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Військовий

інститут

телекомунікацій

та

інформатизації

імені

Героїв Крут – заклад вищої військової освіти, який виховує воїнів-зв’язківців під гаслом „Батьківщина та Честь”, який розташувався на Печерських
пагорбах столиці України – міста Києва.
Незважаючи на різні історичні події, вже більш ніж століття зі стін
нашого закладу виходять справжні патріоти та захисники своєї Батьківщини, а у сучасному – нащадки тих героїв та борців за незалежність, які
віддали своє життя у бою під Крутами.
У сьогоденні Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут – провідний заклад вищої військової освіти із підготовки
конкурентоспроможних кадрів у галузі військового зв’язку за напрямками
– Комп’ютерні науки, Кібербезпека, Інформаційні системи та технлогії,
Телекомунікації та радіотехніка, Військове управління (за видами збройних сил), Озброєння та військова техніка.
З кожним роком наш інститут зростає та вносить вагомий вклад
щодо підготовки професійних зв’язківців. Золотим фондом інституту є
наші курсанти та випускники, які примножують велич і славу alma mater
та з кожним роком поповнюють когорту офіцерської еліти.
Шановні друзі, представляю Вам перший випуск щорічного журналу,
який ввібрав у себе всі різнобічні сторони життя Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут протягом 2019
року. Наповнення журналу дозволить Вам детально ознайомитись і поринути в життя особового складу інституту.
Начальник інституту
генерал-майор СТЕПАНЕНКО Євген Олександрович
1

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

Наша історія

Відлік своєї історії Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут розпочав 1
жовтня 1865 року, коли було засновано
Київське піхотне юнкерське училище.
За роки свого існування училище підготувало тисячі справжніх офіцерів.
Серед них було багато таких, які під
час Української Революції 1917-1921
років служили у війську УНР, Української держави та Дієвій Армії УНР.
В 1915 році тут розташовувалося
Київське військове училище, на території якого 20 листопада 1917 року була
розгорнута 1-ша українська військова
юнацька школа ім. Богдана Хмельницького. Юнкера та старшини школи 29
січня 1918 року взяли активну участь
у бою під Крутами, захищаючи молоду
українську державу.
Протягом Другої світової війни училище підготувало і випустило більше
семи тисяч офіцерів-зв’язківців.
4 грудня 1965 року на базі середнього Київського військового училища
зв’язку було створено Київське вище
військове інженерне училище зв’язку.
З 1 серпня 1966 року училище одним з
перших перейшло на штат вищого військового інженерного училища зв’язку.
19 серпня 1992 року Постановою
КМУ утворено Інститут управління і
зв’язку. А постановою КМУ від 22 березня 2001 року було створено ВІТІ
НТУ „КПІ”.
Розпорядженням
Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013
року „Про утворення Державного
університету телекомунікацій” було
створено Військовий інститут телеко-
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мунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.
Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 січня 2015
р. „Про реорганізацію та утворення
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів” та спільного наказу Міністерства оборони
України та Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 року було
створено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. 24 серпня 2015 року Військовому інституту
телекомунікацій та інформатизації
вручено Бойовий прапор. До 100-ї річниці історичних подій під Крутами з
метою вшанування подвигу Героїв
Крут і військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних

сил України Президентом України 29 січня 2018
року Військовому інституту телекомунікацій та
інформатизації було присвоєно почесне найменування імені Героїв Крут.
Згідно наказу начальника Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв
Крут від 17.01.2019 року
Днем створення інституту
встановлено 29 січня 1918
року. За роки Незалежності України в Інституті
підготовлено понад шість
тисяч першокласних спеціалістів для
Збройних сил України та інших військових формувань. Сьогодні Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут здійснює підготовку офіцерських кадрів
за ступенями вищої освіті: бакалавр,
магістр зі спеціальностей: Комп’ютерні науки, Кібербезпека, Інформаційні
системи та технології, Телекомунікація
та радіотехніка, Військове управління,
Озброєння та військова техніка.
В даний час до складу ВІТІ входить
3 факультети (9 кафедр), 6 загальновійськових кафедр, Науковий центр захисту інформації, Військовий коледж
сержантського складу (м. Полтава),
курси перепідготовки та підвищення
кваліфікації.
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Виховуємо патріотів України

Заступник начальника інституту
з морально-психологічного
забезпечення
полковник ПЕТРОВСЬКИЙ
Олег Євгенович
учасник бойових дій
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
займає провідне місце серед вищих
військових навчальних закладів України з підготовки висококваліфікованих
спеціалістів у галузях телекомунікацій та інформатизації з урахуванням
світових тенденцій інформаційного
розвитку. З кожним роком військовий
інститут зростав, ставав усе вагомішим
у системі підготовки фахівців-зв’язківців.
Золотим фондом нашого навчального закладу є випускники, які примножують велич і славу almamater, з
кожним роком поповнють кагорту офіцерської еліти, продовжують розвивати надбання військової освіти і науки,
навчають і виховують молоде покоління. Офіцер українського війська повинен бути не лише професіоналом своєї
справи, але й перш за все – патріотом,

лідером, творчо розвиненою особистістю. Це добре усвідомлюють у Військовому інституті телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут,
цілеспрямовано культивуючи традиції
української історії й офіцерської доблесті у своїх вихованцях, створюючи
умови для розвитку їх лідерських якостей та творчих здібностей, формування високих морально-етичних якостей.
Саме служіння справі, енергія та
фахова компетентність є запорукою утвердження нашої держави в європейському та світовому просторі. Спільними зусиллями військовослужбовців,
курсантів, працівників Збройних сил
України наш інститут продовжує творити свою історію.
Історична справедливість
2019-й рік для Збройних сил України стартував із впровадження нової системи розробки геральдичної структури для символіки окремих формувань і
частин індивідуально.
В 1915 році в будівлі інституту
розташовувалося Київське військове
училище, на території якого 20 листопада 1917 року була розгорнута 1-ша
українська військова юнацька школа
ім. Богдана Хмельницького. Юнкера та старшини школи взяли активну
участь у бою під Крутами, захищаючи
молоду українську державу.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
цього року, 29 січня, відзначив 101-шу
річницю від дня заснування вишу із
новою символікою – малим, середнім
та великим гербами, нарукавною емблемою, відзнакою та прапором, ввів
у дію почесні нагрудні знаки інституту для курсантів, офіцерів та науково-педагогічних працівників інституту. Завдяки історичним дослідженням

в основу символіки ВІТІ покладено
першу кокарду збройних сил періоду
Української національної революції
та Перших Визвольних Змагань 19171921 рр.
„Герої не вмирають, вони в віках
живуть…”
З метою вшанування пам’яті офіцерів-зв’язківців, випускників інституту на Алеї Героїв інституту 12 жовтня 2016 року було відкрито Меморіал
загиблим випускникам інституту за
нашу вільну незалежну Україну. В урочистих заходах з нагоди відкриття МЕМОРІАЛУ взяли участь представники
керівного складу ГШ ЗС України, рідні
та близькі загиблих воїнів, представники духовенства, громадсько-політичні
діячі, волонтери, військовослужбовці
інституту та журналісти.
На постаменті Меморіалу височіють
два гранітні обеліски, один з яких на
честь вшанування пам’яті полковника Ігоря Павлова, який загинув у зоні
АТО, виявивши мужність, героїзм, відвагу і самовіддані дії під час виконання
військового обов’язку із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Начальник кафедри Тактико-спеціальної підготовки
факультету Захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації, кандидат технічних
наук, доцент полковник Павлов Ігор
Миколайович був навічно зарахований
до списку особового складу військового інституту. Він був справжнім офіцером, високофаховим спеціалістом,
науковцем, викладачем, патріотом
України, людиною рідкісної доброти
та порядності. Другий обеліск на честь
вшанування пам’яті загиблим в АТО
офіцерам-зв’язківцям випускникам нашого вишу.
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Виховуємо патріотів України

Список загиблих випускників та
викладачів інституту:
1. полковник Кифоренко Борис Борисович,11.04.1974 - 29.08.2014.
2. полковник Соснюк Віктор Володимирович, 06.06.1973 – 17.02.2015.
3. полковник Павлов Ігор Миколайович, 28.05.1968 – 09.02.2015.
4. підполковник Музика Артур
Сергійович, 13.05.1978 – 09.02.2015.
5. підполковник Василенко Святослав Вікторович, 26.04.1982 – 09.02.2015.
6. підполковник Сніжок Ігор
Сергійович, 06.12.1973 – 02.02.2015.
7. майор Губа Яків Миколайович,
28.11.1984 – 29.08.2014.
8. майор Хмельницький Віктор Іванович, 07.06.1978 – 28.08.2014.
9. майор Балагланов Павло Юрійович, 28.04.1974 – 29.08.2014.
10. майор Андрієць Олег Анатолійович, 23.04.1973 – 01.09.2014.
11. майор Гончарук Віталій Мико-
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лайович, 17.09.1979 – 08.09.2015
12. капітан Сковородін Олексій Володимирович, 18.03.1975 – 26.08.2014.
13. капітан Обухівський Олег Васильович,14.03.1980 – 13.08.2014.
14. капітан Шевчук Сергій Іванович,
25.11.1977 – 29.08.2014.
15. капітан Білокобильський Сергій
Михайлович, 25.01.1983 – 19.07.2014.
16. капітан Лимарь Сергій Вікторович, 21.02.1989 – 21.08.2014.
17. генерал-майор Шаповал Максим
Михайлович, 06.07.1978 – 27.06.2017.
Перший український „Кіборг”–
Герой України Максим Шаповал
27 жовтня 2017 року у Військовому
інституті телекомунікацій та інформатизації відбулась знаменна подія —
урочисто відкрито пам’ятник випускнику військового навчального закладу
2000 року Герою України генералмайору
Максиму
Шаповалу.
В церемонії взяли участь начальник
Го л о в н о г о
управління розвідки
МО України,
представники громадськості та духовенства.
Ук а з ом
Президента
України від
30
червня
2017
року
№ 169/2017
полковнику
Шаповалу
Максиму
Михайлови-

чу присвоєно військове звання генерал-майора (посмертно).
Тепер гранітний бюст Героя України генерал-майора Максима Шаповала
височіє на Алеї героїв інституту.
Обеліски, водночас, символізують
і скорботу, і гордість – скорботу за
нашими офіцерами, які героїчно загинули, виконавши свій обов’язок, а
гордість за те, що є справжні захисники Батьківщини, для яких доля рідної
країни дорожче власного життя.
Ці обеліски продовжують Алею героїв-зв’язківців, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину в роки ІІ
Світової війни. Це теж символічно,
оскільки у всі часи захищати власний
народ, рідну землю було почесно й відповідально.

І тому військовослужбовці вишу з
честю виконували, виконують і будуть
виконувати цей сакральний обов’язок.
Серед військовослужбовців інституту
більше 200 учасників ООС (АТО), з
них 79 курсантів. За успішне виконання бойових завдань, сумлінне виконання службових обов’язків 17 військовослужбовців інституту нагороджені
відзнакою Президента України „За
участь в ООС (АТО)”.
7 старших офіцерів інституту відзначені державними нагородами: Орденом Бохдана Хмельницького ІІІ ст.
– 5, із них 1 (посмертно), Орденом „За
мужність” ІІІ ст. – 1, Орденом княгині
Ольги ІІІ ст. – 1, 4 військовослужбовця нагороджені відзнаками Міністра
оборони України, 111 військовослужбовців – відзнаками Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача
Збройних сил України.
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Виховуємо патріотів України
У потенціалі бойової могутності
Збройних Сил особливе значення набуває людський фактор, при якому
моральний дух і психічна рівновага
особового складу стають найважливішими у збереженні боєготовності й
боєздатності військ. Всі ми разом –
одне з найпотужніших військ Європи!
Українські Збройні Сили входять у топ
30 найсильніших у світі! І цим варто
пишатись! Але ми не тільки сильні фізично, ми – сильні духовно, ми – талановиті.
Морально-психологічна платформа
є важливою складовою для підтримки
стабільного психологічного стану військовослужбовців будь-якого віку.
Особливо таке виховання корисне
для майбутніх офіцерів
(нині курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут). Особовий
склад офіцерів відділу морально-психологічного забезпечення та заступників
начальників факультетів з
морально-психологічного
забезпечення інституту багато років плідно та злагоджено працюють пліч-о-пліч
задля забезпечення гідних
умов відпочинку та задоволення духовних потреб особового складу.
Цей рік не став виключенням, а навпаки був розфарбований яскравими фарбами духовного та військово-патріотичного
виховання.
Курсанти факультету Телекомуніка-

ційних систем
декілька разів
взяли
участь
у Благодійних
Балах в стінах
Київської міської державної
адміністрації, де
показали високий рівень майстерності військовослужбовців
не лише у своїй
спеціальності,
а й багатьох інших галузях.
Найулюбленішим видом заходів
курсантів стало традиційне відвідання

кіно- та театральних прем’єр, від яких
захоплює дух. Так цей навчальний рік
був насичений на прем’єри, і за словами курсантів „перевернув свідомість”
та справив особливе враження
фільм „Крути –
1918”.
Також
курсанти інституту
цього року стали
донорами
здачі
крові для потреби
лікування військовослужбовців.
Вже не вперше
юнаки та дівчата
самі проявляють
ініціативу та ба-

жання виступити донорами крові. Деякі з них навіть отримали горде звання
„Почесний донор України”.
Неабияк на морально-психологічний стан військовослужбовців також
впливають спільні
кроки до загальної
мети. Так за цей
навчальний
рік
курсантами 16 та
37 курсів були облаштовані оновлені
Кімнати традицій,
де вони самі змогли створити для
себе приємну атмосферу, зобразити
малюнки на стінах.
Вони з’явились у
ВІТІ ще до того, як
це стало військовим менстрім-челенджем.
Справжнім сюрпризом для усіх
запрошених гостей (офіцерів та курсантів) став концерт до Дня Збройних
сил України від факультету Інформаційних технологій. Це був справжній
бум емоцій та яскравих спогадів, який
відкрив нескінченний потік талановитих та сміливих хлопців та дівчаток.
Саме публікації з цього заходу набрали найбільше переглядів на офіційній
Instagram сторінці інституту.
Прогулянки столицею, екскурсії,
відвідування музеїв та інших культурних заходів – усе це надихає підкорювати будь-які вершини, бути певним,
що ти – військовослужбовець – не
лише професіонал своєї справи, а й розвинена та інтелектуальна людина.
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Наші випускники - наша гордість

Лейтенант Максим Нагуляк був одним із трьох курсантів вишу, що є учасниками бойових дій.
Поговорили про мотивацію, рівень
викладання в інституті, війну та плани
на майбутнє.
„До навчання в інституті служив
у військовій частині в Черкаському
на посаді начальника радіостанції
Р-161А2М польового вузла зв’язку.

Були дві ротації в АТО, де довелося налаштовувати засоби комунікації”.
Лейтенант розповів, що війна навчила діяти неординарно та швидко приймати рішення. Привчила до порядку,
дисципліни та стриманості.
„Під час виходу військ з Іловайська
ситуація була напруженою. Як зв’язківець чергував у радіомережах із бойовими частинами, що виходили з оточення, та з тими, які потім утримували
Донецький аеропорт… Коли в АТО
почали з’являтися системи супутникового зв’язку, радіостанції „Моторола”,
„Харріс”, нас буквально на ходу вчили
з ними працювати. І потім ми вже самі
їх обслуговували й налаштовували”.
Після повернення зі сходу Максим з
рук Верховного Головнокомандувача
отримав медаль „Захисник Вітчизни”,
яку вважає найважливішою. Згодом
Нагуляк уступив до інституту.
„Не було такого, щоб викладачі просто відчитали матеріал і все. Вони теж
були на фронті та розповідали те, що
нам знадобиться на практиці”.
Офіцер зазначив, що у виші подобалися дисципліни „Організація зв’яз-

ку” і „Бойове застосування частин та
підрозділів зв’язку”.
Цікаво було вивчати, кому які
підрозділи забезпечують комунікацію,
які засоби розгортають на тих чи інших командних пунктах. І це найлегше
давалося у навчанні.
„Найбільше запам’яталися викладачі з предмету „Організація зв’язку”.
Матеріал подавався доступно, зрозуміло і якісно. Мені дуже подобалися
ці заняття, звичайно я з задоволенням
їх відвідував. І ще багато кого можна
згадати, багато хто брав участь в АТО,
викладаючи бойове застосування частин та підрозділів зв’язку. Всьому
вчили, опираючись на власний досвід”.
„Родом із Дніпропетровщини з смт
Черкаське. Батько мій — військовий,
служив в Афганістані. Брат — теж в однострої. Словом, виріс я у військовому
містечку. Можливо, це підштовхнуло
обрати стезю захисника Батьківщини.
Я сам обрав цей шлях. Упевнений: у
мене буде успішна кар’єра”.

Лейтенант В’ячеслав Цибульський.
Молодий офіцер поділився враженнями від навчання, розповів про участь в
АТО та про те, як прищепити любов до
Батьківщини.
„Я зі славного міста Шепетівка –
міста військових частин. Батько – військовослужбовець, тепер на пенсії.
Мати – домогосподарка”.
Щойно почалася війна, В’ячеслав
одразу підписав контракт із ЗСУ.

„Батьки навчили любити Україну.
Дали розуміння – це моя країна, і необхідно бути патріотом… Почав службу в 24-й механізованій бригаді навідником гаубиці 2С3 „Акація”. Брав
участь в АТО. Виконував завдання під
Зеленопіллям, Кримським, Нагольною
Тарасівкою, Ровеньками. Відпрацьовували артилерійські обстріли за командами старших начальників – на підтримку 25-ї, 80-ї бригад”.
Лейтенант розповідає, що найдорожча для нього медаль − „Захисник
Вітчизни”. Її вручає особисто Верховний головнокомандувач.
„Це за бій під Зеленопіллям. Бій
страшний, з втратами. Гадаю, військові
розуміють, що це таке… Медаль − не
лише моя, а й артилерійського розрахунку, тому що тоді загинув Дмитро
– наш механік-водій. Важко було цю
втрату прийняти – от учора ти з ним
ще сидів, пив чай, будував плани, що
робитимемо, коли повернемось…далі
був Дебальцівський плацдарм – вихід
наших військових з оточення”.
АрміяInform запитала В`ячеслава,
чому навчила війна?
„Основне – берегти життя і думати

головою… Основна проблема початку війни – брак практики в офіцерів.
Тепер наших піхотинців, артилеристів навчають натовці, але і їм є чому
повчитися у нас, адже маємо кращий
бойовий досвід”.
„Маруновий берет для мене – це
нове. Дізнався, що служитиму в одній
з десантно-штурмових бригад командиром взводу зв’язку роти зв’язку батальйонного управління. Берет ще не
заслужив. Сподіваюсь, приїду і знайду
можливість виконати стрибок з парашутом”.
Лейтенант каже, що десантно-штурмові війська – це еліта, і, відповідно,
він має бути елітним зв’язківцем.
„Із предметів інституту хочу згадати „Бойове застосування частин і
підрозділів зв’язку”. Викладачі постійно, використовуючи свій власний
досвід, застосовували його під час проведення занять. Це було неперевершено і ми із задоволенням вивчали дісципліну. Тому і засвоювання матеріалу
було 100 відсотковим”.
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Євген Проворний, „АрміяInform”
Фото — Дмитро Юрченко,
„АрміяInform”

Фото – АрміяInform, з особистого
архіву В`ячеслава Цибульського
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Рішення
Вченої ради інституту в життя

Вчена
рада
інституту
створена
для
реалізації
принципу колегіального керівництва, як
дорадчий орган для вирішення основних питань діяльності інституту.
У своїй діяльності Вчена рада охоплює багато сторін життєдіяльності
інституту, а саме: навчання, виховання,
матеріально-технічного забезпечення,
підготовка науково-педагогічних працівників, починаючи з перших кроків
ад’юнкта та молодого викладача до
майстрів педагогіки – доцента, професора, забезпеченість навчальної
літературою, створення електронної
бібліотеки, забезпечення доступності
кожному курсанту до інтелектуального потенціалу інституту тощо. Всі
ці питання відображаються в рішеннях Вченої ради інституту, які спрямовані на створення сучасних умов
життєдіяльності основному їх замовнику – курсанту. В Положенні про
організацію і діяльність Вченої ради
інституту визначено, що головними
питаннями, які розглядає Вчена рада
інституту, є розробка стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності інституту,
визначення системи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти, затвердження освітніх програм
та навчальних планів для кожного
рівня вищої освіти та спеціальності,
ухвалення рішення з питань органі-

зації освітнього процесу, ухвалення
основних напрямків проведення наукових досліджень та інших питань.
Так в вересні 2015 року прийнята та
реалізується „Концепція розвитку інституту на 2015-2020 роки”, а в червні
2017 року прийняті „Перспективні
напрями розвитку освітньої, наукової
та іноваційної діяльності інституту”.
Можна визначити, що кожен крок
курсанта, викладача, науковця, командира та працівника знаходиться під пильним зором членів Вченої ради інституту, про що свідчать
рішення, які приймає рада на засіданнях та результати їх виконання.
Рішення, яке народжується в процесі підготовки, розгляду та обговорення того чи іншого питання є
результатом колективного розуму і,
як наслідок, воно є найбільш раціональним, всебічно обґрунтованим та
дає позитивні результати. В останні
роки в рішеннях Вченої ради інституту вимагалося посилити формування лідерських якостей, запровадити
систему нарощування методичних та
командирських навичок курсантів, залучення офіцерів участників антитерористичної та миротворчих операцій
з метою передачі свого досвіду курсантам. Свідченням виконання цього
рішення є те, що зі сторінок відгуків
на випускників інституту зникли такі
недоліки в їх підготовці, як „недостат-

