р п ю переходу и будів

ництві Збройних Сил від кількісних
показників до якісних, що базується
на високоефективній розвідці та
управлінні, - глибоко переконаний
начальник ЖВІ НАУ, заслужений діяч
науки і техніки України, доктор техні
чних наук, професор, лауреат дер
жавної премії України в галузі науки і
техніки генерал-майор Юрій Даник.
Реалізація такого реформування,
за словами начальника військового
інституту, потребує, зокрема, підго
товки військових фахівців з різних
технічних видів розвідки (радіоелек
тронної, космічної, кібернетичної
тощо), радіоелектронної боротьби,
технічного захисту інформації, кос
мічних систем забезпечення,авто
матизованої обробки розвідуваль
ної інформації, інформаційно-аналі
тичної роботи, інформаційно-психо
логічної протидії, оперативного
управління військами та зброєю, те
лекомунікаційних систем, експлуа
тації та застосування роботизова
них засобів (у тому числі безпілот
них авіаційних комплексів тощо) та з
питань кібернетичної безпеки і
спецоперацій.
Подібна комплексна підготовка
на сьогодні може ефективно здійс
нюватися лише на базі багатопрофільного міжвидового військового на
вчального закладу, яким в Україні на
сьогодні фактично є лише Жито
мирський військовий інститут. Судя
чи з відгуків на випускників ЖВІ НАУ
з військ, підприємств та установ го
сподарства, стає очевидним, що в
стінах інституту здійснюється підго
товка висококваліфікованих військо-

вих та цивільних фахівців для екс
плуатації складних інформаційних
систем, засобів та систем технічних
видів розвідки, з кібернетичної та ін
формаційної безпеки, радіоелект
ронної боротьби та інформаційнопсихологічної протидії, спеціальної
енергетики тощо для Міністерства
оборони України та інших мініс
терств і відомств.
Разом із підготовкою висококва
ліфікованих фахівців в інституті про
водяться потужні наукові досліджен-

ня, результати яких визна
ні на рівні керівництва
держави, Збройних Сил
України, Національної ака
демії наук.
Завдяки багаторічним
науковим та науково-тех
нічним напрацюванням у
Житомирському військо
вому інституті розробле
ний та створений діючий
макет Центру кібернетич
ної безпеки, який, до речі,
використовувався в інте
ресах забезпечення без
пеки проведення"Євро2012". А також макет Ком
плексу оперативного
управління силами та за
собами у кризових ситуа
ціях, що застосовувався в
ході комплексу навчань
Збройних Сил України
"Адекватне реагування2011", "Перспектива2012", в батальйонному
тактико-стройовому за
нятті окремої механізова
ної бригади для відпрацю
вання питань, пов'язаних
із інтегруванням сучасних
інформаційних систем в
процес оцінювання обста
новки та підтримки прийн
яття рішення командиром, а також
під час дослідницького навчання з
підрозділами, визначеними до скла
ду розвідувально-вогневого ком
плексу з бойовою стрільбою на базі
233-го загальновійськового поліго
на на Рівненщині. Завданнями цього
Комплексу, зокрема, є планування
та організація оцінювання обстанов
ки в операційному районі, моніто
ринг обстановки у визначеному ра
йоні (за допомогою технічних засо
бів розвідки), обробка даних розвід
ки та формування пропозицій до за

мислу дій командирів і аналіз ре
зультатів вогневого та невогневого
ураження. Показовим є те, що до
роботи з комплексом залучались не
тільки фахівці-офіцери, але й курса
нти.
А разом із керівництвом Жито
мирської області фахівцями інститу
ту проводиться велика робота з
впровадження інноваційних розро
бок в інтересах розвитку економіки
держави на основі високих техноло
гій, а також із військово-патріотич
ного виховання молоді з застосу
ванням сучасних ІТ-технологій.
На сучасному етапі в інституті
йде постійна робота стосовно пода
льшого удосконалення системи вій
ськової освіти, інтегрування війсь
кової та цивільної освіти, суміщення
підготовки військових і цивільних
фахівців різних рівнів на єдиній на
вчально-матеріальній базі, що
дозволяє комплексно вирішувати
завдання зі значною економією дер
жавних коштів.
Щодо планів на майбутнє, поді
лився начальник ЖВІ НАУ, то у кері
вництва інституту є задуми про
створення на базі інституту спеціа
лізованого науково-навчального
підрозділу із супроводження розро
бки і впровадження високотехнологічних розробок у війська.
- Ми готові здійснювати підгото
вку військових фахівців з бойового
застосування безпілотних авіацій

На фінішну пряму
свого навчання ку
рсант четвертого
курсу льотного
факультету Хар
ківського універ
ситету Повітряних
Сил імені Івана
Кожедуба Олек
сандр Борисенко
вийшов стипендіа
том Президента
України.
Перший
семестр навчання
Олександр закін
чив із найкращим
результатом се
ред товаришів по
курсу і за рішен
ням вченої ради
університету його
визнали гідним
для підвищеної
стипендії.