ній рівень роботи з особовим складом”, „слабої технічної підготовки” та інші.
Колективно
прийняте
рішення об’єднує навколо
якогось питання, зусилля
підрозділів, представники
яких приймали це рішення,
а, як відомо, гуртом і батька уговорити легше. Тому,
аналізуючи
рішення, які
приймалися за результатами проведення Первинної
військово-професійної підготовки, починаючи з 2016
року, бачиш, як вдосконалюються завдяки спільним
діям командування інституту, служб тилу та озброєння,
колективів факультетів та
кафедр умови життєдіяльності курсантів, як зі сторінок рішень зникають питання про
організацію якісного медичного обслуговування особового складу, про якісний відбір курсантів-стажерів, про отримання необхідних технічних засобів.
Кожен рік Вчена рада інституту проводіть від 17 до 20 засідань, на яких
розглядаються також питання, що стосуються навчального процесу, оцінки
науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, видання навчальної літератури, розвитку навчально-матеріальної бази інституту, присвоєння
вчених звань і по кожному з них, як
правило, приймається всебічно обґрунтоване рішення, яке сприяє позитивному вирішенню життєво важливих питань діяльності інституту. За роки, що
минули з дня створення інституту, Вчена рада зіграла помітну роль у становленні та розвитку навчального закладу.
Рішення вченої ради сприятиме перетворенню інституту в провідний в
країні заклад вищої війскової освіти
з підготовки висококваліфікованих
фахівців в галузі телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, кібербезпеки, зростанню
майстерності наукових та науково-педагогічних кадрів, вдосконаленню
освітнього процесу та матеріально-технічному
забезпеченню
інституту.
Секретар Вченої ради
працівник ЗСУ О. БУЛГАКОВ
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Освітня діяльність

Заступник начальника інституту з
навчальної роботи
полковник СІЛКО
Олексій Вікторович
кандидат технічних наук, доцент,
учасник бойових дій
Навчальна робота являється основним видом освітньої діяльності інституту і протягом навчального року
була організована відповідно до вимог керівних документів. Заходи, які
були заплановані у графіку-календарі
навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік, виконані без зривів та в
повному обсязі.
Підготовка військових фахівців
проводиться згідно з вимогами освітньо-професійних програм, навчальних
(робочих) навчальних планів, програм (робочих) навчальних дисциплін за шістьма спеціальностями: 122
Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека,
126 Інформаційні системи та техноло-
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гії, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 253 Військове управління (за видами збройних сил), 255 Озброєння та
військова техніка.
За кожною спеціальністю (спеціалізацією) підготовки в інституті розроблений та оформлений збірник програм
навчальних дисциплін. Всі програми
навчальних дисциплін ухвалені на засіданні Вченої ради інституту.
У навчальні плани підготовки військових фахівців за всіма спеціальностями впроваджені нові навчальні дисципліни практичного досвіду діяльності
військ (сил), а саме:
Бойове застосування безпілотних
авіаційних комплексів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;

радіозв’язку на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
У спеціальність 125 Кібербезпека
впроваджена навчальна дисципліна
Технології машинного навчання.
На виконання розпорядження Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України від 26.12.2018
р. № 34122/с була скорегована навчальна план-програма посиленої підготовки курсантів випускних курсів.
Також внесені зміни до план-програми первинної військово-професійної
підготовки курсантів перших курсів.
Військове стажування курсантів
п’ятих курсів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
проводилось у військових частинах

Рухомі пункти управління на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
Системи та комплекси військового
зв’язку на другому (магістерському)
рівні вищої освіти;
Системи та комплекси військового

Міністерства оборони України в період
з 10 вересня по 07 жовтня 2019 року.
Головними завданнями військового
стажування були: набуття умінь і навичок у виконанні службових обов’язків
у військових частинах (установах, організаціях) на відповідних посадах за
майбутньою спеціальністю (спеціалізацією).
Під час проведення військового стажування курсанти виконували обов’язки осіб на посадах, яких стажувалися,
як самостійно, так і в якості дублерів,
приймали безпосередню участь у стратегічних командно-штабних навчаннях
„Козацька Воля-2019”, де відпрацьовували питання розгортання та підготовки до застосування комплексної
апаратної зв’язку. Практично відпрацьовували функціональні обов’язки
за посадами на вузлі зв’язку пункту
управління. Це дозволило їм закріпити свої знання з експлуатації засобів
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супутникового зв’язку, засобів телекомунікацій, розгортання абонентської
мережі відкритої ІР-телефонії, системи обміну службової інформації, відеоконференцзв’язку, АСУ „Дніпро”,
АТС-2.
Для випускників 2019 року був проведений курс посиленої підготовки. В
ході практичних занять у високому динамічному темпі курсанти випускних
курсів під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр інституту
та досвідчених командирів вдосконалювали знання і практичні навички в
роботі зі складними системами власного виробництва, такими, як управління
БпЛА власного виробництва, на яких
встановлено власний написаний у Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації програмний продукт,
що дозволяє ідентифікувати, захоплювати та супроводжувати цілі.
Практичні заняття майбутніх офіцерів-зв’язківців тривали три тижні
і проходили на базі окремої бригади
зв’язку Генерального штабу Збройних
сил України.
Посилена підготовка проводилась з
урахуванням попереднього розподілу
випускників на первинні посади та
передбачала підвищення курсантами
рівня власних навичок з фахової підготовки та їх готовності до виконання
обов’язків на офіцерських посадах у
військах. Під час проходження фахового блоку курсанти-випускники в
польових умовах практично відпрацювали питання із розгортання та інженерного обладнання елементів пунктів
управління та порядку їх охорони, у

складі екіпажів виконали нормативи
та навчальні завдання по розгортанню засобів зв’язку в польових умовах.
Розгорнули вузли зв’язку, лінії прямого зв’язку, лінії прив’язки та практично виконали функціональні обов’язки
за посадами на вузлах зв’язку пунктів
управління різних рівнів.
Заняття з бойового застосування
підрозділів зв’язку акумулювали в собі
теоретичні знання та практичні навички, які випускники отримали в інституті за весь час навчання.
На заключному етапі посиленої підготовки під керівництвом замовника
Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу
ЗС України проведений комплексний
екзамен, на який для незалежної оцінки залучені фахівці із 179 Об’єднаного навчально-тренувального центру

військ зв’язку. Випускники інституту
успішно пройшли всі випробування та
отримали свідоцтва і сертифікати про
проходження курсу.
Результати посиленої підготовки
курсантів – випускників 2019 року показали її ефективність та позитивний
вплив на рівень фахової підготовки
курсантів щодо їх готовності до виконання обов’язків на первинних офіцерських посадах.
З курсантами третіх курсів інституту проводились тактико-спеціальні
заняття в польових умовах за темою
„Дії підрозділів батальйонної тактичної групи”. Майбутні офіцери-зв’язківці на практиці закріплюють свої
знання та навички з тактичної, вогневої, інженерної підготовки, а головне
– набувають досвід з розгортання рухомих вузлів зв’язку та пунктів управління. Особлива увага приділяється
питанням вибору місць розташування командно-спостережних пунктів
підрозділів батальйонної тактичної
групи, складанню схем охорони та
оборони, фортифікаційного обладнання та маскування розгорнутих пунктів
управління, організації та здійсненні
РХБ захисту особового складу. Також
курсанти відпрацьовують підготовку до здійснення маршу та подолання
замінованої ділянки місцевості, тренують дії особового складу під час нападу диверсійних груп ворога та підриву
бойової техніки на вибухонебезпечних
предметах, вчаться надавати медичну
допомогу пораненим побратимам.
Під час диференційного заліку із
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навчальної практики враховані результати походу катерів Військово-Морських Сил України з 06.08.2019р. по
27.08.2019р., до якого залучались курсанти факультету Телекомунікаційних систем інституту. Похід катерів
був спланований із заходом в порти
іноземних держав: Констанца, Варна,
Стамбул. Курсанти здобули необхідні
знання, вміння та практичні навички в
організації зв’язку корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил
Збройних Сил.
У вересні 2019 року у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки
проводилися двотижневі міжнародні
навчання „Rapid Trident-2019”. В навчаннях приймали участь підрозділи
України, США, Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Молдови, Польщі, Румунії. Вперше в рамках
військового стажування в даних навчаннях приймали участь курсанти 5-х
курсів. Курсанти були задіяні в якості
операторів інформаційної системи
„Дельта”, де відпрацьовували питання
налаштування, конфігурування та супроводження цієї системи в ході навчань. Також курсанти приймали учать
у плануванні та програмуванні радіозасобів для забезпечення проведення
навчань. На навчаннях представники
інституту продемонстрували роботу
безпілотного авіаційного комплексу
ретранслятора, який має можливість
працювати з телекомунікаційним обладнанням Motorola та Harris.
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Курсанти інституту, а саме представники факультету Телекомунікаційних
систем та факультету Інформаційних
технологій прийняли участь в практичній частині міжнародного навчання
„Cі Бриз 2019”, які відбулися в Одесі
за участі 17 дежав-членів НАТО. Курсанти-зв’язківці виконували завдання
в якості операторів радіостанцій КХ
та УКХ Harris. Головне завдання наших хлопців полягало у підтриманні
постійної готовності засобів зв’язку
до дії, забезпеченні достовірності та
безпеки зв’язку, удосконаленні володіння англійською мовою та термінологією НАТО.
Курсанти Військового інституту
були залучені до виконання завдань

зі зв’язку під час проведення командно-штабного тренування з органами
управління логістики органів військового управління ЗС України. Під час
виконання завдань майбутні офіцери на силах та засобах польової компоненти інституту відпрацьовували
питання розгортання та підготовки
до застосування комплексної апаратної зв’язку. Практично відпрацювали
функціональні обов’язки за посадами
на вузлі зв’язку пункту управління.
Це дозволило забезпечити зв’язок та
надати відповідні сервіси в ході проведення командно-штабного тренування. Вдосконалити практичні навички
курсантів з експлуатації засобів супутникового зв’язку (Tooway), новітніх
засобів телекомунікацій, розгортання
абонентської мережі відкритої ІР-телефонії, системи обміну службової інформації, відеоконференцзв’язку, АСУ
„Дніпро”, АТС-2.
В інституті продовжується інтеграція системи підготовки курсантів
в систему підготовки частин безпосереднього підпорядкування Головного
управління зв’язку та інформаційних
систем Генерального штабу Збройних
сил України. Так, з особовим складом курсантів четвертого курсу, які
навчаються за спеціальністю 172 Телекомунікація та радіотехніки, науково-педагогічними працівниками кафедри Транспортних мереж проведена
лекція на тему „Особливості організації радіорелейного зв’язку в сучасних
умовах”. Для закріплення теоретич-
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них знань та отримання практичних
навичок курсанти виїхали до одного з
підрозділів військової частини А0415.
Військовослужбовці військової частини провели для курсантів практичні
заняття, на яких були розглянуті питання побудови радіорелейної лінії за
допомогою сучасних військових радіорелейних засобів зв’язку. Поєднання

них засобів зв’язку та радіотехнічних
засобів до якої входили курсанти всіх
спеціальностей підготовки („Комп’ютерні науки”, „Інформаційні системи
та технології”, „Кібербезпека”, „Телекомунікація та радіотехніка”). Такий
підхід комплексної підготовки та залучення фахівців з високоінтелектуальних спеціальностей в одному виші

практичних занять курсантів військового інституту із заходами бойової
підготовки частин зв’язку створюють
умови для покращення практичної
навченості курсантів та отримання
курсантами знань безпосередньо від
військовослужбовців, які розгортають,
налагоджують та експлуатують сучасні
новітні засоби зв’язку.
Курсанти інституту брали активну участь у проведенні міжнародного
командно-штабного навчання із залученням військ „Rapid Trident – 2019”,
що на Львівщині, у Міжнародному
центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного. В
ході проведення активної фази міжнародного командно-штабного навчання
було перевірено бойове застосування
безпілотного авіаційного ретрансляційного комплексу для забезпечення
підвищеної зони покриття радіозасобів
підрозділів, що безпосередньо приймали участь у навчанні. Треба зазначити,
що безпілотний авіаційний ретрансляційний комплекс розроблений у Військовому інституті телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут
робочою групою кафедри Спеціаль-

дозволив об’єднати зусилля фахівців
всіх спеціальностей підготовки в розробці аеропрлатформи, ретранслятора
та спеціального програмного забезпечення.
В ході проведення активної фази
міжнародного командно-штабного навчання курсанти інституту залучалися
до виконання функціоналу оператора
інформаційної системи Дельта, а саме,
забезпечували підтримку щодо оцінювання дій українських підрозділів ЗСУ

на предмет їх подальшої спільної роботи з підрозділами НАТО. Залучення
майбутніх офіцерів з високоінтелектуальних спеціальностей до проведення
міжнародного командно-штабного навчання надає можливість їм підтвердити
високий рівень підготовки в інституті
та набратися досвіду впровадження
свої знань, нових ідей та практичних
навичок у розвиток сучасних інформаційних систем Збройних сил України.
Особливості підготовки військових
фахівців у 2018-2019 навчальному році:
Спеціалістами фірми „Everest” та
„Радіо Сатком Груп” на базі інституту
провели з курсантами курси по експлуатації засобів радіозв’язку виробництва компанії Aselsan та експлуатації
засобів радіозв’язку КХ, УКХ діапазонів виробництва компанії Harris відповідно. За результатами проведених
курсів курсанти отримали сертифікати
інструкторів з вищенаведеної техніки
зв’язку.
В інституті здійснюється підготовка
військових фахівців для Збройних сил
України та інших військових формувань з експлуатації засобів радіозв’язку КХ, УКХ діапазонів виробництва
компанії Harris Falcon III. З метою посилення якості підготовки зазначених
фахівців були сплановані та проведені
курси з підготовки інструкторів ВІТІ
спеціалістами „Радіо Сатком Груп”. До
навчальної групи були включені курсанти третього курсу факультету Телекомунікаційних систем.
Протягом навчального року в інституті удосконалювалася матеріаль-
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но-технічна база інституту, а саме:
нещодавно на кафедрі Радіо- та супутникового зв’язку факультету Телекомунікаційних систем інституту була
створена нова сучасна спеціалізована навчальна аудиторія для вивчення
радіостанцій виробництва компанії
„Aselsan”.
Дана спеціалізована навчальна аудиторія оснащена всіма необхідними засобами вивчення радіостанцій
„Aselsan”, створена електронна бібліотека, де розміщені всі матеріали для
вивчення, де курсанти інституту та
слухачі курсів підвищення кваліфікації
можуть знайти необхідний матеріал.

Представлений в аудиторії стенд дозволяє курсантам відпрацьовувати
практичні навички з налаштуванню та
експлуатації апаратури внутрішнього
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зв’язку і комутації ICS-6680 умовно в
складі екіпажу бойової машини.
В освітній процес інституту впровадженні сучасні активні методи навчання, такі як:
метод роботи у групах (виконання
навчально-бойових задач на техніці
зв’язку в умовах наближених до бойових)

З метою стійкості до стресових ситуацій створено клас для програмного
налаштування засобів тренінгового
зв’язку Motorola та радіостанцій виробництва виробництва Harris, Aselsan
з елементам психологічного навантаження.
В аудиторії проводяться практичні
заняття з експлуатації техніки зв’яз-

Під час виконання завдань у складі
групи курсанти відпрацьовують питання розгортання та підготовки до
застосування комплексної апаратної
зв’язку (розгортання засобів супутникового зв’язку, засобів телекомунікацій, абонентської мережі відкритої
ІР-телефонії, системи обміну службової інформації, відеоконференцзв’язку,
АСУ „Дніпро”, АТС-2).
Метод
„рішення
ситуаційних
завдань” (відпрацювання практичних
навичок з елементам психологічного
навантаження).

ку та програмного налаштування її
параметрів в обстановці наближеній
до бойової, за рахунок використання
звукового супроводження та світлових
ефектів характерних для бойових дій.
Метод „рольова гра” (робота у
складі екіпажу КШМ ) для забезпечення підготовки військових фахівців.
Сучасний театр бойових дій потребує новітніх, цифрових засобів
радіозв’язку. На кафедрі Радіо- та супутникового зв’язку були створені
спеціалізовані навчальні аудиторії для
вивчення сучасних засобів радіозв’язку.
Спеціалізовані аудиторії оснащені
комп’ютерною технікою для програмного налаштування радіостанцій, засобами радіозв’язку, навчальними
тренажерами (тренажер для вивчення
шлюзового мережевого обладнання для
об’єднання цифрових КХ, УКХ радіомереж з телекомунікаційною мережею
загального користування ЗС України
та тренажери для вивчення апаратури зв’язку та внутрішньої комутації
радіо-засобів виробництва Aselsan на
базі танка та командно-штабної машини) і мають можливість доступу до мережі Internet та електронної бібліотеки
інституту.
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Освітня діяльність
За допомогою навчальних тренажерів курсанти відпрацьовують практичні навички з налаштування та експлуатації апаратури внутрішнього
зв'язку і комутації фірми Aselsan та
експлуатації інтеркома Harris, який дозволяє з’єднувати
короткохвильові,
ульракороткохвильові
радіомережі
з телекомунікаційною мережею загального користування Збройних сил
України.
Навчальні тренажери дозволяють
вивчати сучасну техніку радіозв’язку
в спеціалізованих аудиторіях на бойових та командно-штабних машинах
умовно, що дає можливість курсантам
в подальшому більш впевнено себе
відчувати при експлуатації техніки
радіозв’язку на реальній техніці.
Метод „рівний-рівному” (впровадження методичних навичок сертифікованих інструкторів-курсантів).
У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації здійснюється підготовка військових фахівців для Збройних сил України та інших
військових формувань з експлуатації
засобів радіозв’язку КХ, УКХ діапазонів виробництва компанії Harris
Falcon III. З метою посилення якості
підготовки зазначених фахівців були
сплановані та проведені курси з підготовки інструкторів ВІТІ спеціалістами
„Радіо Сатком Груп”.
Спеціалістами фірми „Everest” та
„Радіо Сатком Груп” на базі інститу-

ту з курсантами проводяться курси з
експлуатації засобів радіозв’язку виробництва компанії Aselsan та експлуатації засобів радіозв’язку КХ, УКХ
діапазонів виробництва компанії Harris
відповідно.
За результатами проведених курсів курсанти отримують сертифікати
інструкторів з вищенаведеної техніки
зв’язку.
Отже, використовуючи метод „рівний-рівному”, курсанти випускних
курсів, які отримали сертифікати з експлуатації засобів радіозв’язку Harris,
Аselsan, залучаються в якості керівників під час практичних занять з курсантами молодших курсів.

Основними завданнями інституту в
2019-2020 навчальному році є:
підготовка офіцерських кадрів, що
відповідають сучасним потребам розвитку у галузях інформаційних технологій, телекомунікації, воєнних наук,
національної безпеки, безпеки державного кордону. Виконання вимог щодо
їх підготовки з використанням досвіду
ООС та передових методик підготовки
армії країн-членів НАТО. Формування
національно свідомого громадянина і
патріота України;
продовження проведення спільних занять з представниками НАТО
за визначеними напрямами підготовки
(кібербезпека, інформаційні технології, телекомунікації);
продовження роботи щодо розроблення на кафедрах новітніх тренажерів та програмно-тренажерних
комплексів забезпечення навчальних
дисциплін. Впровадження в освітній
процес новітніх інноваційних технологій з використанням баз електронних
бібліотек та форм дистанційного навчання;
забезпечення якісної навчальної,
методичної, організаційної робіт, направлених на підвищення рівня практичної і польової підготовки курсантів,
високої організації навчальних занять
та здійснення контролю за їх проведенням. Збільшення кількості нових
посібників та підручників;
проведення якісної підготовки військовослужбовців на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації.
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Курси підвищення кваліфікації

Збори з військовослужбовцями оперативного резерву та курси підвищення кваліфікації
Всього за 2019 рік на курсах у ВІТІ
було підготовлено 1093 військовослужбовцівця, з них:
275 військовослужбовців, які входять до складу оперативного резерву 1,
2 черги;
818 військовослужбовців на курсах
підвищення кваліфікації, які проводились на підставі розпоряджень вищестоящого штабу;
збори з оперативним резервом 1
черги (02.09-01.10-2019) — 16 осіб;
збори з оперативним резервом 2
черги (01.02.2019 по 02.03.2019) — 22
особи;
збори з оперативним резервом 2
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черги (12.03.2019 по 10.04.2019) — 88
осіб;
збори з оперативним резервом 2
черги (01.08.2019 по 30.08.2019) — 77
осіб;
Збори з оперативним резервом 2
черги (12.03.2019 по 10.04.2019) — 88
осіб;
курси підвищення кваліфікації осіб
рядового та сержантського (старшинського) складу з вищою освітою з подальшим присвоєнням їм військового
звання „молодший лейтенант” — 17
осіб;
курси перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу за призовом — 200 осіб;
навчальний збір з кандидатами на
вступ до Національного університету
оборони України імені Івана Черня-

ховського — 72 особи;
додаткові курси — 339 осіб;
курси перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів військових частин, прийнятих на військову службу
за контрактом у 2018 році — 26 осіб;
курси підвищення кваліфікації офіцерів згідно наказу МО №202 — 222
особи.
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Курси лідерства

У 2019 році наш інститут прийняв участь у
пілотному проєкті з підготовки офіцерів на 12-місячних лідерських курсах
на базі здобутої раніше
вищої освіти для громадян віком до 30 років
Основна мета проєкту
— апробація новітніх програм професійної підготовки офіцерського складу на лідерських курсах
та шляхів комплектації
первинних офіцерських
посад у стислі терміни.
В період з 13 по 16
серпня 2019 року в інституті проводились вступні
випробування на „Курси
лідерства
офіцерського

складу” тактичного рівня навчання у
2019 році з громадянами України, які
мають ступінь вищої освіти не нижче
„бакалавр” і за станом здоров’я придатні для проходження військової служби
на первинних посадах осіб офіцерського складу Збройних сил України за
військово-обліковою
спеціальністю
„Організація зв’язку у Збройних силах
України”.
На випробування за право навчатись
у ВІТІ прибув 61 кандидат як з числа
військовослужбовців, так і цивільних
осіб, із них 19 жінок.
Усі кандидати проходили професійно-психологічний відбір, медичну
комісію, перевірили свої сили при здачі
фізичних нормативів, а також співбесіду за професійним спрямуванням.
За результатами випробувань на навчання
до інституту було зараховано 10 осіб, які уже
з 1 вересня приступили
до навчання. Лідерський
курс тактичного рівня
включає первинну та базову загальновійськову
підготовки, а також фахову складову, зокрема з
вивчення процесу планування і ухвалення військових рішень за стандартами НАТО – TLP (Troop
Leading Process).
Ми впевнені, що здобуті знання стануть у нагоді під час продовження служби майбутніми
офіцерами.
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Науково-технічна діяльність в інституті

Заступник начальника інституту з
наукової роботи
полковник РОМАНЮК
Валерій Антонович
доктор технічних наук,
професор,
заслужений працівник освіти України
Справедливим є порівняння межі
між наукою та практикою з означенням терміну „Горизонт”, оскільки наука стала все більше перемикатися на
технологічне вдосконалення практики. Так, для вдалої та результативної
побудови і реалізації нових технологій, інноваційних моделей, практиці
обов’язково знадобиться науковий
стиль мислення, який включає такі
необхідні в даному випадку якості, як
системність, аналітичність, логічність,
повнота бачення проблем і можливих
подальших наслідків їх вирішення.
В умовах швидкого розвитку телекомунікаційних та інформаційних технологій роль наукових досліджень в побудові сучасних зразків техніки зв’язку
та автоматизації процесів управління
неухильно зростає. Зараз ми, та й весь
світ веде розмову про мережецентрічні моделі управління військами та
зброєю. Тобто, сучасні технології дають значні можливості командиру по
збору даних про свої війська та війська супротивника, дозволяють значно підвищити оперативність та якість
прийняття рішень через застосування
відповідних моделей, автоматизувати
сам процес прийняття рішень (у тому
числі з реалізацією методів штучного
інтелекту), значно прискорити термін
доведення інформації.
Головна ідея мережецетричних дій
полягає в інтеграції всіх сил і засобів
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в єдиному операційно-інформаційному просторі, що дозволяє багаторазово
збільшити ефективність їхнього застосування. Фактично сьогодні застосування цих технологій дозволяє значно
скоротити цикл управління. Сьогодні
справедливе правило – хто володіє інформаційною перевагою, той і перемагає.
Пріоритетними напрямами наукової
і науково-технічної діяльності інституту є дослідження перспектив розвитку та наукове супроводження заходів
створення систем (комплексів, засобів)
зв’язку та автоматизації, захисту інформації та кібербезпеки, застосування підрозділів зв’язку з врахуванням
досвіду бойових дій. Основні напрями
діяльності відповідають вимогам Стратегічного оборонного бюлетеня.
Наукова і науково-технічна діяльність в інституті проводиться за видами:
виконання науково-дослідних та
науковий супровід дослідно-конструкторських робіт;
виконання оперативних завдань,

участь в випробування нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) зв’язку, автоматизації, захисту
інформації та кібербезпеки;
дослідження на навчаннях;
наукова і науково-технічна експертиза;
наукова робота курсантів;
науково-технічні (експериментальні) розробки;
наукові та науково-практичні конференції, семінари;
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
розроблення наукових видань (монографій, підручників, методичних
посібників, дисертацій, статей, доповідей, рецензій, відгуків, тощо);
розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів, методичних
рекомендацій;
узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) зв’язку Збройних
Сил.
Науково-дослідна робота

пов’язаних з розробкою вимог до перспективних зразків техніки зв’язку
та автоматизації, захисту інформації
та кібербезпеки, настанов з бойової
діяльності підрозділів зв’язку, імплементації стандартів НАТО та інші види
діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим
супроводженням їх практичної реалізації у ЗС;
винахідницька та раціоналізаторська робота;

В 2019 році виконувалося 12 науково-дослідних
робіт,
наукове
супроводження виконання 11 дослідно-конструкторських робіт, 3 науково-технічні розробки, та більше 100
оперативних завдань, наукове супроводження розробки та впровадження 4
військових стандартів.
Основні напрями досліджень:
створення
сучасної
цифрової
мобільної компоненти системи військового зв’язку ЗС України та розробка
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Науково-технічна діяльність в інституті
технічних вимог до її елементів;
розробка пропозицій щодо створення сучасної автоматизованої системи
управління зв’язком;
розробка технічних вимог до нових
апаратних, комплексів та засобів зв’язку та автоматизації;
дослідження та випробування засобів радіозв’язку тактичної ланки
управління провідних світових виробників;
визначення шляхів покращення системи кібернетичного захисту в інформаційно-телекомунікаційних мережах
ЗС України;
формування технічних вимог до різних підсистем автоматизованих систем
управління військами;
вдосконалення форм та методів технічної експлуатації та ремонту засобів
зв’язку та автоматизації;
розробка комплексу інформаційно-розрахункових задач планування
системи зв’язку різних ланок управління тощо.
Науковий потенціал
На сьогоднішній день науковий потенціал інституту складає:
докторів наук – 17, з них: військовослужбовців – 4, працівників Збройних
сил України – 13;
професорів – 12, з них: військовослужбовців – 1, працівників Збройних
сил України – 11;
кандидатів наук (докторів філософії) – 66, з них: військовослужбовців –
28, працівників Збройних сил України
– 38;
доцентів та старших наукових співробітників – 50, з них: військовослужбовців – 17, працівників Збройних сил
України – 33.
Підготовка в докторантурі та
ад’юнктурі
Підготовка в докторантурі та ад’юнктурі здійснюється за науковими
спеціальностями: 255 – озброєння та
військова техніка, 126 – інформаційні
системи та технології.
В інституті забезпечена діяльність
докторантури штатною чисельністю 3
посади, ад’юнктура штатною чисельністю 20 посад. За списком в докторантурі проходить підготовку 1 офіцер,
в ад’юнктурі навчається 14 офіцерів.
У зв’зку з переходом на чотирирічну
форму навчання випуску з ад’юнктури
у 2019 році не було. В 2018 році в ін-

ституті захищено 4 кандидатських дисертації, серед випускників 2018 року
відбувся захист кандидатської дисертації майором Погребняк Л.М.
Через здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою над кандидатськими дисертаціями працюють 12 осіб.
Спеціалізована вчена рада
В інституті наказом Міністра освіти
і науки України від 26.06.2017 р.
№ 5-ДСК утворена Спеціалізована
вчена рада СРД 26.710.01 з правом
прийняття до розгляду та проведення
захистів дисертацій з грифом „таємно” та „цілком таємно” на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата)
технічних наук за науковими спеціальностями:
05.13.06 „Інформаційні технології”;
20.02.14 „Озброєння та військова
техніка”.
Воєнно-наукова робота курсантів
Воєнно-наукова робота курсантів
являлась складовим елементом наукової роботи, а також тісно пов’язана з
навчальним процесом в інституті. До
складу товариства входить 13 гуртків
чисельністю понад 200 курсантів, які
активно приймають участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах та інших наукових заходах, які
проводяться інститутом, Міністерством оборони України, Міністерством
освіти і науки України та іншими вищими навчальними закладами.
Основні результати:
у змаганнях серед фахівців з програмування НАТО „TIDE Hackathon

– 2018” у Чорногорії призові місця зайняла команда ВІТІ, до складу якої входили офіцери-випускники інституту та
курсанти;
у Першому національному Хакатоні
в галузі безпеки і оборони України
– 2018 команда Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
„MITI Hedgehogs” зайняла перше місце в комбінованому змаганні;
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей отримано дипломи ІІІ ступеня у галузях „Військові
науки” та „Кібербезпека”;
перше місце у XVIII Міжнародному
конкурсі з української мови;
перше та друге місця у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з англійської
мови;
наукові розробки воєнно-наукового
гуртка кафедри Спеціальних засобів
зв’язку та радіотехнічних засобів було
представлено на міжнародній виставці
„Зброя і безпека – 2019”.
Проведення конференцій, семінарів.
Щороку на базі інституту проводиться науково-практична конференція за темою „Пріоритетні напрямки
розвитку телекомунікаційних систем
та мереж спеціального призначення.
Застосування підрозділів, комплексів,
засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил”, в якій приймають участь представники НДУ, ВВНЗ,
підприємств та установ з усієї країни.
За результатами конференції видається
збірник доповідей та тез доповідей.
У рамках конференції окрім обгово-
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Науково-технічна діяльність в інституті
рення тематичних питань конференції,
фахівцями інституту, представниками
Державної прикордонної служби, Національної Гвардії України та представниками підприємств: ТОВ „Радіо Сатком Груп”, компанія „МЕГАТРЕЙД”,
ПП компанія „КРОКУС-КОМ”, компанія „ОПТОКОН Україна”, EnGenius,
компанія „CISCO-Україна”, компанія
„E-SERVER”, компанія „СТА електроніка”, АТ Тернопільський радіозавод „ОРІОН”, ТОВ „Доля та Ко.
ЛТД”, Міжнародна промислова група „THALES GROUP”, ТОВ „АВТОР”, компанія „GTB”, ТОВ „НВУ”,
ТОВ „ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД”, ТОВ
„НДП АВТОМАТИКА”, представництво Rohde & Schwarz в Україні,
ТОВ „БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, компанія
NATIONAL INSTRUMENTS, компанія „HIKVISION” представлена
комп. „VIATEC”, „ПРОЕЛЕКТРО
ГРУП”, РСП „КИЇВЦЕНТРАЕРО”,
RODA COMPUTER GmbH, ТОВ „НВП
Реатрон”, ТОВ „ВЕЙМЕР ТЕСТ”,
компанія „МУК” та іншими організовується виставка сучасних телеко-

мунікаційно-інформаційних засобів,
комплексів та систем спеціального
призначення, на якій учасники конференції обговорюють досвід застосування зразків вітчизняної та зарубіжної
техніки зв’язку, яка на сьогоднішній
день використовується підрозділами
силових та спеціальних відомств
України в операції Об’єднаних сил.
Протягом цього року науково-педагогічний склад інституту прийняв
участь у 13 наукових конференціях та
семінарах (втому числі в 5 міжнародних).
Збірник наукових праць
В інституті щоквартально видається
Збірник наукових праць інституту, що є
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фаховим виданням.
Редакційно-видавнича діяльність
Виконується план редакційно-видавничої діяльності підрозділами
інституту. За останній рік видано:
навчальних посібників – 9, збірник
наукових праць ВІТІ – 2, збірник доповідей та тез доповідей ХІ науково-практичної конференції ВІТІ
– 1, збірник матеріалів
XVIІІ воєнно-наукової
конференції курсантів
ВІТІ – 1, збірник наукових праць (суспільні
науки)
„Суспільство.
Держава. Армія” – 1,
навчально-методичних
матеріалів – 17.
Винахідницька та
раціоналізаторська
робота
Результатом винахідницької та раціоналізаторської роботи є отримання
особовим складом кафедр 5 патентів
на корисну модель та 22 свідоцтв на
раціоналізаторську пропозицію. В цьому році на всеармійському конкурсі
„Кращий винахід року” представники інституту (НЦЗІ) вибороли третє
місце (Патент України № 135797 від
25.07.2019 „Інформаційна система
екстренної евакуації поранених та медичного забезпечення”) та отримали
грамоту „За активну участь у винахідницкій діяльності”.
Наукові школи
В інституті успішно працює ряд на-

укових шкіл:
д.т.н., професор Кредендер Б.П. –
„Надійність, живучість та експлуатація
складних технічних систем та комплексів”;
д.т.н., професор Хорошко В.О. – „Інформаційна безпека”;
д.т.н., професор Самохвалов Ю.Я.
– „Теорія та практика побудови інтелектуальних систем організаційного
типу”;
д.т.н., професор Романюк В.А. –
„Системи управління радіомережами, які самоорганізуються (МАNЕТ,
FANET, Wireless sensors networks)”;
д.т.н., професор Романов А.І. – „Телекомунікаційни мережі та управління
ними”
Наукові напрями
Вчені інституту розвивають ряд наукових напрямів:
д.т.н. Сова О.Я. – інтелектуалізація
процесів управління радіомережами;
д.т.н. Кузовков В.В. – технічне
діагностування радіотехнічних засобів
та систем;
д.т.н., професор, лауреат Державної
премії в галузі науки і техніки Науменко М.І. – побудова високошвидкісних
систем радіозв’язку.
Розвиток матеріальної бази для наукових досліджень на кафедрах інституту
Значна робота проводиться начальником кафедри Спеціальних засобів
зв’язку та радіотехнічних засобів полковником Панченко І.В. щодо створення наукового „HUB” в інтересах всіх
кафедр інституту. Планується участь
курсантів випускних кафедр в створенні інтелектуальної продукції, яка
пов’язана системою управління БпЛА,
систем автоматичної ідентифікації та
супроводження об’єктів. Так колективом кафедри продовжується робота
щодо створення літака-ретранслятора, а в подальшому – групи БпЛА для
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Науково-технічна діяльність в інституті
організації повітряної транспортної
мережі обміну даними. Створюється
експериментальний зразок безпровідної сенсорної мережі військового призначення. Останні розробки кафедри
були представлені на виставці „Зброя
та безпека – 2019”.
На кафедрі Захисту інформації та
кіберзахисту створено Кібернетичний
полігон, який складається з двох навчально-тренувальних комплексів захисту інформації та кіберзахисту, які
відповідають вимогам сучасних стандартів вищої освіті та дозволяють проводити комплексну підготовку фахівців зі спеціальності 125 Кібербезпека.
Комплекси дозволяють вивчати та
досліджувати тактико-технічні характеристики, функціональні можливості
сучасних засобів захисту інформації
та кіберзахисту, планувати та реалізовувати різноманітні сценарії розвитку
кібернетичних атак та відпрацьовувати
тактики реагування та захисту від них
із залученням фахівців інших навчально-тренувальних центрів оперативного
реагування на кіберзагрози та Наукового центру зв’язку та інформатизації.
На кафедрі Радіо- та супутникового

зв’язку створена інтеграційна платформа для об’єднання КХ та УКХ радіомереж з мережами загального користування, розроблені стенди імітації
роботи систем внутрішнього зв’язку
радіозасобів Harris та Aselsan.
Для набуття практичних навичок
курсантів створені спеціалізовані аудиторії по вивченню антенних пристроїв, радіозасобів Aselsan та Harris,
переносних та мобільних станцій супутникового зв’язку та засобів радіорелейного зв’язку Р-425С3, Р-402,
розроблені
навчально-тренувальні
тренажери для комплексного вивчен-

ня обладнання Aselsan (апаратура внутрішнього зв’язку та комутації та УКХ
радіостанції, встановлені у танку та
командно-штабній машині), а також
тренажер для вивчення шлюзового мережевого обладнання для об’єднання
цифрових КХ, УКХ радіомереж з телекомунікаційною мережею загального
користування Збройних сил України.
Також на кафедрі створена спеціалізована аудиторія для програмного налаштування сучасних засобів
радіозв’язку з елементами психологічного навантаження. В аудиторії проводяться практичні заняття в обстановці,
наближеній до бойової, за рахунок використання звукового супроводження
та світлових ефектів, характерних для
бойових дій. Це дозволяє курсантам,
слухачам отримувати практичні навички роботи на цій техніці та відпрацьовувати виконання бойових завдань з
організації та забезпечення в складних
психологічних умовах.
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій створено ряд програмних тренажерів радіозасобів для
навчання курсантів. Підготовлені команди курсантів 2-3 курсів для участі
у Другому Національному Хакатоні з
питань ефективності функцій сучасних
оборонних інформаційних технологій,
де вони зайняли призові місця у всіх
номінаціях.
На кафедрі
Побудови телекомунікаційних систем розгорнутий
апаратно-програмний
тренажерний
комплекс, що дає можливість вивчати принципи архітектурної будови та
функціонування транспортних мереж
та мереж доступу, засвоювати відкриті

та спеціалізовані інформаційно-телекомунікаційні стандарти, стеки комунікаційних протоколів, набувати
практичних навичок у проєктуванні
адресації і маршрутизації публічних,
корпоративних, локальних мереж, реалізовувати базові мережеві служби та
сервіси.
Удосконалена лабораторія сучасних
схемотехнічних рішень. Для синтезу
і моделювання роботи логічних інтегральних схем різного рівня складності
використовується апаратний лабораторний стенд фірми ALTERA, інтегрований із системою автоматизованого
проектування MAX+PLUSII мовою
Verelog, VHDL.
На кафедрі Автоматизованих систем управління створено та працює
Академія Cisco, яка веде інтенсивну
підготовку курсантів телекомунікаційним технологіям.
Вважаю, що завдання, які ставляться Начальником військ зв’язку перед
науковцями інституту виконуються, ми
розвиваємось та бачимо перспективи
розвитку.
Наш лозунг – завжди на зв’язку з
майбутнім.
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Найвища цінність – це людина!
Крок у майбутнє

Начальник кафедри
Військово-гуманітарних дисциплін
полковник САЄНКО
Олександр Григорович
кандидат технічних наук
За останні роки якість підготовки
курсантів ВІТІ вийшла на абсолютно
новий, якісний рівень. Сучасна освіта
характеризується не лише рівнем
знань, умінь і навичок, а і якістю особистісного, світоглядного, громадянського розвитку майбутніх офіцерів.
Важко переоцінити зміни, які в наше
життя вносить новітня історія та сьогодення.
Саме тому проблема якості освіти
повинна розглядатися передусім із
позиції людських та соціальних цін-
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ностей, що повною мірою відповідає
пріоритетним завданням розвитку
Збройних сил України, на яких неодноразово наголошували керівництво
Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних сил України.
В сукупності заходів для забезпечення
функціонування освітнього процесу в
інституті, надзвичайно важливу роль
відіграє кафедра Військово-гуманітарних дисциплін, яку очолює полковник
Олександр САЄНКО.
Колектив кафедри має потужний
науково-педагогічний потенціал, який
дозволяє робити впевнені кроки у
впровадженні інновацій, що допомагають гарантувати високий рівень якості
освітнього процесу в інституті. Це у

свою чергу викликає неабияку зацікавленість курсантів до вивчення циклу
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Викладачі кафедри приділяють особливу увагу розвитку військового лідерства, як фундаменту нашої армії, її
бойової підготовки.
Створення сучасного комп’ютерного класу на кафедрі дало змогу використовувати платформу Наукового
центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана ЧЕРНЯХОВСЬКОГО,
що сприяє більш якісно вивчати проблеми запобігання і протидії корупції,
гендерної політики у Збройних силах
України та в Міністерстві оборони
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Найвища цінність – це людина!
Крок у майбутнє
України.
У складі кафедри функціонує навчальний кабінет, який дозволяє курсантам, ад’юнктам під час самостійної
роботи більш якісно готуватись до навчальних занять та займатись науковою роботою. У своєму розпорядженні
слухачі мають робочі місця, підключені до інформаційної мережі кафедри
та електронної бібліотеки інституту.
В наявності більш ніж 800 сучасних
підручників навчального, наукового
та навчально-методичного характеру,
інформаційно довідкові матеріали, в
яких зосереджено досвід АТО (ООС)
та які постійно оновлюються. 100%
навчальних дисциплін кафедри забезпечені підручниками, курсами лекцій
та навчально-методичними комплексами, які видані науково-педагогічними
працівниками кафедри.
Поступово відроджується практика проведення екскурсій та виїзних
занять для курсантів інституту до органів державної влади, музеїв, наукових установ, проводяться зустрічі з
громадськими, а також культурними
діячами, які відповідно вносять позитивний вплив на формування майбутньої особистості офіцера. Серед
яскравих подій курсантських років
для авторів цієї статті були саме такі
екскурсії, зустрічі та відвідування. Теплим словом згадуємо викладачів, які
організовували ці заходи, тому що ця
кропітка та майже непомітна робота не

була марною.
Заходи науково-методичного, педагогічного, навчально-виховного характеру на кафедрі спрямовані саме на
формування гармонійно розвиненої,
досвідченої, ерудованої особистості,
адже курсанти з перших днів навчання
стають активними учасниками військово-наукового товариства, що дає змогу їм досягати відмінних показників не
тільки у навчанні, а й у науковій роботі
нашого інституту.
У 2019 році курсанти традиційно отримали призові місця у Міжнародних
мовно-літературних конкурсах імені
Петра Яцика та Тараса Шевченка. Але

не тільки це було нашим здобутком в
минулому році.
Команда інституту успішно відіграла три відбіркові раунди Всеукраїнського турніру з історії, зупинившись за
крок до фіналу. Однак, незважаючи на
це, юні науковці та керівник залишилися задоволені результатами копіткої
праці. Свідченням цьому стали слова
членів журі: „Сьогодні непрофесійні
історики одержали перемогу над професійними!”
Творча діяльність у сфері вищої військової освіти і науки, що проводиться
на кафедрі – ЦЕ КРОК У МАЙБУТНЄ!
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Наш навчальний заклад приділяє
значну увага розвитку та поглибленню
міжнародних відносин. Перспективні
плани розвитку навчального закладу
розглядаються та корегуються, аби реагувати на зміни у системі військових
освітніх процесів в Україні, в Європі та
з урахуванням світових тенденцій.
Серед перспективних проєктів співпраця з Північноатлантичним Альянсом (НАТО). Міжнародна співпраця
нашого інституту з Євроатлантичним
Альянсом щороку має більш позитивну динаміку.
Так, на виконання вимог наказу
Міністерства оборони України від
01.06.2009 р. №297 „Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних сил України
та Плану реалізації Концепції мовної
підготовки особового складу Збройних
сил України”, розпорядження директора Департаменту військової освіти,
науки, соціальної та гуманітарної
політики Міністерства оборони України від 14.02.2018 р. № 402/2/737 про
виконання Цілі G 1200 Мовні вимоги
(завдання 13), рекомендацій сторони
НАТО щодо вивчення англійської мови
із обов’язковою сертифікацією згідно
зі STANAG 6001 всі випускники ін-
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ституту проходять мовне тестування
(мовну сертифікацію), на базі Науково-навчального центру іноземних мов
Національного університету оборони
України групи курсантів випускних
курсів.
Крім того у період з 24 червня по
12 липня 2019 року в штабі міжнародного навчання в якості операторів ІП
„Дельта” залучались для виконання
практичної фази міжнародних навчань „Сі Бриз – 2019” курсанти: солдат
ОЛЬСЬКИЙ Єгор Юрійович, солдат
КУТОВИЙ Віктор Іванович, солдат
ПАРАМОНЕНКО Олексій Олексійович, солдат ШИМАНСЬКИЙ Валерій
Миколайович, солдат БАРАБАНОВ
Вадим Олександрович, солдат ЛАРІН
Ілля Дмитрович, солдат КУЗЕНКОВ
Владислав Сергійович, солдат ШЕЛАР
Іван Русланович, солдат БОГДАНОВ
Андрій Русланович, солдат НАЗАРЕНКО Іван Миколайович, солдат ДУКА
Олександр Вікторович, солдат ШПАК
Олександр Олександрович.
Інститут є безумовним лідером з
кількості програм участі у міжнародних навчаннях (змаганнях), в яких беруть участь наші курсанти та викладачі. Багато з них отримали дипломи і
відзнаки.