- Відмінник навчання,
фізично підтягнутий, Олек
сандр сумлінно дотриму
ється положень військових
Статутів, є прикладом для
товаришів, - так охаракте
ризував свого підлеглого
начальник курсу льотного
факультету майор Олек
сандр Ківшар.
Д о того ж. таким "арсе

налом" грамот та подяк не
зможе похвалитися біль
шість випускників. А за йо
го обізнаність з деяких про
філюючих предметів курса
нта Борисенка неодноразо
во направляли на олімпіади
різного масштабу.
Народився майбутній
військовий льотчик на Рів
ненщині, в місті Дубно, де
на той час базувалася авіа
ційна частина. Це, в першу
чергу, й вплинуло на юнака
у виборі майбутньої профе
сії. У вільний від школи час
хлопець почав готувати се
бе до вступу у військовий
навчальний заклад. Він все
більш глибоко цікавився
авіаційною технікою, про
водив по декілька годин на
спортивному майданчику,
загартовуючи себе як фізи

чно, так і морально.

них комплексів та науково-технічне
супроводження робіт із впрова
дження, експлуатації та відпрацю
вання застосування роботизованих
(безпілотних авіаційних та інших)
засобів і високотехнологічних сис
тем управління військами, - зазна
чив заслужений діяч науки і техніки
України, доктор технічних наук, про
фесор, лауреат державної премії
України в галузі науки і техніки гене
рал-майор Юрій Даник.
Олексій Тригуб.

У 2009 році Олександр
подав документи до ХУПСу,
успішно склав вступні іспи
ти та був зарахований на
перший курс льотного фа
культету за спеціалізацією
"Льотна експлуатація та бо
йове застосування верто
льотів".
Сьогодні Олександр Бо
рисенко вже на IV курсі крайньому у його навчанні.
За цей час він зарекомен
дував себе виключно з по
зитивної сторони як у кур
сантському колективі, так і
серед командування уні
верситету.
- Вже з перших років на
вчання Олександр Борисе
нко став активістом, прово
дить курсантські інформу
вання, бере участь у життє
діяльності університету, розповів майор Олександр
Ківшар.
Вже на першому курсі
юнак посів одне з призових
місць під час участі у Всеук
раїнському конкурсі зі
знання рідної мови імені
Петра Яцика. Також на нау
ковій конференції з історії
його робота за темою "Ета
пи Великої Вітчизняної вій
ни. Причини невдач радян

ської армії на початку вій
ни" була визнана однією з
кращих у розкритті теми.
Під час навчання на тре
тьому курсі він взяв участь
у конференції з безпеки
польотів. Готуючись до неї,
власноруч розробив відеопрезентацію та виступив із
доповіддю тему "Важли
вість людського фактора
при забезпеченні безпеки
польотів". Командування
університету відзначило
його роботу в кращу сторо
ну і а а а о д о т и л о

Олекоанд

ра подякою начальника уні
верситету.
- Основною рисою хара
ктеру цього хлопця є те, що
він ніколи не шукає легких
шляхів. Навіть, коли він
обирає тему для майбут
нього виступу, вона все од
но вирізняється з-поміж ін
ших своєю складністю та
актуальністю, - відмітив за
ступник начальника льотно
го факультету підполковник
Олександр Бовт.
- Вісімдесят відсотків
мого успіху у навчанні зале
жить від уважності на лекці
ях та зацікавленості в отри
манні знань, - поділився
власними поглядами кур
сант Олександр Борисенко.
До речі, цей рік для хло
пця був дуже насиченим на
приємні події. Окрім при
значення йому високої сти
пендії, він успішно виконав
свій перший ознайомчий
політ на висіння та по колу
на вертольоті МІ-8МТ. Успі
шними польотами він знач
но збільшив свій особистий
рахунок знаходження у не
бі. Також у хлопця вже три
стрибки з парашутом.
Наразі Олександр про
довжує навчання та готу
ється до крайньої льотної
практики, під час якої він
виконає вже самостійні
польоти, а у її фіналі - дер
жавний іспит з льотної під
готовки.
- У планах на майбутнє якнайкраще закінчити на
вчання та здобути офіцер
ські погони. А після випуску
з університету хотів би про
довжити службу в окремо
му полку армійської авіації,
що у місті Броди на Львів
щині, - визначив за мету
майбутній льотчик.
Дмитро Чалий,
м. Харків.
Фото автора.