Так, відповідно вимог директора
Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України від
18.02.2019 р. №404/2/758, начальника
військ зв’язку Збройних сил України
– начальника Головного управління
зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних сил України
від 26.02.2019 р. №308/14/2168 науково-викладацький склад проходить курси підвищення кваліфікації у військових навчальних закладах країн членів
НАТО.
Згідно вимог начальника військ
зв’язку Збройних сил України – начальника Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України від
14.05.2019 р. №308/14/5372 особовий
склад інституту постійно приймає
участь в обговоренні питань взаємодії
сектору безпеки і оборони України,
НАТО та ІТ-індустрії.
Також особовоий склад з 09 по 13
вересня 2019 р. приймав участь в оперативному плануванні зв’язку та інформаційних систем НАТО (NATO CIS
Operational Planning Course).
Кожного року іноземні представники з різних країн світу читають лекції,
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проводять семінари та обмінюються
досвідом. За останні три роки установу
відвідало більше 100 представників із
Великобританії, Іспанії, Італії, Литви,
Німеччини, Норвегії, Польщі, США,
Франції та Швеції.
Так, згідно рішення начальника
військ зв’язку Збройних сил України- начальника Головного управління
зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних сил України
від 23.04.2019 р. №10486/Ф, рішення
першого заступника начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України
від 23.04.2019 р. №315/1/2742 щодо
підвищення рівня поінформованості
курсантів, слухачів та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів про військові
співробітництва Збройних сил України
з НАТО, ініціатив Альянсу в інституті
проводяться „Дні НАТО”.
Також 15.01.2019 р. з офіційним
візитом інститут відвідала делегація
США в рамках Програми Уряду США
з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для Збройних
Сил України (Програма USAI-IT).
26 – 27.03.2019 р. відбулась двостороння зустріч представників Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації з представниками делегації Сил Оборони Естонської Республіки, компанії ВНС Laboratory
(Естонська Республіка) та представника посольства США.
11.04.2019 р. з офіційним візитом
перебував делегат Міжнародного Комітету Червоного Хреста (Австралія) по
роботі із Збройними Силами та органа-

ми безпеки України.
23 – 24.05.2019 р. з візитом перебували представники кібернетичного
центру передового досвіду командування з питань підготовки та розробки
доктрини Збройних Сил США.
25.05.2019 р. з робочим візитом перебували представники Міжнародного
Червоного Хреста в рамках посиленої
підготовки випускників 2019 року з
міжнародного гуманітарного права.
16 – 18.10.2019 р. з візитом перебували представники агенції НАТО із

З 04.02.2019 р. по 07.02.2019 р. з візитом перебували представники Агенції НАТО із зв’язку та інформатизації
в рамках Трастового фонду НАТО для
підготовки фахівців зв’язку з використанням мобільних супутникових систем (EMSS).
31.05.2019 р. з візитом прибула делегація Міжнародного Червоного Хреста (семінар з міжнародного гуманітарного права).
Інститут виконав значну кількість
проєктів за підтримки посольства
США, Франції, у тому числі проведення міжнародних наукових конференцій,
заклад підтримує постійні відносини з
міжнародними організаціями та установами. Наприклад, для представників
військ зв’язку Збройних сил України
проводяться „Курси з організації зв’язку та інформаційних систем НАТО”.
Впродовж цих курсів слухачі отримають знання щодо створення країнами НАТО сервісно-орієнтованої архітектури, шляхів уніфікації обладнання
зв’язку з метою з’єднання своїх інформаційно-телекомунікаційних мереж з
натовською.

зв’язку та інформатизації.
26 – 27.11.2019 р. з офіційним візитом прибули представники Бюро кібернетичної безпеки Міністерства оборони Грузії.
11.12.2019 р. здійснили візит представники кібернетичної безпеки Збройних Сил Італійської Республіки.
28 – 22.02.2019 р. з візитом перебували представники іноземної делегації в рамках Програми Уряду США з
впровадження рішень на основі інформаційних технологій для Збройних сил
України (Програма USAI-IT).

Під час лекцій слухачі дізнаються
про комунікативно-інформаційні системи НАТО, обладнання, кібербезпеку, процеси планування та стандартизації служби забезпечення.
Так, з метою підвищення якості
(удосконалення) військової
освіти
проводиться робота щодо включення
інституту до програми НАТО (Defence
Education Enhancement Program), що
дасть можливість, опираючись на досвід провідних західних країн, опрацювати програми навчальних дисциплін та методик їх викладання.
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Заступник начальника інституту з
озброєння – начальник озброєння
полковник ЧЕКАН
Андрій Юрійович
лицар ордена Богдана Хмельницького
III ступеня, учасник бойових дій
Протягом останніх років основні
зусилля підрозділів забезпечення були
спрямовані на максимально ефективну реалізацію, наданих органами забезпечення, бюджетних асигнувань,
забезпечення пріоритетних напрямків
розвитку НМТБ інституту та підвищення рівня теоретичної та практичної
підготовки військових фахівців зв’язку.
На кафедрі Технічного та метрологічного забезпечення у квітні 2019
року було введено в експлуатацію автомобільний тренажерний комплекс
АТК, що складається з автомобільного
комп’ютеризованого тренажера автомобіля КРАЗ на базі імітатора кабіни,
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АРМ інструктора, п’яти АРМ тих, хто
навчається та оснащений спеціалізованим програмним забезпеченням, що
дозволяє забезпечувати синтез графічної моделі дорожньо-транспортної обстановки, роботу панелі приладів, індикаторів, органів керування, ідентично
до реального автомобіля, моделювання
та відображення на екрані різноманітних умов та дорожньо-транспортних
ситуацій.
У вересні 2019 року на кафедрі
Захисту інформації та кіберзахисту
завершено створення навчального
комплексу по вивченню методів, способів та засобів захисту інформації в

кіберпросторі, а саме методів криптографічного захисту інформації, засобів
кібернетичного захисту інформаційно-телекомунікаційних систем та способів їх застосування. Викладачі кафедри, розуміючи швидкоплинність
процесів трансформації в галузі кіберзахисту, постійно працюють над вдосконаленням методичних матеріалів,
методів навчання та матеріально-технічної бази кафедри.
Для підвищення рівня теоретичної
та практичної підготовки військовослужбовців на кафедрі Загальної тактики введено в експлуатацію інтерактивний лазерний тир з програмним

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

Розвиток навчальної матеріально-технічної
бази інституту

забезпеченням. До його складу входять
переобладнані два пістолети ПМ, автомати АК-74 та РПГ-22. Використання
електронного тиру дає змогу отримати
практичні навички у стрільбі, підвищити рівень володіння стрілецькою
зброєю та покращити результати при
виконанні вправ стрільб з використанням бойової зброї.
Створення відповідних умов для
успіху навчання – одне з ключових
завдань інституту, тому в основу нашої
діяльності покладено найефективніші
підходи до навчання, якими ми керує-

мося у повсякденній діяльності. Заняття мають захоплювати курсантів, пробуджувати у них інтерес та мотивацію,
навчати самостійному мисленню та
діям. Тож нещодавно на кафедрі Радіота супутникового зв’язку факультету
Телекомунікаційних систем інституту
була створена нова сучасна спеціалізована навчальна аудиторія для вивчення радіостанцій виробництва компанії
„Aselsan”.
Дана спеціалізована навчальна аудиторія оснащена всіма необхідними засобами вивчення радіостанцій

„Aselsan”, створена електронна бібліотека, де розміщенні всі матеріали для
вивчення, де курсанти інституту та
слухачі курсів підвищення кваліфікації
можуть знайти необхідний матеріал.
Представлений в аудиторії стенд дозволяє курсантам відпрацьовувати
практичні навички з налаштування та
експлуатації апаратури внутрішнього
зв’язку і комутації ICS-6680 умовно в
складі екіпажу бойової машини.
У проведенні міжнародного командно-штабного навчання із залученням
військ „Rapid Trident – 2019” активну
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участь брали курсанти інституту.
В ході проведення активної фази
міжнародного
командно-штабного
навчання було перевірено бойове застосування безпілотного авіаційного
ретрансляційного комплексу, який був
розроблений робочою групою кафедри Спеціальних засобів зв’язку та
радіотехнічних засобів. Безпілотний
авіаційний ретрансляційний комплекс
здатний підтримувати і посилювати
зв’язок 24 години на добу, за умови
використання двох літальних апаратів
БпЛА, що виготовлений курсантами з
композитних матеріалів, несе 1,5 кг корисного навантаження, яке складається
з ретрансляторів різного типу. Робоча
висота для забезпечення зв’язку 600 –
700 метрів, але за необхідності може
піднятися і на 1000 метрів.
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На кафедрі Іноземних мов завершено розгортання спеціалізованого класу
„лінгафонний кабінет”, оснащеного
сучасними технічними засобами навчання з можливістю реалізації інтерактивних сеансів з носіями іноземних
мов.
За нарядом від Центрального автомобільного управління ЗСУ для забезпечення потреб перевезення особового
складу було отримано та введено до
штату інституту новий автобус „ЕТАЛОН” на 35 посадочних місць.
Кафедру Військово-гуманітарних
дисциплін забезпечено десятьма потужними персональними електронно-обчислювальними машинами для
нарощування можливостей методичного класу з доступом до інформаційного ресурсу в світових мережах.
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На кафедрі Автоматизованих систем управління введено в експлуатацію спеціалізовану аудиторію з вивчення інтеграційної платформи ,,Дельта”,
яка налічує 13 захищених ноутбуків та
14 потужних персональних електронно-обчислювальних машин.
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій введено в експлуатацію спеціалізовану аудиторію для
вивчення багатофункціонального апаратно-програмного комплексу „Кропива”, яка налічує 15 планшетів та 15
потужних персональних електронно-обчислювальних машин.
На кафедрі Бойового застосування
підрозділів зв’язку розгорнуто обладнання та інформаційні сервіси ОКП

ОМБР та КСП мб для проведення
практичних занять з тактико-спеціальної підготовки.
Метою створення навчально-тренувального комплексу було ознайомлення з обов’язками посадових осіб ОКП
ОМБР та КСП мб та відпрацювання
навичок взаємодії між ними.
В батальйоні забезпечення навчального процесу введено в експлуатацію сучасний комп’ютерний клас на
10 робочих місць для відпрацювання
практичних навичок з програмування
радіозасобів. Введено в експлуатацію
сучасну радіорелейну станцію Р-414
МУ на рухомій базі для проведення
практичних занять з курсантами випускних курсів.
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Заступник начальника інституту з
тилу – начальник тилу
полковник СТАНІЛОГА
Олександр Григорович
учасник бойових дій
Діяльність служб тилу спрямовувалась на виконання завдань визначених
Статутами Збройних сил України, наказами Міністра оборони України, начальника тилу Збройних сил України,
начальника інституту та виходячи з
визначених завдань і функцій.
Основні з них:
організація своєчасного, повного та
якісного харчування особового складу за новою системою харчування із
застосуванням каталогу продуктів та
дотримання вимог санітарного законодавства;
своєчасне та повне забезпечення
особового складу як офіцерів, так і
курсантів військовою формою одягу;
забезпечення всім асортиментом
військової форми одягу військовослужбовців, які убувають для виконання завдань в зону проведення Операції
об’єднаних сил;
облаштування будівель інституту до
єдиних статутних вимог та належне їх
утримання, створення належних умов
для служби і відпочинку особового
складу;
заміна, підготовка та обслуговування елеваторних теплових вузлів та
системи опалення до опалювального
періоду 2019 – 2020 років;
виконання комплексу заходів щодо
відновлення енергоефективності казармено-житлового фонду буд. 59/1, а
саме проведення капітального ремонту
даху та системи опалення;
утримання запасів матеріальних за-

28

собів (продовольства, пального та речового майна тощо), достатніх для виконання завдань службової діяльності;
дотримання установлених лімітів
витрачання палива і пального, споживання енергоносіїв та комунальних послуг;
контроль стану господарської діяльності;
забезпечення всіма видами матеріальних засобів та організація належного функціонування батальйону
забезпечення навчального процесу.
Вчасному виконанню поставлених
завдань сприяли ретельно сплановані
заходи господарської та економічної
роботи.
Продовольча служба інституту із
завданнями з підтримання бойової готовності, організації обліку і звітності,
своєчасного безперервного забезпечення продовольством і майном, а також
організації доброякісного харчування
справляється добре.

Головні завдання та основні зусилля
в організації продовольчого забезпечення в 2019 році були спрямовані на
повне, своєчасне та якісне харчування
військовослужбовців, задоволення їх
потреб під час виконання різних видів
завдань та повсякденної діяльності, а
також недопущення зривів в харчуванні.
Харчування особового складу інституту
на протязі 2019 року
організовано за новою
системою харчування
за Каталогом продуктів відповідно до Порядку, затвердженого
Міністром
Оборони
від 02.04.18 р. та від-

повідно до умов Договору від 29.12.18
р. №286/2/18/182, укладеного між Департаментом державних закупівель
та постачання матеріальних ресурсів
МО України та ТОВ „Преміум фінанс
груп”.
На даний час послуги з харчування
в середньому отримують близько 1300
військовослужбовців.
Вартість харчування на протязі 2019
року не змінювалась і складає на добу
на одного військовослужбовця 84 грн.
42 коп. (для порівняння у 2017 році
вона складала 78 грн. 90 коп., а у 2018
році 67 грн. 68 коп.).
В процесі харчування за Каталогом
на практиці доведено спроможність
та позитивність даної системи, а саме
– це якість харчування, позитивні відгуки споживачів та не суттєво більші
видатки на харчування, а також забезпечення регулярного контролю та безпосереднього впливу командування
інституту на організацію харчування.
В результаті роботи командування
інституту та особового складу тилу, а
також завдяки перевагам нової системи
харчування, інститутом проведено ряд
заходів на належному рівні без допомоги інших суб’єктів господарювання,
основні з яких:
забезпечення своєчасного і якісного
харчування, як військовослужбовців
інституту так і прибувших військовослужбовців на різні заходи та збори
(прикомандировані, резервісти тощо);
проведення різного роду заходів,
конференцій, зустрічей представників
вищого ешелону Міністерства Оборони та Генерального штабу ЗСУ з представниками інших Держав та силових
структур;
постійне проведення в інституті
Дня відкритих дверей для громадян та
представників інших навчальних закладів з обов’язковим їх пригощенням
нашими стравами.
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В новій системі харчування принципово змінено підхід до планування

та надання послуг з харчування, де основними критеріями є обсяг коштів та
доведення не менше 3500 Ккал на добу
на кожного військовослужбовця.

Завдяки покращеному асортименту
продуктів, які поставляються, ми маємо можливість готувати якісні, різноманітні та калорійні страви.
При новій системі харчування здійснюється приготування декількох видів
страв, що дає змогу військовослужбовцям здійснювати вибір страв.

В 2019 році проведено ремонт у всіх
приміщеннях курсантської їдальні.

Матеріальна база продовольчої
служби постійно підтримується в належному стані, в межах виділених
асигнувань та власними силами проводяться ремонти приміщень та обладнання, що забезпечує діяльність
служби та своєчасне харчування і приготування різноманітних страв.
З початку 2019 року використано
250 тис. 350 цілих добових видач та
фактично використано на потреби харчування 20 млн. 801 тис. 174 грн. 41
коп.
За розрахунками та відповідно до
умов укладених Договорів необхідно
було використати 21 млн. 134 тис. 610
грн. 32 коп.
В результаті харчування за Каталогом продуктів інститутом на даний час
зекономлено 333 тис. 435 грн. 91 коп.
державних коштів не зменшуючи допустимої кількості Ккал на добу та не
погіршуючи якість і асортимент страв.
На речовому забезпечені інституту
перебуває 2459 військовослужбовців.
Основні зусилля в організації речового забезпечення в 2019 році були
спрямовані на своєчасне та повне забезпечення особового складу інституту
речовим майном, а також першочергове та повне речове забезпечення військовослужбовців приймаючих участь в
ООС.
Протягом 2019 року речовою службою інституту було отримано з баз та
складів тилу МОУ речове майно на загальну суму 15 млн. 540 тис. 358 грн.,
на індивідуальне пошиття повсякденної форми одягу виділено 773 тис. 00
грн., з них витрачено 703 тис. 922 грн.
60 коп. (закуплено парадну та повсякденну форму одягу для випускників
2019 року та закуплено повсякденну
форму одягу для жінок-військовослуж-

бовців). Залишок коштів в розмірі 66
тис. 077 грн. планується витратити на
закупівлі взуття для жінок-військовослужбовців.
Забезпеченість особового складу
складає:
інвентарним
речовим
майном
(постільними та теплими речами)
підрозділи забезпечені в повному обсязі;
курсанти на 100 %;
офіцери та військовослужбовці за
контрактом речовим майном особистого користування забезпечені на
70 %. У зв’язку з відсутністю необхідних розмірів, або взагалі відсутністю
на речовому складі, на сьогоднішній
день вирішується питання щодо забезпечення офіцерського та сержантського складу повсякденною формою одягу
на 2020 рік.

Зберігання матеріальних та технічних засобів речової служби організовано відповідно до вимог керівних документів на речовому складі на стелажах.
Лазневе обслуговування особового складу в інституті здійснюється у
розташованій на території інституту
лазні, що дає можливість здійснення
миття всього особового складу інституту у відповідності до затвердженого
графіку. Курсантська лазня обладнана
19 душовими сітками, роздягальним
відділенням на 40 місць.
Надання послуг з прання здійснювалося згідно договору між Військовим
інститутом телекомунікацій та інформатизацій та приватним підприємцем
„Заболотний В.М.”, сума договору
складає 540 тис 415 грн. 19 коп., з яких
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витрачено 423 тис. 188 грн. 19 коп., залишок коштів в сумі 117 тис. 227 грн.
Пропускна спроможність лазні, виділені обсяги з прання відповідно до
договору та норма утримання білизни
на 1 військовослужбовця забезпечує

потребу щотижневого відвідування
лазні та здійснення заміни натільної та
постільної білизни особового складу в
повному об’ємі.
Для ремонту та припасування речового майна у військовому інституті
працює швейна майстерня.

30

На протязі 2019 року швейна майстерня виконувала наступні заходи:
- відремонтовано постільну білизну в кількості 1650 к-тів;
- відремонтовано польову форму
одягу 450 к-тів;
- проведено припасування форми
одягу для випускників 2019 року.
Забезпечення інституту пально-мастильними матеріалами здійснюється
згідно з лімітом, затвердженим Тилом
Збройних сил України.
Головним завданням на протязі
року було своєчасне отримання необхідної кількості паливно-мастильних
матеріалів для забезпечення заходів
життєдіяльності, бойової підготовки,
а, насамперед, навчального процесу
курсантів інституту, тому посадовими особами тилу інституту регулярно
здійснюється робота щодо витребування паливно-мастильних матеріалів.
Наявне пальне дозволить забезпечити навчальний процес інституту орієнтовно до ІІІ кварталу 2020 року.
Також службою ПММ виконані всі
заходи щодо повного та якісного забезпечення мастильними матеріалами
та спеціальними рідинами військової
техніки для проведення сезонного обслуговування, що сприяло своєчасному переводу техніки на експлуатацію
у весняно-літній та осінньо-зимовий
періоди.
Протягом року експлуатації техніки
нарікань на неякісне пальне з боку
водійського особового складу не надходило. Пально-мастильні матеріали
підрозділами використовувались раціонально та економічно, списання
здійснювалось в межах встановлених
норм.

Основні зусилля квартирно-експлуатаційної служби у 2019 року було
спрямовано на підготовку казармено-житлового фонду до розміщення
молодого поповнення набору 2019
року, кількість якого порівняно з минулими роками виросла майже вдвічі, а
також проведення капітального ремонту даху та системи опалення головної
будівлі інституту та приведення території до належного стану.

На протязі 2019 року квартирно-експлуатаційною службою було виконано
ряд заходів поточного ремонту, а саме:
проведено ремонт приміщень і
заміну світильників в обідньому залі
їдальні, на завершальному етапі модернізації притяжно-витяжна система
вентиляції в залі для прийому їжі та
виробничих цехах;

проведено заміну старих дерев’яних
віконних рам на нові металопластикові
енергозберігаючі, заміну дверей вхідної групи на КПП №1, реконструйова-

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

Тилове забезпечення інституту
но аварійний ганок навчального корпусу № 28;

проведено капітальний ремонт даху
та системи опалення головної будівлі
навчального корпусу;
відновлено подачу та зворотню магістраль системи опалення спортивного залу та ІТВ навчального корпусу;
поточний ремонт казармених приміщень факультету Інформаційних технологій ;
ремонт жіночої казарми факультету
Телекомунікаційних систем;
капітальний ремонт вбиралень навчального корпусу на кафедрах № 21
і 11;
проведено ремонт відмостки вздовж
навчального корпусу №59/28 з метою
відводу води від будівлі.
Надається технічна допомога особовому складу інституту при проведенні висотних робіт, господарських
робіт та робіт з відновлення систем

водовідведення (робота автовишки,
гідромоніторної установки, автокрану
та поливальної машина). Планування
капітального ремонту клубу на суму
15 млн. грн., станом на 25.11.2019 року
виготовлено та затверджено проєктну
документацію, триває робота з визначення підрядної організації на прове-

покладалися на службу та інститут в
цілому, служба працює в напрямку нарощення матеріально-ремонтної бази,
утримання казармено-житлового фонду і території в належному стані, впроваджуючи сучасні матеріально-технічні засоби і прилади, з метою належної
організації побуту та забезпечення навчального процесу для всього особового складу інституту.
Контроль господарської діяльності
інституту здійснювався відповідно
вимог чинного законодавства та включав у себе попередній та черговий
контроль господарської діяльності
керівництвом, посадовими особами та
внутрішньо-перевірочними комісіями,
використанням і правильним списанням матеріальних засобів згідно затверджених норм і лімітів.
Тилова служба інституту із завдан-

дення ремонтних робіт.
Фахівцями квартирно-експлуатаційної служби щодня виконуються заходи
з удосконалення матеріальної бази та
усунення аварійних ситуацій казармено-житлового фонду.
Проблемним питанням лишається
ремонт системи опалення навчального
корпусу №59/28, медичного пункту та
друкарні, об’єктів інфраструктури та
освітлення території інституту.
Таким чином, протягом 2019 року
квартирно-експлуатаційною службою
інституту виконано всі заходи, які
нями з підтримання бойової готовності, організації своєчасного забезпечення речовим майном, харчуванням,
ПММ військовослужбовців інституту
на протязі 2019 року справилась, стан
служби оцінюється як задовільний.
Головні завдання служби на 2020
рік:
не допущення зниження рівня
бойової готовності;
забезпечення своєчасного та якісного харчування військовослужбовців,
розширення асортименту страв;
запобігання втрат та нестач майна;
всебічне та якісне речове забезпечення військовослужбовців інституту;
використання ПММ здійснювати раціонально та економічно.
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Факультет Телекомунікаційних систем

Начальник факультету
полковник РИБКА
Євгеній Миколайович
лицар ордена Богдана Хмельницького
III ступеня,
учасник бойових дій
Факультет Телекомунікаційних систем інституту є одним з основних
організаційних і навчально-наукових
структурних підрозділів інституту,
який об’єднує кафедри, підрозділи
курсантів.

Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних
для здійснення освітньої діяльності,
яка відповідає стандартам вищої освіти
та забезпечує пдготовку, згідно з державним замовленням, висококвалфікованих військових фахівців на рівнях
вищої освіти: перший (бакалаврський)
, другий (магістерський) та фахівців заочної форми навчання з числа військовослужбовців за контрактом.
Факультет готує фахівців у галузі
знань електроніка та телекомунікації
за спеціальністю Телекомунікації та
радіотехніка
До складу факультету входять наступні кафедри:
Побудови телекомунікаційних систем, яка здійснює підготовку курсантів інституту з фундаментальних
дисциплін щодо будови, функціонування та супроводження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем за всіма спеціальностями;
Радіо- та супутникового зв’язку,
призначена для теоретичної та практичної підготовки військових фахівців
для управління діями підрозділів із засобами радіозв’язку;

Транспортних мереж, призначена
для теоретичної та практичної підготовки офіцерських кадрів, які спроможні до впровадження новітніх телекомунікаційних технологій у діяльність
органів військового управління.
На факультеті організована робота:
підготовки воєнно-наукового товариства курсантів;
підготовки ад’юнктів до захисту дисертаційних робіт.
На факультеті потужний науково-педагогічний потенціал, сучасна
навчально-матеріальна база, комп’ютерні та спеціалізовані класи. Лекційні
аудиторії оснащені новітньою телекомунікаційною технікою та засобами
зв’язку.
Серед курсантів факультету навчаються іменні стипендіати премій
Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України і
переможці конкурсів наукових робіт в
різних галузях знань.
Факультет приймає активну участь
у винахідницькій та раціоналізаторській роботі, представники від факультету беруть участь у міжнародних навчаннях.

Кафедра Транспортних мереж

Начальник кафедри
полковник МАСЕСОВ
Микола Олександрович
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
учасник бойових дій
Кафедра Транспортних мереж – базовий структурний підрозділ факуль-
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тету Телекомунікаційних систем інституту, що проводить навчально-виховну
і методичну діяльність з навчальних
дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність.
Кафедра здійснює підготовку курсантів інституту, курсантів заочної
форми навчання, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації
з фундаментальних дисциплін щодо
побудови, функціонування та супроводження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, впровадження новітніх телекомунікаційних
технологій у діяльності органів військового управління, кафедра є випусковою на факультеті.
Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:
172 Телекомунікації та радіотехніка;
122 Комп’ютерні науки; 126 Інформаційні системи та технології; 125 Кібербезпека; 253 Військове управління (за

видами збройних сил); 255 Забезпечення військ (сил); 255 Озброєння та військова техніка.
Основними завданнями кафедри з
навчальної та методичної роботи є:
організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання, формами організації навчального процесу і видами навчальних занять
з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної
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Кафедра Транспортних мереж
спеціальності і програм навчальних
дисциплін;
забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних
документів з організації навчального
процесу;
удосконалення змісту навчання із
врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
розроблення
структурно-логічних схем, навчальних і робочих
навчальних планів з напрямів підготовки та спеціальностей різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів;
розроблення навчальних і робочих
програм навчальних дисциплін кафедри.
Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:
1. Сучасні мережні технології та
управління телекомунікаційними мережами.
2. ІР – телефонія.
3. Експлуатація засобів телекомунікацій.
4. Практичне виконання навчально-бойових задач.
5. Системи комутації та розподілу
інформації.
6. Інфокомунікаційні технології в
телекомунікаційних системах.
7. Системи та комплекси військового зв’язку.
8. Системи синхронізації телекомунікаційних мереж.
9. Кінцеві пристрої абонентського
доступу.
10. Напрямні системи електричного
та оптичного зв’язку.
11. Телекомунікаційні системи передачі.

Протягом 2019 року на кафедрі
Транспортних мереж продовжується
робота з впровадження сучасних цифрових систем передачі.
Для підвищення рівня практичної
підготовки курсантів випускних курсів розгорнута волоконно-оптична
транспортна мережа на технології синхронної цифрової ієрархії SDH. Мультиплексори рівня STM-4 встановлені
в окремих аудиторіях кафедри, між
якими прокладено оптоволоконний кабель.
З’єднання мультиплексорів з оптичним кабелем здійснено через оптичну
кросову панель ODF. З метою демонстрації можливостей технології SDH із
забезпечення надійного функціювання
навіть при обриві оптичного кабеля,
будується кільцева архітектура.
Розгортання фрагменту цифрової
транспортної мережі на технології

SDH надає можливість формувати
різноманітні варіанти бойового застосування. Стандартні канали Е1
з обладнання SDH конвертуються в
Ethernet пакетний трафік за допомогою декількох медіа конверторів. Отриманий пакетний трафік потрапляє
в IP маршрутизатор, до якого будуть
вже підключатися телефонні апарати
та робочі станції посадових осіб на
„навчальному ІТВ”. Тим самим реалізовано системний підхід до навчання
курсантів, розвитку в них практичних
навиків в організації зв’язку на базі різноманітних технологій.
В реалізації цього навчально-технічного проєкту прийняли участь: начальник кафедри полковник М. Масесов,
заступник начальника кафедри підполковник М. Фомін, викладач кафедри А. Татарінов, інженер лабораторії
О. Паливода.

33

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку

Начальник кафедри
полковник БОРИСОВ
Ігор Володимирович
кандидат технічних наук,
доцент
Кафедра Радіо- та супутникового
зв’язку здійснює підготовку курсантів
за спеціальністю „Системи військового
зв’язку”.
Перелік навчальних дисциплін, які
вивчаються на кафедрі:
Електродинаміка та антенні пристрої;
Приймальні та передавальні пристрої;
Системи мобільного зв’язку;
Основи телебачення та радіомовлення;
Системи та комплекси військового
радіозв’язку;
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Радіорелейні, тропосферні та супутникові системи передачі;
Радіоцентри вузлів зв’язку;
Радіочастотний менеджмент.
Згідно освітньої програми випускники в результаті вивчення дисциплін
на кафедрі повинні:
здійснювати розрахунки ліній коротко- та ультракороткохвильового,
радіорелейного, тропосферного, супутникового радіозв’язку, обирати та
розгортати антенно-фідерні пристрої
відповідних ліній радіозв’язку;
виконувати налаштовування, розгортання та експлуатацію військових
систем та комплексів коротко-, ультракороткохвильового і транкінгового
радіозв’язку та самостійно опановувати нові зразки техніки;
використовувати знання принципів

роботи та характеристик систем та
засобів радіозв’язку загального користування (мобільного і транкінгового
зв’язку, безпроводового доступу) для
практичного вирішення задач забезпечення військового зв’язку;
виконувати налаштовування, розгортання та експлуатацію радіорелейних, тропосферних, супутникових систем передачі військового призначення
та самостійно опановувати нові зразки
техніки;
розробляти документи оперативно-технічної служби з планування і
забезпечення радіозв’язку та організовувати оперативно-технічну службу
на бойових постах інформаційно-телекомунікаційних та польових вузлів
зв’язку з урахуванням вимог керівних
документів;
розробляти документи використання радіоелектронних засобів і радіочастотного ресурсу та забезпечувати
електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів з урахуванням вимог
керівних документів.
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Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку

Минає рік і виникає бажання згадати яким він був для нас?!
На кафедрі Радіо- та супутникового
зв’язку були створені спеціалізовані
навчальні аудиторії для вивчення сучасних засобів радіозв’язку.
Спеціалізовані аудиторії оснащені
комп’ютерною технікою для програмного налаштування радіостанцій, засобами радіозв’язку, навчальними
тренажерами (тренажер для вивчення
шлюзового мережевого обладнання для
об’єднання цифрових КХ, УКХ радіомереж з телекомунікаційною мережею
загального користування ЗС України
та тренажери для вивчення апаратури зв’язку та внутрішньої комутації

радіо-засобів виробництва Aselsan на
базі танка та командно-штабної машини) і мають можливість доступу до мережі Internet та електронної бібліотеки
інституту.
За допомогою навчальних тренажерів курсанти відпрацьовують практичні навички з налаштування та експлуатації апаратури внутрішнього
зв’язку і комутації фірми Aselsan та
експлуатації інтеркома Harris, який дозволяє з’єднувати
короткохвильові,
ульракороткохвильові
радіомережі
з телекомунікаційною мережею загального користування Збройних сил
України.
Навчальні тренажери дозволяють

вивчати сучасну техніку радіозв’язку в спеціалізованих аудиторіях на
бойових та командно-штабних машинах умовно, що дає можливість курсантам в подальшому більш впевнено
себе відчувати при експлуатації техніки радіозв’язку на реальній техніці.
На кафедрі Радіо- та супутникового зв’язку здійснювалась підготовка
військових фахівців для Збройних сил
України та інших військових формувань з експлуатації засобів радіозв’язку КХ, УКХ діапазонів виробництва
компанії Harris Falcon III. З метою
посилення якості підготовки зазначених фахівців були сплановані та проведені курси з підготовки інструкторів
спеціалістами „Радіо Сатком Груп”.
Спеціалістами фірми „Everest” та
„Радіо Сатком Груп” на базі інституту з курсантами проводилися курси з
експлуатації засобів радіозв’язку виробництва компанії Aselsan та експлуатації засобів радіозв’язку КХ, УКХ
діапазонів виробництва компанії Harris
відповідно.

За результатами проведених курсів курсанти отримують сертифікати
інструкторів з вищенаведеної техніки
зв’язку.
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Рівняння на кращих

Кращий викладач кафедри радіо- та
супутникового зв’язку майор Цімура
Юрій Васильович.
В 2016 році перебував в підпорядкуванні керівника ОТУ „Луганськ” та
керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в
Донецькій та Луганській областях.

Приймав участь в переобладнані
апаратних старого парку новітніми
засобами радіозв’язку виробництва
Harris. Надавав методичну допомогу
в ході планування та створення робочих файлів конфігурацій на КХ та
УКХ радіостанції Falcon III. В реальних умовах було проведено тестування
УКХ радіостанції виробництва Harris
на території Луганської області.
В 2017 році на базі навчально-сервісного центру Aselsan в м. Київ успішно
закінчив курси підготовки фахівців з
експлуатації УКХ радіостанцій виробництва Aselsan.
Протягом 2018 року поглиблював
знання та навички з експлуатації радіозасобів виробництва Harris, а саме:
організація зв’язку із застосуванням
інтеркому RF-7800I-CU100 (RF-7800ICU200), програмування інтеркому та
засобів, що підключаються до нього.
Входив до складу групи, що займалась розгортанням шлюзового мережевого обладнання для об’єднання
цифрових КХ, УКХ радіомереж з телекомунікаційною мережею загального

користування Збройних сил України.
Дана система надала можливість забезпечити шлюзування між різними
мережами, а також сумісну роботу абонентів телефонних мереж з кореспондентами КХ та УКХ радіомереж.
В період з 24.06 по 11.07.2019 року
в місті Анкара пройшов навчання на
базі компанії „Aselsan”. По успішному закінченню отримав сертифікат
„Supply of Services Regarding The
Nationalization System, Anti-jamming
Action and Development of Encryption
Methods For 9651/9661 Radio Family
Selection 1”.
Бойовий досвід, отриманий в ході
проведення операції в Луганський та
Донецькій областях під час експлуатації і дослідження сучасних засобів
Радіо- та супутникового зв’язку, успішно був впроваджений в навчальний
процес на кафедрі радіозв’язку. Відповідно були внесені зміни у програму навчальної дисципліни „Системи
та комплекси військового радіозв’язку”, яка викладається курсантам усіх
спеціальностей в інституті.

На сьогоднішній день одним з найактуальніших питань є питання військової служби, адже усе повертається на
свої місця і після серйозного занепаду
професія військового знову стає іміджевою та актуальною.
Багато військовослужбовців інституту цей імідж підтримують та у котре
підтверджують, що військова служба –

це престиж, дисципліна та зразок!
Вже без п’яти хвилин лейтенант
– сержант Колесник Іван Петрович –
старшина 15 навчального курсу є взірцем зразкового військовослужбовця та
одним із тих, хто не тільки словами, а
й справами доводить – військовослужбовці – еліта українського суспільства.
Колись давно, у дитинстві, хлопець
з Вінниччини мріяв стати військовим.
І ось у 2012 році Іван отримав повістку на проходження строкової служби, з
чого і розпочав свій військовий шлях.
Далі був Військовий коледж сержантського складу в місті Полтава. А по
його закінченю Іван вирішив, що не
хоче залишати службу, навпаки, воліє
стати справжнім офіцером. Цього ж
року успішно складає іспити та вступає на ІІІ курс нашого інституту.
Спеціальність „Телекомунікації та
радіотехніка” була близька та цікава
сержантові ще з військового коледжу,
тому, не вагаючись, він обрав факультет Телекомунікаційних систем, колектив якого надалі став для нього однією
великою родиною.
Іван завжди намагається вдосконалити себе, вивчити щось нове та ціка-

ве, йому подобаються військова дисципліна та порядок, тому він з радістю та
ентузіазмом прищеплює їх товаришам.
Сам старшина 15 курсу зробив великий
внесок у затишок підрозділу курсу, а
його однодумці з радістю підтримали
ідею, та розробили багато цікавих речей для зручності та комфорту усього
особового складу курсу.
Іван завжди старанно вчиться, бере
участь у конкурсах та змаганнях.
Своїм напором та впевненістю він з
легкістю перемагає будь-які труднощі,
що стоять перед ним. Диплом бакалавра хлопець захистив на „відмінно”, а
цього року впевнено крокує до такого
ж результату у магістерській роботі.
За зразкову та сумлінну службу прізвище курсанта біло занесено до Книги
пошани інституту.
2020 року лави Збройних сил України поповняться ще одним працьовитим, відвертим, цілеспрямованим та
взірцевим офіцером. Сподіваємось, що
свій досвід кращий курсант факультету
передасть підростаючим поколінням.
Бажаємо Іванові легких іспитів та такої ж легкої служби на омріяній посаді.
Слава Україні!
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Начальник факультету
полковник ОЛЕКСЕНКО
Віталій Петрович
учасник бойових дій
Факультет Інформаційних технологій є одним з основних організаційних і навчально-наукових структурних
підрозділів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
Основною метою діяльності фа-

культету є забезпечення умов, необхідних для здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої
освіти та забезпечує підготовку згідно
з державним замовленням, висококваліфікованих військових фахівців на
рівнях вищої освіти перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський)
рівень.
Освітня діяльність на факультеті
забезпечує здобуття курсантами (студентами, слухачами) знань, умінь і
навичок у гуманітарній, соціальній,
науково-природничій, технічній та
військовій сферах, необхідних для
професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного,
естетичного і фізичного розвитку.
На факультеті здійснюється підготовка:
1. Військових фахівців (курсантів)
за очною (денною) формою навчання,
за спеціальностями:
Комп’ютерні науки;
Інформаційні системи та технології.
2. Військовослужбовців контрактної
служби в системі заочної форми нав-

чання за рівнем вищої освіти перший
(бакалаврський) рівень.
3. Підготовка на курсах підвищення кваліфікації офіцерів, призваних за
мобілізацією (слухачів).
Основні замовники на підготовку
фахівців:
Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗС України;
Головне управління розвідки;
Державна прикордонна служба
України;
Міністерство внутрішніх справ;
Служба безпеки України;
Служба зовнішньої розвідки.
Основними
структурними
підрозділами факультету є:
управління факультету;
навчальна частина факультету;
кафедра Автоматизованих систем
управління;
кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій;
кафедра Технічного та метрологічного забезпечення;
підрозділи курсантів (студентів,
слухачів).

Кафедра Автоматизованих систем управління

Начальник кафедри
полковник СОВА
Олег Ярославович
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник,
учасник бойових дій
Рік минає – розвиток продовжується…
Новорічні свята – це період підведення підсумків та формування планів
на майбутній рік. Тому у ці дні, напередодні нового 2020-го року, хотілося

б згадати успіхи колективу кафедри
Автоматизованих систем управління в
році, який завершується.
Вже традиційно для кафедри минулий рік пройшов під гаслом „Decendo
Discimus” (навчаючи – вчимося), згідно з яким науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри, окрім проведення занять з курсантами, постійно
підвищували свій професійний рівень
шляхом участі в різного роду заходах,
пов’язаних з розвитком інформаційних
технологій. Зокрема, представники
кафедри взяли участь у весняному та
осінньому буткампах інструкторів академій CISCO, де мали нагоду отримати
нові знання під час презентацій та майстер-класів, що проводились провідними інженерами компанії СISCO. Зокрема, для інструкторів проводилися сесії
з курсів професійного рівня – CCNA та
CCNA CyberOps, відпрацьовувалися
найскладніші лабораторні та практичні заняття з відповідних курсів та були
продемонстровані новітні методики
викладання, які надалі були впроваджені в навчальний процес на кафедрі.
Окрім того, особовий склад кафе-

дри, разом з курсантами старших курсів, відвідували різного роду заходи
у галузі інформаційних технологій.
Найвизначнішими з-поміж них були
форум Cisco „Інформаційна безпека”, IFORUM2019, MUK EXPO 2019,
виставка „Зброя та безпека – 2019”,
очні сесії з курсів „Аналітик кібербезпеки” та CCNA, а також тижні
підвищення кваліфікації інструкторів
Cisco – IPD Week 2019.
Але, в першу чергу, хочеться згадати
про здобутки наших курсантів, які відстоювали честь кафедри та інституту
на навчаннях, конкурсах та хакатонах
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як на національному, так і на міжнародному рівнях. Це і ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика, і Всеукраїнська олімпіада з української мови, і VIII Всеукраїнський студентський турнір з історії та
Всеукраїнська студентська олімпіада з
математики.
Особливо хотілося б згадати про
здобуті призові місця на другому Національному оборонному хакатоні. Зокрема, команда „MITI MOONY Pandas”
у складі курсантів 26-го курсу Шпака
Олександра, Глущука Валентина та
Дуки Олександра зайняла третє місце
у номінації „Моделювання”. Нашими
курсантами була представлена модель
системи розробки, доведення, відпрацювання наказів і розпоряджень та роботи з документами. В основі концепту
запропоновано систему, яка у реальному часі дозволяє відслідковувати процес виконання наказу або завдання, а
також окремі етапи роботи з документом. Окрім цього концепт дозволяє надавати доступ до документів у довіреному контурі за відповідними правами
користувача. Вирішена проблема із
кількістю копій, під час редагування,
а також повернення до необхідної версії документа. Архітектурні рішення
програмного додатку були виконані
із застосуванням хмарного підходу та
заслужили високих позитивних оцінок
з боку журі. На даний час проводяться
роботи щодо реалізації запропонованої
моделі в повсякденній діяльності кафедри та, в перспективі, на рівні інститутської мережі.
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Також курсанти кафедри приймали
участь в практичній частині міжнародного навчання „Cі Бриз 2019”, яке
відбувалося в Одесі за участі 17 держав-членів НАТО. Головним напрямком діяльності наших хлопців було
розгортання та підтримання в постійній готовності автоматизованих робочих місць за напрямками повітряний,
надводний, наземний та сил спеціаль-

них операцій, а також організація взаємодії між зазначеними компонентами
з використанням множини технічних
засобів та інтеграційної платформи
„Дельта”, яка функціонує за стандартами НАТО. Тісна взаємодія з іноземними партнерами дозволила підвищити
рівень підготовки майбутніх офіцерів,
удосконалити володіння англійською
мовою та набути додаткових знань
щодо організації інформаційних систем за стандартами НАТО.
Окрім зазначеного вище, вже третій
рік поспіль колектив кафедри Автоматизованих систем управління удосконалює навчальну матеріально-технічну
базу з метою створення більш якісних
умов для навчання курсантів та діяль-

ності НПП кафедри. Окрім встановленого проєкційного устаткування та
оновленого комп’ютерного обладнання в одній з аудиторій, протягом минулого року на кафедрі було проведено
масштабні ремонтні роботи в лекційній аудиторії. Здійснено капітальний
ремонт санітарного приміщення та
коридору кафедри. Продовжено обладнання серверного приміщення та удосконалення мережевої інфраструктури
кафедри шляхом прокладання кабельних ліній до кожного навчального робочого місця. Також, на даний час проводяться роботи щодо заміни вхідних
дверей у всіх навчальних аудиторіях.
Можливість здійснення зазначених
заходів з’явилася завдяки небайдужому ставленню до процесу навчання та
виховання майбутніх офіцерів-зв’язківців з боку комерційного директора
ТОВ „Розвиток” Бобовнікова Олега
Дмитровича. Саме завдяки його старанням та ініціативі на кафедру було
отримано сучасне мережеве та серверне обладнання, яке використовується в
навчальному процесі, а також проведено ремонтні роботи в аудиторіях, що
значно вплинуло на підвищення якості
навчального процесу. Таким був минулий рік… Складним, сповненим подій,
клопотів, розчарувань, але однозначно
результативним. Роком, який з висоти
сьогоднішнього дня вже з впевненістю
можна назвати історією, котру ми зможемо оцінити тільки згодом і в першу
чергу за відгуками наших випускників.
А поки що пора будувати плани на новий рік нашого життя. І хочеться побажати всім нам, щоб прийдешній 2020
рік був щасливим і результативним,
був роком здійснення мрій і розвитку
для кожного з нас.

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua
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Начальник кафедри
полковник БОВДА
Едуард Миколайович
кандидат технічних наук,
доцент
Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання є нагальною
потребою сучасної освіти, а вміння
правильно користуватись цими знаннями займає провідну роль сьогодення. Цієї тенденції дотримується і наш
інститут, важливе місце в цій сфері
відіграє кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій за підтримки
керівництва вишу. Якщо ви поставили
собі за мету вивчити якусь одну мову
програмування і стати програмістом,
відразу хочу вас попередити — це буде
непростий шлях. IT — дуже динамічна
галузь, і щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку, потрібно вміти
писати код різними мовами.
Крім того, треба постійно слідкувати за змінами, трендами, новинками.
Та не варто впадати у відчай, адже все

можливо, поспілкувавшись з викладачами кафедри Комп’ютерних інформаційних технологій, ви в цьому переконаєтесь.
Кожного року ми випускаємо добре
підготованих спеціалістів в сфері IT і
нам дійсно є чим гордитись. Ми не зупиняємось на досягнутому і займаємо
лідерські позиції в цій сфері, постійно прогресуємо і показуємо високі
результати. Курсанти нашої кафедри
залучаються до міжнародних змагань
і семінарів, представлячи інтереси не
тільки інституту, а й Збройних Сил на
території України і поза її межами.
Наші курсанти Теслов Дмитро,
Кика Іван, Румша Дмитро брали участь
у змаганні фахівців з програмування
НАТО „TIDE Hackathon 2019”, що проходило 24.02 - 01.03.2019 в місті Варшава, Республіка Польща.
Тема виступу: „Розробка інноваційних рішень з питань організації
системи управління Альянсу, основ
оборонного та оперативного планування, визначення ключових потреб
системи управління для забезпечення
прийняття рішень, а також забезпечення якості та безпеки інформації,
перспектив розвитку та впровадження інформаційних технологій під час
спільних операцій, для забезпечення
взаємосумісності між членами Альянсу, створення програмних продуктів,
для аналізу обстановки з урахуванням
мінної, соціальної, криміногенної, оперативної обстановки”. З цим завданням вони справились відмінно і змогли
продемонструвати набуті знання за час
навчання.
Команди курсантів, підготовлених

кафедрою, прийняли участь у змаганні
найкращих фахівців з програмування
під назвою „Другий національний Хакатон з питань галузі безпеки і оборони
України”. Інститутом було представлено чотири команди: „MITI XERUSES”
та „MONOLIT”, які брали участь у секції – „Програмування”; „MITI MOONY
Pandas” – секція „Моделювання” та
„SQUADOVERFLOW” – секція „Комбінована задача”. У своїх номінаціях
команда “MITI XERUSES” (курсанти
Кузенков Владислав, Горбенко Сергій,
Шелар Іван) посіла 1 місце, а команда „MONOLIT” (курсанти Манченко
Денис, Ковтун Денис, Сурмачевський Антон) посіла 2 місце. Команда
„SQUADOVERFLOW”
(курсанти
Ларін Олександр, Доброштан Олексій,
Аннасон Дмитро) в секції „Комбінована задача” забезпечили можливості
імпорту/експорту даних про оперативну обстановку від/для систем країн-учасників НАТО згідно із стандартами
специфікації ADEM та зайняла 1 місце
у своїй номінації.
4 квітня 2019 року на базі Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
(м. Львів) пройшла підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі „Військові науки”,
третє місце вибороли курсанти Липовенко Павло та Глущук Валентин кафедри Комп’ютерних інформаційних
технологій, (науковий керівник к.т.н.,
доцент підполковник Микола Нестеренко).
13 вересня у Міжнародному центрі
миротворчості та безпеки розпочалися двотижневі міжнародні навчання
„Rapid Trident-2019”. В навчаннях
приймають участь підрозділи України, США, Великої Британії, Канади,
Грузії, Литви, Туреччини, Молдови,
Польщі, Румунію. Вперше в рамках
військового стажування до них залучили курсантів 5-х курсів інституту,
серед яких були представлені курсанти
і нашої кафедри.
Науково-педагогічним колективом
кафедри постійно впроваджуються сучасні інформаційні технології в дисципліни кафедри, працює військово-науковий гурток курсантів та створюються
проектні групи в рамках кваліфікацій-
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Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій
них та магістерських робіт, що дозволяє виконувати оперативні завдання
щодо розробки інформаційних систем
та програмних рішень різного ступеня
складності.
Необхідно відмітити, що за останні
роки було виконано ряд оперативних
завдань як в інтересах Управління інформаційних технологій Міністерства
оборони України, так і супроводження
навчального процесу інституту:
колективом кафедри було розроблено інформаційну систему „Реєстр
інформаційних ресурсів ЗСУ” під
керівництвом майора Олександра Власенко;
оперативне завдання щодо розробки програмного комплексу „Ресурс-С”
за участі НЦЗІ та курсантів кафедри
Шнукало Андрія, Ревуцького Володимира, Шкорупського Валентина. Керівник групи від кафедри – прац. ЗСУ,
к.т.н, доцент Сергій Любарський;
оперативне завдання щодо розробки програмного додатку для радіокомпанії „Армія-FM” за участі майора Євгенія Редзюка, курсантів Кики Івана,
Румші Дмитра. Проведена розробка
кросплатформеного програмного додатку радіостанції „Армія-FM”;
вдосконалено інформаційно-розрахункову систему „Вступ” (побудова
рейтингового списку кандидатів до
вступу, змінено інтерфейс користувача;
додано облік та формування рейтингів
заочників, курсів лідерства, ВКСС)
січень – червень 2019 року. Старший
викладач кафедри „Комп’ютерних
інформаційних технологій” майор
Олександр Власенко, курсанти Теслов
Дмитро та Румша Дмитро;
завдання на виконання розпорядження начальника інституту – Програмне забезпечення „Електронна
бібліотека інституту” – підполковник
Володимир Шкіцький, майор Олександр Власенко. Розроблено та протестовано програмне забезпечення
„Електронна бібліотека інституту”.
Курсанти нашої кафедри брали
участь в навчанні „Сі-Бриз-2019” яке
проходило в липні 2019 року, до них
залучали близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із
різних країн світу.
Курсанти факультету Інформа-
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ційних технологій, які навчаються за
спеціальністю „Комп’ютерні науки”
взяли участь у Міжнародних змаганнях Google HashCode 2019. Отримали
море позитиву, нові знання і бажання
працювати в обраній сфері.
Особовий склад кафедри приймав
активну участь у XІІ науково-практичній конференції інституту „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального
призначення. Застосування підрозділів,
комплектів, засобів зв’язку та автоматизації в ООС”. Науковці кафедри на
стенді технічної виставки представили
наші програмні розробки.
Кафедра № 22 під керівництвом підполковника Миколи Нестеренка цього
року досягла значних успіхів. Завдяки кропіткій праці курсантів і чіткого
керівництва особового складу кафедри
було розгорнуто та налаштовано такі
сервіси, як локальну систему контролю версій gitlab, систему паралельного
контролю над віртуальними машинами
hypervisor, мережеве хмарне сховище
My cloud. Наповнено новими матеріалами та вдосконалено систему дистанційного навчання moodle. Особливо
варто подякувати таким курсантам,
які займались адмініструванням і налаштуванням мережевих сервісів: Михайлову Миколі, Михайлову Валерію,
Рудяку Денису, Очеретному Владиславу, Ларіну Олександру.
Під керівництвом капітана Івана
Стоцького було проведено поточний

ремонт серверної (технічне приміщення № 220), встановлення серверної
шафи, нарощування обчислювальної
потужності серверного обладнання,
оптимізація кабельної системи локальної мережі кафедри.
Колектив кафедри має ще дуже багато задумів і планів, які реалізуються і над якими ведеться робота, кредо
кафедри: „Постійне вдосконалення та
впровадження інновацій”.
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Факультет Інформаційних технологій.
Кращі попереду

Ще з дитинства наш сьогоднішній герой мріяв стати військовим. З
п’ятнадцяти років було розпочато цей
тернистий шлях, коли школяр Микола
вступив до лав Київського військового
ліцею, де, крім того, почав захоплюватися інформаційними технологіями.
Отримавши вдосталь досвіду від офіцерів-вихователей ліцею, вже курсантом – майбутнім офіцером цілеспрямовано продовжив шлях військового

у Київському військовому інституті
управління та зв’язку, де отримав глибинні та ґрунтовні знання за спеціальністю у сфері ІТ.
Початок професійної діяльності,
як сформованого спеціаліста у своїй
сфері, Микола Миколайович почав
2004 року, вступивши до ад’юнктури
інституту. Після закінчення ад’юнктури у 2007 році з серпня даного року до
листопада 2008 року проходив службу на посаді викладача кафедри ВІТІ
НТУУ „КПІ”, а з листопада 2008 року
до грудня 2011 року – на посаді старшого викладача кафедри. З грудня 2011
року до грудня 2018 року обіймав посаду доцента кафедри інституту. З грудня
2018 року до теперішнього часу – на
посаді заступника начальника кафедри
Комп’ютерних інформаційних технологій. За час викладацької діяльності
брав участь у безлічі конференціях із
власними статтями та тезисами. На
кафедрі викладає такі дисципліни курсантам: Інформатика, Системи програмування та архітектура комп’ютерів.
До того ж, викладає для військових
фахівців з інформаційних технологій в

рамках підготовки докторів філософії.
Крім того, підполковник Нестеренко очолює військовий науковий гурток,
який здобув безліч перших та призових
місць на різноманітних змаганнях, у
тому числі хакатонах, як національних, так і міжнародних. Курсанти під
його керівництвом неодноразово брали участь у конференціях у Львові, де
достойно захистили честь нашого інституту. Керує кафедральною лабораторією, яка має потужну навчально-матеріальну базу та взмозі забезбечити
ефективний науковий процес.
Учні Миколи Миколайовича з
упевненістю можуть запевнити, що
їх викладач – справжній професіонал
своєї справи, крім того, і вимогливий,
який любить свою діяльність і своїх
учнів та піклується про них. Спроможний з легкістю ділитися та передавати
підростаючим поколінням набуті знання у сфері інформаційних технологій.
Сам Микола Миколайович з гордістю
запевняє, що ВІТІ – це його друга
домівка, його родина, якій він присвятив багато років свого життя, передаючи досвід його заміні.

Молодший сержант Ципук Орест
Ростиславович, командир відділення
251 навчальної групи факультету Інформаційних технологій без сумнівів
являється одним із найкращих курсантів факультету.
Молодший сержант Орест Ципук за
час навчання в інституті досяг відмінних показників у навчанні, спорті та
військовій дисципліні.

Бажання стати офіцером з’явилось
ще у 9 класі школи, саме тоді він і
вирішив вступати у Закарпатський
обласний військовий ліцей, де під вихованням офіцерів переконався – є до
чого прагнути та розвиватись, аби в подальшому стати вірним товаришем та
прикладом для наслідування.
Керівники ліцею стали прикладом
справжніх офіцерів з великим досвідом, які могли багато чого розовісти, та
навчити тонкощам військової справи.
Вирішивши пов’язати життя не
лише з військовою справою, а й з
новітніми технологіями, саме тому
Орест обирає Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вже з
першого курсу Орест зарекомендував
себе відповідальним, чесним, виконавчим та дисциплінованим військовослужбовцем, який з відповідальністьтю ставиться до поставлених задань,
сумлінно виконує службові обов’язки,
ретельно вивчає дисципліни, приділяючи багато уваги профільним предметам.
Окрім досягнень у навчанні, хлопець вдосконалює себе і в спортивно-

му відношенні. І це зрозуміло, адже
справжній офіцер повинен бути гармонійною людиною, тобто мати високий інтелектуальний рівень поруч з
відмінною фізичною формою.
Він неодноразово перемагав та був
призером у спартакіадах інституту та
м. Києва в особистій першості та у
складі команд інституту, має розряди з
легкої атлетики та інших видів спорту.
Молодший сержант Ципук також
залюбки бере участь не лише в спортивному, а й у культурному житті факультету та
інституту, відвідуючи
культурні заходи як в закладі, так і поза
його межами.
Орест є прикладом справедливого
командира, який завжди зможе знайти підхід до свого підлеглого. У своїй
групі він зумів створити атмосферу
взаємної довіри, співпраці, боротьби за
високі результати у навчанні, спорті та
дисципліні.
Молодший сержант Ципук є справжнім взірцем і опорою не лише для особового складу факультету, а і для всього нашого навчального закладу.
Так тримати, майбутній офіцере!
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Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку

Начальник факультету
полковник ПОНОМАРЬОВ
Олександр Анатолійович
учасник бойових дій
Факультет призначений для підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, „магістр”
та фахівців заочної форми навчання з

числа військовослужбовців за контрактом.
На факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:
„Кібербезпека” за спеціалізацією
„Захист інформації та кібернетична
безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах”;
„Військове управління (за видами збройних сил)” за спеціалізацією
„Управління діями підрозділів зв’язку”;
„Озброєння та військова техніка”
за спеціалізацією „Радіоелектронні
інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння”.
До складу факультету організаційно
входять 3 кафедри:
кафедра „Бойового застосування
підрозділів зв’язку”
Кафедра „Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів”
Кафедра „Захисту інформації та кіберзахисту”
Основним завданням факультету
є здійснення освітньої діяльності, яка

відповідає стандартом вищої освіти та
забезпечує підготовку згідно з державним замовленням висококваліфікованих військових фахівців.
Освітня діяльність реалізується
у вигляді освітнього процесу. Вона
включає навчальну, виховну, методичну роботи та наукову, науково-технічну
діяльність.
Основним видом освітньої діяльності є навчальна робота. Вона включає в себе заходи керівництва факультету та його структурних підрозділів,
науково-педагогічних та інших працівників з питань: підготовки за фахом
курсантів; організації та науково-методичного забезпечення всіх форм (видів) навчальних занять, самостійної
роботи, практичної підготовки; удосконалення змісту навчання із врахування
сучасних досягнень науки, техніки,
технологій, а також досвіду проведення антитерористичної операції на сході
країни; проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку курсантів; їх атестування та управління якістю навчального процесу.

Кафедра Бойового застосування підрозділів зв’язку

ТВО начальника кафедри
полковник ОЛЬШАНСЬКИЙ
Ігор В’ячеславович
доцент,
учасник бойових дій
Кафедра Бойового застосування
підрозділів зв’язку є базовим структурним підрозділом факультету Бойового застосування систем управління та
зв’язку інституту. Вона призначена для
надання теоретичних знань та прак-
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тичних навичок з тактико-спеціальних
дисциплін в комплексі з усіма кафедрами інституту в інтересах підготовки
фахівців інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж військового
призначення усіх спеціальностей підготовки інституту та є випускною зі
спеціальності 253 Військове управління (за видами Збройних Сил).
У 2019 році кафедра вперше після перерви в кілька років здійснила
випуск фахівців-зв’язківців з даної
спеціальності. Кафедра також проводить підготовку на курсах підвищення
кваліфікації офіцерів (слухачів), призваних за мобілізацією.
Кафедра має сучасні засоби військового зв’язку та техніку, яка використовується під час проведення занять:
радіостанції виробництва Harris, такі
як RF-7850M-HH, RF-7800Н-МР;
транкінгові радіозасоби виробництва
Motorola, такі як DP 4800, DP 4400,
Либідь К-1А; телекомунікаційний комплект EVEREST ТК-1 та ТК-3; захищені ПЕОМ (Roda Enduro).
Під час навчання по даній спеціальності особлива увага приділяється

практичній підготовці. З курсантами
випускного курсу проводяться практичні заняття на базі військових частин,
де вони ознайомлюються з організаційно-штатною структурою військової
частини, основними завданнями, що
вирішують підрозділи військової частини, основними положеннями оперативно-технічної служби, можливостями новітньої техніки та озброєння.
Отримані знання курсанти в подальшому будуть використовувати в процесі навчання в інституті та після випуску під час проходження служби за
обраною спеціальністю.
Особливо можна відмітити впровад-
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Кафедра Бойового застосування підрозділів зв’язку
ження в навчальний процес посиленої
підготовки курсантів випускних курсів
та її вплив на якість та практичну навченість фахівців. Посилена підготовка передбачала підвищення курсантами рівня власних навичок з основних
предметів бойової підготовки та підготовки випускників до подальшого
проходження служби на офіцерських
посадах у військах.
Курсанти-випускники в польових
умовах практично відпрацьовували
питання із розгортання та інженерного
обладнання елементів пунктів управління та порядку їх охорони. Розгортали вузли зв’язку, лінії прямого зв’язку
та лінії прив’язки та практично виконали функціональні обов’язки за посадами на вузлах зв’язку пунктів управління різних рівнів.
Майбутні офіцери відпрацьовували
питання розгортання та підготовки до
застосування комплексної апаратної
зв’язку. Практично виконували функціональні обов’язки за посадами на
вузлі зв’язку пункту управління. Все
це дозволило їм закріпити свої знання
з експлуатації засобів супутникового
зв’язку (Tooway), новітніх засобів те-

лекомунікацій, розгортання абонентської мережі відкритої ІР-телефонії,
системи обміну службової інформації,
відеоконференцзв’язку, АСУ „Дніпро”,
АТС-2.
Заняття з бойового застосування
підрозділів зв’язку акумулювали в собі
теоретичні знання та практичні навич-

ки, які випускники отримали в інституті за весь час навчання.
Проведена посилена підготовка надала змогу не тільки закріпити практичні навички, а й навчити майбутніх
офіцерів правильно планувати та організовувати роботу підлеглого особового складу.

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та
робототехнічних комплексів

Начальник кафедри
полковник ПАНЧЕНКО
Ігор В’ячеславович
кандидат технічних наук,
учасник бойових дій
Призначення кафедри:
кафедра здійснює підготовку фахівців в галузі оперативно-технічної

діяльності для проходження служби
на посадах Головного управління розвідки Міністерства Оборони України, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки та
підрозділів Сил спеціальних операцій.
Галузь знань, спеціальність та
спеціалізація:
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
255 Озброєння та військова техніка.
Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна
техніка та спец. озброєння.
Автоматична
система супроводження БпЛА – моторизована антена,
призначенням якої
є супроводження
літального апарату для отримання
стійкого радіосигналу та збільшення

дальності зв’язку.
Була представлена під час проведення міжнародних військових навчань
Rapid Trident –2019 та ХVІ Міжнародної спеціалізованої виставки „Зброя та
безпека – 2019”.
Приймали участь у розробці:
підполковник Восколович О.І., курсант Кучеренко М.В.
Пристрій автоматичного генерування паролів може значно прискорити та
автоматизувати роботу спеціалістів по
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Кафедра Спеціальних інформаційних систем та
робототехнічних комплексів
захисту даних.
Використовується для виконання
спеціальних задач.
Був представлений під час проведення XІІ науково-практичної конференції.
Приймали участь у розробці:
курсант Лозицький В.В., курсант
Курило О.М.
SIMON (system interactive Multy
Object Navigator) – система інтерактивного мультиоб’єктного наведення
– рекурентна згорткова нейромережа
по ідентифікації, розпізнанні об’єктів
з можливістю розрахунку їх координат.
Використовується для ідентифікації та супроводження динамічних цілей. Була представлена
під час проведення міжнародних військових навчань Rapid
Trident – 2019, ХVІ Міжнародної спеціалізованої виставки
„Зброя та безпека – 2019”,
XІІ науково-практичної конференції.
Приймали участь у розробці:
полковник Панченко І.В.,
підполковник Восколович О.І.
БАК-Р (безпілотний авіаційний
комплекс-ретранслятор) – призначений для оперативного збільшення радіусу
зони покриття УКХ радіозасобами. Використовуються 2
типи ретрансляторів HARRIS,
MOTOROLA. Використовуєть-
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ся для забезпечення оперативного зв’язку з окремими групами (підрозділами) спеціального
призначення.
Був
представлений
під
час проведення міжнародних військових навчань Rapid
Trident –2019, ХVІ Міжнародної спеціалізованої виставки
„Зброя та безпека – 2019”, XІІ
науково-практичної конференції.
Приймали участь у розробці:
підполковник
Восколович
О.І., майор Колтовсков Д.Г.
Сенсорна
MESH-мережа
військового призначення – це
розподілена, стійка до відмов,
окремих вузлів, безпровідна
мережа (наземна, повітряна чи
підводна), що складається з необслуговуваних сенсорних вузлів (стаціонарні,
малогабаритні, сенсорні), які характеризуються можливістю самоорганізації.
Областями застосування є: контроль
периметру кордону, інтелектуальне корегування вогню, організація систем
охорони важливих об’єктів; моніторинг ділянок поля бою, що знаходяться
безпосередньо на лінії зіткнення з противником, для добування розвідінформації.
Була представлена під час проведення міжнародних військових навчань
Rapid Trident –2019, ХVІ Міжнародної
спеціалізованої виставки „Зброя та
безпека – 2019”, XІІ науково–практичної конференції.
Приймали участь у розробці:
полковник Панченко І.В., капітан
Петрова Д.В.
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Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту

Начальник кафедри
полковник ЧЕВАРДІН
Владислав Євгенійович
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник,
учасник бойових
Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту здійснює підготовку фахівців з кібербезпеки за освітнім рівнем
бакалавр і магістр, а також курсову
підготовку військових та цивільних
фахівців в галузі захисту інформації та
кіберзахисту.
За 2019 рік особовим складом кафедри Захисту інформації та кіберзахисту
були досягнені наступні результати:
1. Матеріально-технічне забезпечення кафедри. Модернізовано матеріально-технічну базу кафедри.

Створено відділення для вивчення та
дослідження засобів та комплексів
технічного і криптографічного захисту
інформації та відділення вивчення технологій кіберзахисту. Створено сучасне середовище для набуття курсантами
знань, умінь з розробки, налаштування сучасних засобів і систем захисту
інформації та кіберзахисту. Створено
лабораторію вивчення та дослідження
програмних засобів криптографічного захисту інформації, лабораторію
вивчення технологій кіберзахисту та
навчально-тренувальний центр оперативного реагування на кіберзагрози.
2. Наукова робота. Традиційно на кафедрі було проведено науково-технічний семінар в рамках проведення XІІ
науково-практичної конференції ВІТІ

2019, в якому прийняли участь науково-педагогічні працівники та молоді
вчені з НТУУ ім. Сікорського, ХНУ
ім. Каразіна В.М., ІСЗЗІ НТУУ, КНУБА, ГУЗІС ГШ ЗСУ та науковці інших
організацій. Обговорювались питання
розвитку системи підготовки фахівців з кібербезпеки, проблеми побудови сучасних криптографічних систем,
проблеми забезпеченням кібербезпеки
на об’єктах критичної інфраструктури
держави. За рік науково-педагогічними працівниками кафедри прийнято
участь на 11 міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях та семінарах, міжнародному
саміті НАТО в Грузії та в інших заходах. Опубліковано 6 наукових статей у
фахових виданнях України.
Навчальна робота. За минулий рік
кафедра випустила 20 магістрів з Кібербезпеки, провела курси підвищення
кваліфікації для офіцерів, працівників
Збройних сил України та інших відомств з технічного захисту інформації. Викладачі кафедри майор Артюх
С.Г. та старший лейтенант Цьопко І.Е.
пройшли первинний курс з Кібербезпеки академії Cisco та впровадили його в
навчальний процес. На кафедрі розроблено новий початковий курс з кібербезпеки для підготовки офіцерів військових частин на основі курсу SEC401
SANS, який складається з таких модулів, як основи мережевої безпеки,
захист у глибині та атаки, управління
загрозами, криптографія, реагування
на інциденти та управління ризиками,
безпека Windows, безпека Linux.
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Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку
HUB - крок до майбутнього в науці

Ми живемо в час, коли в країні все
реформується. Не є винятком і військова освіта. Сучасний світ диктує свої
умови та вимагає постійного і сучасного розвитку нових методів та підходів
до навчання. Саме для вирішення задачі осучаснення навчання з’явилась
ідея створення інноваційної, відкритої,
інтелектуальної платформи для практичної реалізації цікавих наукових
проектів та навчання в процесі реалізації ідей. У багатьох сучасних країнах
світу вже є практика створення і впровадження такого інтелектуального простору. Метою створення HUB-у було
створити центр практичної діяльності,
доступний для всіх бажаючих.
Загалом цей проєкт створений об’єднати зусилля майбутніх професіоналів
різних спеціальностей та напрямків
в загальний корисний та цікавий продукт. Тепер на базі нашого інституту
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у майбутніх офіцерів з’явилась можливість не тільки теоретично, а й практично приймати участь у загальноінститутських наукових проєктах. На
сьогоднішній день наша ідея стрімко
розвивається і вже реалізовано багато
цікавих проектів.
Здобутки спільної праці були представлені під час проведення міжнародних військових навчань Rapid Trident
– 2019, ХVІ Міжнародної спеціалізованої виставки „Зброя та безпека – 2019”,
XІІ науково–практичної конференції.
Якщо у Вас є цікаві ідеї, то на HUB
ви зможете їх реалізувати та знайти
однодумців.
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Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку
Кращі серед нас

Професія захисника Батьківщини –
важливий крок у долі кожного, хто обрав цю нелегку ношу. Свідомий вибір,
самопожертва та професіоналізм – характерні риси військовослужбовця у
всі віки та часи.
Доцент кафедри Бойового застосування підрозділів зв’язку генералмайор запасу Федоров Анатолій Григорович народився 16 вересня 1934 року

у селі Серківка Омської області, ще
у юнацтві для себе він вирішив стати
офіцером-зв’язківцем.
Після закінчення школи вступив
до Кемеровського училища зв’язку. За
декілька років Анатолій Григорович
отримав омріяну спеціальність: технік
радіо-електропроводового зв’язку.
Наступним важливим кроком у житті майбутнього генерала-майора стало
несення служби на посаді заступника
командира радіо роти. Вже у 1962 році
повернувся до навчального закладу,
який дав такий важливий старт у житті, до Кемеровського училища зв’язку,
на посаду командира взводу курсантів.
У 1964 році вступив до Військової
Академії зв’язку на командно-інженерний факультет. По закінченню Академії, Анатолія Григоровича чекала
нова посада – командир 1 батальйону
зв’язку окремого полку зв’язку.
Анатолій Григорович є ветераном
інституту – учасником бойових дій на
території інших держав. 8 грудня 1988
року у Вірменії, де на той час були зосереджені війська Збройних Сил, стався потужний землетрус, декілька міст
були майже цілком знищені, а система

зв’язку зазнала серйозних пошкоджень. У той день саме за пропозицією
генерал-майора Федорова, була побудована військова система зв’язку, яка
забезпечила безперервну роботу усіх
рятувальних та відновлювальних операцій.
Прослуживши майже 20 років на
посадах командирів частин зв’язку,
начальників військ зв’язку військового округу і Південної ставки військ, в
1988 році по рекомендації начальника військ зв’язку Збройних Сил був
призначений начальником Київського
вищого військового інженерного училища зв’язку, на теперішній час (Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут). На
цій посаді він прослужив до 1991 року.
В 1992 році генерал-майор Федоров
Анатолій Григорович звільнився з лав
Збройних Сил і продовжив свою роботу в стінах навчального закладу, яким
керував протягом декількох років.
Зараз Анатолій Григорович, не зважаючи на свій поважний вік, успішно
продовжує свою викладацьку та наукову діяльність на кафедрі Бойового застосування підрозділів зв’язку.

В інституті здійснюється підготовка
високоосвічених командирів – майбутніх офіцерів. Одним з них на факультеті Бойового застосування систем
управління та зв’язку є старшина факультету – сержант Адаменко Нікіта
Сергійович.

Зростаючи у освідченій та працелюбній родині в мальовничому місті
Хмельницький, юнак успадковував від
батьків найкращі риси, загартовуючи
власний характер.
Після закінчення школи свідомо
вирішив перевірити себе, вступивши у Військово-морський ліцей міста
Одеси, де, згодом, на посаді командира випробував свої сили і черговий
раз впевнився в тому, що обраний ним
життєвий шлях є вірним.
Наступним кроком зрілості у виборі
майбутньої професії став вступ до нашого інституту. Враховуючи попередній досвід, докладаючи старання, постійно працюючи над собою, долаючи
труднощі військової справи. Серед товаришів по службі користується заслуженим авторитетом, завжди готовий
прийти на допомогу, надати слушну
пораду. За зразкове виконання своїх
службових обов’язків нагороджений
нагрудним знаком військ зв’язку Збройних сил України.
Допомагає командуванню факультету у виконанні завдань, які стоять пе-

ред факультетом. Також сержант Адаменко Н.С. вносить вагомий внесок у
створення затишку на факультеті, а
однодумці з радістю підтримують його
ідеї та, не зупиняючись на досягнутому, розробляють і надалі багато цікавих речей для зручності та комфорту
усього особового складу факультету.
Життєвим стержнем сержанта Адаменка Н.С. являється впевненість, що
справжній офіцер повинен бути всесторонньо освідченим й постійно вдосконалювати фізичний й інтелектуальний рівні розвитку, на своєму прикладі
доводить особовому складу важливість
цієї справи, бере участь у міжнародних
форумах, спілкуючись з представниками НАТО безпосередньо, без перекладача. Докладає всі наявні зусилля для
досягнення поставлених цілей та самореалізації.
Передає свій досвід та здібності,
навчаючи молоде покоління, постійно
працює з ними та проводить заняття.
Завдяки наполегливим тренуванням
з бойових мистецтв довершує свою фізичну форму.
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Начальник наукового центру зв’язку та
інформатизації
полковник КОЛАЧОВ
Сергій Петрович
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
участник бойових дій
Перспективним розвитком системи
зв’язку Збройних сил України є підвищення ефективності управління ЗС
України, а також координації їх спільних дій з взаємодіючими силами і засобами єдиної державної системи зв’язку
на основі впровадження сучасних цифрових інформаційно-телекомунікаційних технологій, уніфікації підходів до
надання необхідних послуг зв’язку.
Останнім часом у війська зв’язку
ЗС України надходять новітні цифрові
комплекси зв’язку, сучасне обладнання, що відповідають сучасним вимогам.
У розробці та впровадженню сучасних засобів та комплексів зв’язку
активну участь приймають співробітники Наукового центру зв’язку та інформатизації (далі – НЦЗІ).
Прикладом для цього є наукове супроводження особовим складом НЦЗІ,
участь у випробуваннях розроблених
та модернізованих дослідних зразків,
що відповідають вимогам сьогодення.
Розповімо про деякі з них.
Командно-штабні машини К-1450
на броньованих об’єктах (бронетранспортер БТР-3ДА, БТР-70Ді).
В рамках проведення дослідно-конструкторської роботи „Світязь” дані
командно-штабні машини являються
їх завершеним результатом. За результатами роботи міжвідомчої комісії, що
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На НЦЗІ покладаються завдання
щодо планування, організації і безпосереднього здійснення всіх видів і
форм наукової та науково-технічної
діяльності з проблем воєнної науки
на замовлення (за договорами, оперативними завданнями) органам державної виконавчої влади, структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України і видів
Збройних сил України, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій.
Основним напрямом діяльності
НЦЗІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних завдань, наукове
супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських
робіт.
Основна мета діяльності НЦЗІ –
забезпечення реалізації державної
політики у сфері науки, науково-тех-

завершились успішно, комплект робочої та робочої конструкторської документації затверджено, а КШМ К-1450
прийнята на озброєння наказом Міністерства оборони України.
Штабна машина розкладна (з кузовом-контейнером перемінного об’єму)
МШР-КПО-Богдан (МАЗ)-63172.

На сьогоднішній день пункти управління стратегічної, оперативної та
тактичної ланок управління Збройних
сил України під час розгортання на рухомій базі використовують морально
та технічно застарілі зразки штабних
машин, спроектованих та вироблених
ще за часів існування Радянського
Союзу, що не забезпечують належних
умов для роботи оперативного скла-

нічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки та Міністерства
оборони України, інших галузевих
міністерств.
На НЦЗІ покладаються завдання
щодо планування, організації і безпосереднього здійснення всіх видів і
форм наукової та науково-технічної
діяльності з проблем воєнної науки
на замовлення (за договорами, оперативними завданнями) органам державної виконавчої влади, структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України і видів
Збройних сил України, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій.
Протягом року Науковий центр займався виконанням різноманітних
завдань поставлених вищим командуванням.
ду. В рамках виконання Спільного рішення, затвердженого заступником
Міністра оборони України, та за технічними пропозиціями Об’єднаного
оперативного штабу Збройних сил
України товариством з обмеженою відповідальністю „ПІВДЕНЬАВТОБУД”
розроблено та виготовлено дослідний
зразок штабної машини розкладної
(з кузовом-контейнером перемінного
об’єму) МШР-КПО-Богдан (МАЗ)63172. Додатково розглядається можливість внесення змін в конструкцію,
яка дозволить здійснити стиковку двох
та більше кузовів, що дасть змогу значно збільшити об’єм приміщення для
роботи оперативного складу. Можливе
і альтернативне застосування МШРКПО-Богдан (МАЗ)-63172 у варіанті
їдальні на 25 місць, відпочинку особового складу на 20 місць, та медичного
модуля.
За результатами визначальних відомчих випробувань було з’ясовано:
- обладнання робочих місць зразка
для роботи засобів зв’язку, автоматизації (об’єднаних в локальну обчислювальну мережу), засобів обчислювальної техніки та технічний захист
інформації відповідають вимогам;
- розгорнуті мережі телефонного зв’язку та передачі даних в повній
мірі забезпечують роботу обладнання
інформаційно-телекомунікаційних ме-
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реж з високою надійністю та якістю;
- питання забезпечення технічного
захисту інформації та дотримання вимогам з безпеки експлуатації засобів
зв’язку захищеної системи обміну
інформацією в повній мірі можливо
вирішити після реалізації рекомендацій, наданих комісією, що складалась
із фахівців НЦЗІ та проведення консультацій з представниками Держспецзв’язку.
При позитивному вирішенні рекомендацій та відповідності вимогам
подальших випробувань, МШР-КПОБогдан (МАЗ)-63172 можливо бути рекомендувати, як перспективний зразок
щодо прийняття на постачання до ЗС
України.
Центральна польова станція супутникового зв’язку.
Центральна польова станція супутникового зв’язку призначена для забезпечення двостороннього обміну інформацією між абонентами віддалених
супутникових станцій та абонентами
наземних телекомунікаційних мереж,
управління супутниковим ресурсом,
резервування Центральної стаціонарної станції супутникового зв’язку.
За результатами проведення приймальних визначальних відомчих випробувань ЦПССЗ, що проводились
за Програмою та методиками випробувань, розробленими НЦЗІ інституту
встановлено, що:
центральна польова станція супутникового зв’язку витримала випробування;
основні технічні характеристики, заявлені виробником, підтвердженні;
склад зразка та експлуатаційна до-

кументація відповідає вимогам.
Зауважень, щодо проведення другого етапу випробувань немає.
Мобільні станції супутникового
зв’язку для встановлення на рухомі
об’єкти, стаціонарні станції супутникового зв’язку та переносні станції супутникового зв’язку
На підставі наказу начальника
Управління забезпечення розвитку
озброєння та військової техніки було
проведено визначальні відомчі випробування дослідних зразків мобільних станцій супутникового зв’язку
для встановлення на рухомі об’єкти,
стаціонарних станцій супутникового
зв’язку та переносних станцій супутникового зв’язку, виконаних Приватним акціонерним товариством „ДАТА
ГРУП”.
Вказані засоби призначені для організації двостороннього супутникового зв’язку в Ku-діапазоні та забезпечення сервісів передачі даних.
Визначальні відомчі випробування
підтвердили заявлені Розробником технічні та експлуатаційні характеристики
мобільної станції супутникового зв’язку для встановлення на рухомі об’єкти переносної станції супутникового
зв’язку та стаціонарної станції супутникового зв’язку в обстановці, наближеній до реальної експлуатації військовими підрозділами як у міських, так
і польових умовах використання.
Дослідні зразки мобільні станції супутникового зв’язку для встановлення
на рухомі об’єкти, переносні станції
супутникового зв’язку та стаціонарні
станції супутникового зв’язку, розроблених приватним акціонерним това-

риством „ДАТА ГРУП”, можуть бути
допущені до експлуатації у Збройних
силах України у відповідності до вимог керуючих органів.
Радіостанція 9681 V/UHF
Беручи до уваги рішення на оснащення підрозділів ЗС радіостанціями
Aselsan та відповідно до розпорядження начальника військ зв’язку Збройних
сил України – начальника Головного
управління зв’язку та інформаційних
систем Генерального штабу Збройних
сил України було проведено контрольні випробування літака типу Л-39 дообладнаного радіостанцією 9681 V/
UHF.
Авіаційна радіостанція VRC-9681 за
характеритиками й режимами роботи
відповідає радіостанції VRC-9661 (за
винятком відсутності режиму NBNR),
проте має меншу потужність передачі
та масо-габаритні показники.
За результатами контрольних випробувань літак Л-39 з радіостанціями
компанії Aselsan пройшов успішні випробування.
Наземні роботи контрольних випробувань показали, що режими роботи радіостанції типу 9681 V/UHF
відповідають вимогам технічної документації, літак Л-39 готовий до проведення льотної частини контрольних
випробувань.
За результатами перевірки льотної
частини контрольних випробувань
радіостанція типу 9681 V/UHF в перевірених режимах роботи (аналоговий, цифровий, цифровий зашифрований та ППРЧ) та визначених частотах
при перевірці на якість радіозв’язку
забезпечує двосторонній радіозв’язок з
якістю не гірше 4-х балів за 5-ти баль-
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ною шкалою МККР, під час виконання
віражів елементи конструкції літака
Л-39 не впливають на діаграму направленості радіостанції.
Дана радіостанція забезпечує сумісну роботу з радіостанцією старого парку Р-845 в аналоговому режимі.
Радіостанції та мобільний ретранслятор цифрового транкінгового зв’язку спеціального призначення „Либідь К-1А”, „Либідь К-1РС”,
„Либідь К-2РБ”, „Либідь К-2РТД”
Ультракороткохвильова,
радіостанція стандарту DMR в ранцевому
виконанні „Либідь К-1А” призначена для забезпечення обміну мовними
повідомленнями, передачі даних між
групами та окремими військовослужбовцями Збройних сил України на
відстань не менше 25 км, у діапазоні
частот 136 – 174 МГц, 400 – 470 МГц.
Автомобільна цифрова радіостанція стандарту DMR у стаціонарному
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виконанні „ЛИБІДЬ К-1РС” призначена для забезпечення обміну мовними
повідомленнями, передачі даних між
групами та окремими військовослужбовцями Збройних сил України на відстань не менше 25 км, у діапазоні частот 136-174 МГц, 400 – 470 МГц.
Автомобільна цифрова радіостанція
серії DM 4600 на броньований об’єкт
Либідь К-2РБ призначена для забезпечення обміну мовними повідомленнями, передачі даних між групами
та окремими військовослужбовцями
Збройних сил України на стоянці і під
час руху на відстань не менше 15 км,
у діапазоні частот 136-174 МГц, 400
– 470 МГц на антени типу штир довжиною 1, 2, 3, 4 метра. Радіостанція
повинна забезпечувати зв’язок в аналоговому та цифровому режимах і
бути сумісна по аналоговому інтерфейсу з комутаційним обладнанням Р-174,
АВЗК 1. При використанні комутацій-

ного обладнання Р-124 допускається
застосування перехідного пристрою,
що погоджує рівні вхідних/вихідних
сигналів переговорного пристрою та
радіостанції.
Мобільний ретранслятор цифрового транкінгового зв’язку SLR5500
у спеціальному виконанні “Либідь
К-2РТД” призначений для збільшення
дальності зв’язку між абонентськими
радіостанціями і дозволяє вдвічі підвищити пропускну здатність системи
радіозв’язку, підтримуючи два одночасні з’єднання при занятті одного частотного каналу при роботі у цифровому режимі в діапазоні частот 136-174
МГц, 400 – 470 МГц.
За результатами державних випробувань, радіостанції та мобільні ретранслятори цифрового транкінгового
зв’язку спеціального призначення підтвердили заявлені параметри та технічні характеристики та можуть бути
прийняті на постачання Збройних сил
України (допущені наказом Генерального штабу Збройних сил України від
30.11.2016 №441).
Кабель розподільчий мережевий
КРМ 4×2×0,51 армований вилками
типу СЕ145.
Кабель розподільчий мережевий
КРМ 4×2×0,51 армований вилками
типу СЕ145 – це універсальний кабель,
призначений для організації локально-обчислювальних та абонентських
мереж з можливістю прокладання по
поверхні ґрунту, в ґрунт на глибину до
1,5 метрів, через водні перешкоди глибиною до 10 метрів та підвішування на
опорах.
Випробуванням піддавались дослідні зразки різних довжин кабелю.
За результатами визначальних відомчих випробувань встановлено:
дослідні зразки довжин кабелю КРМзАВ, випробування витримали;
отримані значення характеристик
довжин кабелю КРМзАВ відповідають
значенням, заявлених виробником тактико-технічних характеристик;
довжини кабелю КРМзАВ, з врахуванням зауважень та рекомендацій,
рекомендується для допуску до експлуатації у Збройних силах України
в умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення заходів із
забезпечення національної безпеки і
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Науковий центр зв’язку та інформатизації
та його сучасні розробки
оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції.
Джерело живлення постійного
струму БЖ-27, пристрій зарядний
(живлення) УЗПС, блок живлення
AS920.220/2833AC/DC, блок живлення AC/DC АН580, блок живлення PS
600.220/24 AC/DC.
Під час виконання бойових завдань
у підрозділах часто використовують
генератори, що не здатні забезпечити на 100% якісне електроживлення,

необхідне для складних електронних
пристроїв, таких як радіостанції. Це
призводить до скорочення терміну
експлуатації як самих пристроїв, так
і їх батарей та штатних блоків живлення. Тому задля забезпечення безперервності та стійкості радіозв’язку
у підрозділах, де використовуються
радіостанції імпортного виробництва
(Aselsan та Harris), необхідно використовувати блоки живлення, що здатні
забезпечувати якісне живлення навіть
в умовах короткострокових провалів,
пульсацій та стрибків напруги зовніш-

нього джерела.
Задля вирішення цього завдання у
НЦЗІ ВІТІ ім. Героїв Крут була розроблена методика перевірки якості вихідної напруги та інших характеристик
блоків живлення та проведено тестування зразків, наданих різними постачальниками і виробниками, з метою

перевірки можливості їх використання
в Збройних силах України.
За результатами тестування блоків
живлення радіостанцій Harris RF7800H-MP, PRC-9661/VRC-9661 та
ASELSANVRC9661-50W
подані
пропозиції щодо доцільності використання блоків живлення БЖ27 або AS920.220/2833AC/DC для
живлення радіостанцій Harris RF7800H-MP, PRC-9661/VRC-9661 та
ASELSANVRC9661-50W
Автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система „Оберіг”
Згідно розпорядження начальника
Головного управління персоналу – заступника начальника Генерального
штабу Збройних сил України на НЦЗІ
ВІТІ покладено завдання щодо участі в
роботі комісії з проведення державних
випробувань АІТС „Оберіг”.
За результатами роботи комісії
оформлено Акт державних випробувань АІТС „Оберіг” з відповідними
протоколами.
Програмний комплекс підтримки
прийняття рішень при плануванні та
організації зв’язку „Ресурс-С”.
Визначені спільно з головним споживачем процеси були реалізовані у

ристовують єдину базу даних, в якій
зібрані необхідні дані про елементи системи зв’язку, засоби ураження, засоби
РЕБ та РЕР та інші відомості, необхідні для проведення розрахунків.
Прототип програмного комплексу
був продемонстрований та апробований в Головному управлінні зв’язку
та інформаційних систем у січні 2019
року та отримав позитивні відгуки.
На даний час проведені приймальні
випробування, які показали правильність вибраного напрямку досліджень
та проведені успішно. За результатами
випробувань було отримано ряд пропозицій, які будуть втілені в наступній
версії програмного комплексу.
Проведена робота у Військовому інституті телекомунікацій та інформати-

відповідні програмні модулі на мові
програмування високого рівня С#.
До складу комплексу увійшли:
Загальні модулі(годинник, нагадування, планування, карта, довідники).
Блок інформаційно-розрахункових
задач:
блок інформаційно-розрахункових
задач з геопросторовою прив’язкою та
використанням електронних цифрових
карт місцевості ;
розроблені програмні модулі вико-

зації за безпосередньою участю особового складу Наукового центру зв’язку
та інформатизації дала можливість у
2019 році принципово і кваліфіковано
підійти до завдань, пов’язаних з інтеграцією наукової діяльності в систему
вищої військової освіти, впроваджувати новітні інноваційні системи в
органи управління військами (силами), а також взаємодії між бойовими
підрозділами Збройних сил України та
іншими військовими формуваннями.
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Науковий центр зв’язку
Кращі серед нас
Вже понад 6 років науково-дослідний відділ електромагнітної сумісності
радіоелектронних засобів Наукового
центру зв’язку та інформатизації інституту очолює підполковник Гуржій
Павло Миколайович. Павло Миколайович народився 23 червня 1979 року
в місті Коростень Житомирської області. Вихований в сім’ї військового,
завжди мріяв піти шляхом батька та
по закінченню школи остаточно пов’язав свою долю зі Збройними Силами.
Вступивши до Київського військового інституту управління і зв’язку,
проявляв інтерес до наукових досліджень і, як наслідок, невдовзі після
закінчення вишу, вступив до очної
ад’юнктури при Харківському військовому університеті, який успішно закінчив у вересні 2006 року. Після закінчення очної ад’юнктури з вересня 2006
по березень 2008 року проходив службу у Львівському військовому ордена
Червоної Зірки інституті імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного
університету „Львівська Політехніка”
на посадах викладача кафедри Тактики та наукового співробітника науково-дослідної лабораторії факультету
Бойового застосування військ..
У квітні 2009 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового
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ступеню кандидата технічних наук на
тему „Метод стиску зображень в телекомунікаційних системах на основі
змішаного поліадичного кодування”
за спеціальністю 05.12.02 – „Телекомунікаційні системи та мережі” і на
сьогодні є провідним фахівцем Наукового центру зв’язку та інформатизації у
галузі інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та мереж.
Протягом своєї служби Павло Миколайович обіймав посади, так чи інакше, пов’язані з науковою або освітньою діяльністю, пройшовши шлях від
начальника лабораторії до начальника
науково-дослідного відділу Наукового
центру зв’язку та інформатизації. На
сьогодні має понад 30 наукових праць, приймав участь у більше 20 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, приймав участь
у написанні 2 монографій, має патент
України на винахід. Проходячи службу
у Науковому центрі зв’язку та інформатизації, постійно приймає активну
участь у виконанні науково-дослідних
робіт та оперативних завдань.
З початку агресії на теренах батьківщини прикладав великі зусилля до
впровадження різноманітних систем,
направлених на підвищення обороноздатності нашої держави. За його
участі були розроблені пропозиції
щодо використання у Збройних силах
України програмних засобів, призна-

чених для забезпечення зв’язку між
підрозділами тактичної ланки управління в умовах гострої нестачі засобів
зв’язку у підрозділах. Представниками Генерального штабу Збройних сил
України надана висока оцінка таких
рішень, які лягли в скарбницю реалізованих ідей Наукового центру зв’язку та
інформатизації.
Приймав участь в антитерористичній операції на сході країни, де виконував завдання щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності
держави, після чого використовує набутий практичний досвід в проведенні
наукових досліджень.
Як начальник, підполковник Павло
Миколайович Гуржій оцінюється підлеглими, як вимоглива, але справедлива і чуйна людина, яка залюбки допоможе у вирішенні складних наукових
або службових питань. Як науковець
– грамотний і досвідчений фахівець,
який постійно прагне самовдосконалення і вимагає цього від підлеглих.
„Tantum possumus, quantum scimus” –
„Ми можемо стільки, скільки знаємо” –
саме такий крилатий вислів найбільше
характеризує життєву позицію щодо
науки начальника науково-дослідного
відділу Наукового центру зв’язку та
інформатизації підполковника Павла
Миколайовича Гуржія.
Науковий співробітник НДВ №31
Капітан Г. Ляшенко
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5 курси перепідготовки та підвищення кваліфікації

Начальник 5 КППК
майор КРАВЧЕНКО
Олексій Олександрович
5 курси перепідготовки та підвищення кваліфікації були створені в 2014
році відповідно до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, проходження військової служби за
призовом осіб офіцерського складу, законів України „Про освіту”, „Про вищу
освіту”, „Про загальний військовий
обов’язок та військову службу”.
Основною метою курсів було здійснення набору офіцерів, які призвані із
запасу під час мобілізації, допідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовцями військової служби за
контрактом рядового, сержантського
та старшинського складу (які мають
базову вищу освіту) за навчальними
План-програмами, згідно переліку
установлених термінів навчання, які
направлені із військових організаційних структур ЗСУ з отриманням пер-

винного військового звання молодшого
офіцерського складу після закінчення
курсів та подальшого їх призначення
на посади у військові організаційні
структури ЗСУ.
Базовими вимогами до 5 КППК
були:
1. Здатність забезпечувати перепідготовку та підвищення кваліфікації до
200 осіб офіцерського складу за ВОС
121000 та 521000 та подальше направлення для проходження військової
служби (змінний склад).
2. Здатність забезпечення навчання в польових умовах, навчальних полях.
У 2019 році на курсах проходили вишкіл наступні категорії військовослужбовців та військовозобов’язаних громадян України :
військовослужбовці військової
служби за контрактом сержантського та старшинського складу (які
мають базову вищу освіту), які
після закінчення курсів отримали
первинне офіцерське військове
звання „молодший лейтенант”;
офіцери запасу які закінчили
кафедри військової підготовки,
мають вищу освіту не нижче бакалавра, призвані на військову
службу, осіб офіцерського складу
ЗСУ строком на 18 місяців;
офіцери, що раніше звільнилися з лав ЗСУ та у 2018 році уклали
новий контракт зі Збройними силами
України;
військовослужбовці оперативного
резерву 1 та 2 черги (ОР-1, ОР-2). Це
офіцери запасу, потрібні для комплектування посад командного складу та

тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони.
З лютого по квітень 2019 року
пройшли підготовку понад 17 військовослужбовців (з яких сім — жінок )
військової служби за контрактом сержантського та старшинського складу
(які мають базову вищу освіту), які направлені із військових організаційних
структур ЗСУ.
Після закінчення курсів військово-

службовці отримали первинне офіцерське військове звання „молодший лейтенант” та були призначені на посади
у ЗСУ.
Під час навчання майбутніх офіцерів у ВІТІ 80% навчального часу
було відведено практичним заняттям
на сучасних засобах зв’язку, які зараз
використовуються у ЗСУ та в районах
проведення ООС.
Також в цей час проходили підготовку 30 офіцерів, які уклали контракт у
2018 році. Головною метою програми
фахової підготовки було ознайомлення
офіцерів-зв’язківців із новими зразками як українських, так і зарубіжних
засобів зв’язку, вдосконалення практичних навичок з експлуатації сучасних військових засобів (комплексів)
зв’язку.
Відповідно до частини 5 статті 11
та частини 7 статті 23 Закону України
„Про військовий обов’язок і військову
службу”, пункту 1.2 Інструкції з організації обліку особового складу ЗСУ
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5 курси перепідготовки та підвищення кваліфікації
осіб офіцерського складу запасу, які
перебувають на військовому обліку у
військових комісаріатах, в червні були
призвані на військову службу осіб, офіцерського складу до ЗСУ строком на 18
місяців, понад 80 військовослужбовців
(з яких 8 жінок). Всі вони закінчили
кафедри військової підготовки, мають
вищу освіту та раніше не проходили
військову службу. Підготовка офіцерів
здійснювалась у польових умовах на
базі батальйону забезпечення навчального процесу ВІТІ у в/м. Семиполки.
Перепідготовка офіцерів складалася
з таких напрямів:
перший модуль навчання включав
в себе заняття із загальної тактики,
де виховується тверда командирська
воля та ініціатива, здатність самостійно вирішувати поставлені завдання та
нести відповідальність за прийняте
рішення, практичні заняття із застосування механізованих підрозділів у
сучасному загальновійськовому бою,
тактичної медицини, управління повсякденною діяльністю, інженерної
підготовки, морально-психологічного
забезпечення, заняття на автомобільній техніці з практичним водінням та
навчальні стрільби.
другий модуль – індивідуальна фахова підготовка. Включає в себе тактичну, вогневу, розвідувальну та інженерну підготовки, радіаційний, хімічний,
біологічний захист підрозділів, інформаційні телекомунікаційні технології в
системах військового зв’язку, технічне
забезпечення техніки зв’язку і АСУ,
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Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів, захист інформації
в спеціальних телекомунікаційних системах та мережах;
третій модуль – колективна фахова
підготовка. Включає в себе тактичну
вогневу, інженерну та психологічну
підготовки, системи та комплекси військового радіозв’язку, системи і комплекси військового електрозв’язку,
інформаційні телекомунікаційні технології в системах військового зв’язку,
технічне забезпечення техніки зв’язку
і АСУ, організація зв’язку в тактичній
ланці управління, захист інформації в
спеціальних телекомунікаційних системах та мережах.
Завершилась підготовка комплексним випускним іспитом з отриманням
свідоцтв.

З 28 жовтня 2019 року по теперішній час триває навчання 117 військовослужбовців (з них 15 жінок) на 5
курсах перепідготовки та підвищення
кваліфікації за програмою підготовки
офіцерів за призовом осіб офіцерського складу.
Протягом року на 5 курсах проходили підвищення кваліфікації військовослужбовці оперативного резерву 1 та 2
черги (ОР-1, ОР-2). За час навчання понад 200 офіцерів з усіх куточків України протягом місяця відновлювали теоретичні знання та проходили навчання
з питань забезпечення функціонування
системи зв’язку Збройних сил України.
Головним завданням Курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації
для офіцерів-резервістів оперативного резерву ОР-1 та ОР-2 згідно вимог
начальника військ зв’язку Збройних
сил України – начальника Головного
управління зв’язку та інформаційних
систем Генерального штабу є підвищення кваліфікації офіцерів зв’язку
тактичної ланки управління, надання
їм знань, умінь і практичних навичок
для забезпечення якісної експлуатації
сучасних засобів (комплексів) зв’язку.
У підготовці фахівців зв’язку прийняли участь всі профілюючі кафедри інституту. Всього за 2019 рік у
ВІТІ було підготовлено 1093 військовослужбовців, з них: 275 військовослужбовців, які входять до складу
оперативного резерву 1, 2 черги; 818
військовослужбовців на курсах підвищення кваліфікації, які проводились на
підставі розпоряджень вищестоящого
штабу.
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Кафедра Військової підготовки

Начальник кафедри
полковник ЖУК
Олександр Володимирович
кандидат технічних наук,
доцент
Кафедра Військової підготовки інституту здійснює підготовку громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу за державним замовленням та за кошти фізичних осіб для
Головного Управління військ зв’язку
та інформаційних систем, Повітряних
Сил Збройних сил України, Військово-Морських Сил Збройних сил України, Сухопутних військ Збройних сил
України за усіма військово-обліковими
спеціальностями: – організація захисту
інформації та кібернетична безпека в
інформаційно-комунікаційних системах (державне замовлення); „Застосування змішаних з’єднань, військових
частин і підрозділів” (крім підрозділів і
військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації) (державне замовлення); „Математичне та програмне забезпечення функціонування
автоматизованих систем”; „Експлуатація та ремонт наземної апаратури
радіозв’язку різної потужності”; „Технічне забезпечення функціонування

автоматизованих систем управління”;
„Експлуатація та ремонт автомобільної
техніки і гусеничних тягачів”.
Матеріально-технічна база кафедри дозволяє формувати особистості
військового фахівця тактичного рівня,
здатного застосовувати бойову техніку
в складних умовах сучасної гібридної
війни; розвиток інженерного мислення
і дослідницьких якостей, вмінь і навиків працювати в складі групи, керувати підлеглими під час експлуатації та
бойового застосування техніки зв’язку
та озброєння.
Викладачі кафедри, розуміючи
швидкоплинність процесів трансформації в змісті військової підготовки
працюють над вдосконаленням методичних матеріалів тактичної медицини, антикорупційного законодавства і
кодексу доброчесної поведінки посадових осіб, державних службовців, інших осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, в Міністерстві
оборони
України
та
Збройних силах
України.
В 2018 – 2019
навча льному
році
кафедра
успішно виконала покладені
на неї завдання.
Проведено конкурсний відбір громадян України, які
виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів
запасу та зараховано на навчання 240
громадян України з тридцяти вищих
навчальних закладів України.
Завершено підготовку громадян,
які вступили на навчання в 2017 навчальному році. Завершальним етапом військової підготовки випускників було проведено навчальний збір,
який тривав 4 тижні та проводився на
базі польової компоненти батальйону забезпечення навчального процесу інституту. Випускники набували
практичних навичок та умінь із загальновійськової,
військово-технічної,
військово-спеціальної підготовки. На
тактичному полі проходили практичні заняття з тактичної та інженерної
підготовки, військової топографії, захисту від зброї масового ураження та

навчальні стрільби зі стрілецької зброї.
Також в навчальному таборі пройшли
показові заняття з розгортаня окремих
елементів пункту управління та інформаційно-телекомунікаційного вузла,
під час якого слухачі ознайомились з
новітніми зразками військової техніки
та засобами зв’язку.
Більш ніж 100 випускників кафедри Військової підготовки закінчили
навчання згідно програми підготовки
офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями: „Застосування
змішаних з’єднань військових частин
і підрозділів”, „Соціальна психологія”.
Підсумком навчального процесу
відбулося складання випускного екзамену та Військової присяги.
01 жовтня 2019 року 75 випускникам кафедри наказом Міністра оборони України № 546 було присвоєне
первинне військове звання „молодший
лейтенант запасу”.

Серед випускників, які склали військову присягу та отримали офіцерське
звання є студенти провідних закладів
вищої освіти України, а саме: Київський національний торговельно-економічний університет; Київський інститут права; Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського; Національний транспортний університет;
Національний авіаційний університет;
Національний університет харчових
технологій; Національний університет
фізичного виховання і спорту України;
Таврійський національний університет
імені В.І. Вернадського; Одеська юридична академія.
Також випускниками кафедри були
військовослужбовці рядового складу,
сержантського та старшинського складу, які були пропоновані до атестування та присвоєння первинного військового звання „молодший лейтенант”.
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Військовий коледж сержантського складу

Начальник Військового коледжу
сержантського складу
полковник ЗЛОБІН
Кирило В’ячеславович
учасник бойових дій,
викладач вищої категорії
Військовий коледж сержантського
складу ВІТІ – це структурний підрозділ
Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації, призначений для
підготовки (перепідготовки) військових фахівців зв’язку на середньому
рівні за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” (в подальшому молодший бакалавр) зі спеціальностей 122 „Комп’ютерні науки” та
172 „Телекомунікації та радіотехніка”;
із числа молоді, яка має повну середню освіту, рядового, сержантського
і старшинського складу, військовослужбовців, спеціалістів зв’язку з автоматизованих систем управління та
телекомунікації для Збройних
сил України за спеціалізаціями:
експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку; експлуатація та ремонт військових засобів обчислювальної техніки,
з терміном навчання 2 роки 6
місяців, а також для підготовки військових фахівців на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з терміном навчання 3 місяці (підготовка на середньому рівні).
В особливий період:
термін навчання 6 місяців
для 1 курсу та тільки призваних;
термін навчання 3 місяці для
2 курсу;
термін навчання 2 місяці для
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3 курсу.
Для забезпечення освітнього процесу в коледжі працює навчальна бібліотека, бібліотека фонду для службового
користування та художня бібліотека.
При бібліотеці працює читальний зал
на 30 посадкових місць. Загальний
книжковий фонд бібліотеки налічує
41672 примірники.
Курсанти коледжу проживають у
дев’ятиповерховому гуртожитку.
Педагогічний склад має відповідний рівень освіти, викладачі пройшли
атестацію на звання спеціалістів вищої
категорії, мають досвід участі у міжнародних навчаннях, багаторічний методичний та викладацький досвід для

навчання військовослужбовців різних
категорій.
Практична підготовка курсантів
Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації є
найвагомішою складовою загальної
підготовки, складає до 80% годин навчального плану. Практики є складовою практичної підготовки курсантів.
За час навчання відповідно до наказу
Міністерства оборони України та згідно навчального плану проводяться наступні практики:
після закінчення 1 курсу навчання
– навчальна практика (електромонтажна) проводиться на протязі 2 тижнів.
Метою цієї практики є набуття
курсантами практичних умінь
щодо технічної діагностики,
ремонту та післяремонтної
перевірки параметрів радіоелементів техніки зв’язку, виконання монтажу, демонтажу,
перевірки працездатності, настройки блоків та пристроїв
апаратури зв’язку, а також навчити курсантів основам обслуговування та ремонту техніки
зв’язку в місцях постійної дислокації та в польових умовах;
після закінчення 2 курсу навчання – перша частина практики (за військовим спрямуванням) на протязі 2 тижнів та на
початку 3 курсу друга частина
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Військовий коледж сержантського складу
практики (за військовим спрямуванням) на протязі 4 тижнів. Метою цієї
практики є формування у курсантів
знань, навичок та умінь, які забезпечать їх здатність до організації оперативно-технічної служби на вузлах
зв’язку, несення бойового чергування
на бойових постах і виконання бойових завдань на своїх штатних посадах,
впевнено експлуатувати апаратуру та
техніку зв’язку, ефективно використовувати її бойові можливості в будь-яких умовах, самостійно опанувати нові
зразки техніки зв’язку, навчати підлеглих.
По закінченню практики (за військовим спрямуванням) курсанти здатні самостійно розгортати, готувати до роботи, експлуатувати і згортати як окремі
засоби зв’язку, так і апаратні, станції,
центри (елементи), вузли і лінії зв’язку

і військової техніки, реалізації службових завдань військово-професійної
діяльності за профілем майбутньої
спеціальності. Вона проводиться на
протязі 4 тижнів у військових частинах
зв’язку згідно з розподілом начальника зв’язку ЗС України, як правило, на
базах зберігання, ремонту, утилізації, в
ремонтних майстернях.
Завершує практичну підготовку Військове стажування на посадах, на які
планується розподіляти випускників.
Його метою є набуття та вдосконалення курсантами необхідних знань, вмінь
та практичних навичок у виконанні
обов’язків за відповідною посадою у
військових частинах (установах, організаціях) Збройних сил України, або
у військових формуваннях, що підпорядковані іншим державним органам
виконавчої влади України. Стажуван-

України, силових структур та інших
міністерств та відомств України з урахуванням світових тенденцій інформаційного розвитку, загроз інформації на
об’єктах інформаційної діяльності, в

пунктів управління різних ланок, а також виконувати функціональні обов’язки посадових осіб чергової зміни при
встановленні, наборі та забезпеченні
зв’язку. Практика проводиться на базі
коледжу та військової частини А3990.
Заняття проводяться в основному в польових умовах у військовому містечку
смт. Вакуленці, де курсанти розміщуються та проживають в польовому таборі. Частина занять проводиться на
стадіоні військової частини, а питання
програмування засобів зв’язку відпрацьовуються в навчальних аудиторіях;
наступний етап практичної підготовки – технологічна практика, яка
має за мету набуття курсантами умінь
та практичних навичок у виконанні
технологічних операцій технічного
обслуговування та ремонту озброєння

ня проводиться на протязі 4 тижнів
у військових частинах зв’язку згідно
з розподілом начальника зв’язку ЗС
України.
Цикловою комісією з експлуатації
комп’ютерних систем і мереж проводиться підготовка військових фахівців
за спеціальністю 122 „Комп’ютерні
науки” галузі знань 12 „Інформаційні
технології”. Також приймає участь у
підготовці фахівців за спеціальністю
172 „Телекомунікації та радіотехніка”
галузі знань 17 „Електроніка та телекомунікації”.
Діяльність циклової комісії спрямовано на підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі побудови,
експлуатації та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж,
насамперед, для Міністерства оборони

інформаційних і телекомунікаційних
системах.
Метою підготовки є випуск фахівців, які зможуть професійно виконувати завдання за посадою, а також освоювати та вивчати нові засоби побудови
інформаційно-телекомунікаційних мереж. Зміст матеріалу навчальних дисциплін циклової комісії постійно
оновлюється відповідно до вимог
сьогодення з урахуванням потреб ЗС
України та досвіду антитерористичної
операції і операції об’єднаних сил.
Педагогічний склад циклової комісії
разом працює над питанням впровадження інновацій у навчальний процес
коледжу: дистанційні засоби навчання,
мережеві засоби діагностики якості
навчання курсантів, освітні онлайн-ресурси. Викладачі разом з курсантами
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приймають участь в ІТ-конференціях,
семінарах.
У 2019 році на базі циклової комісії
розпочала роботу Мережева академія
CISCO. Академія включає в себе групу кваліфікованих викладачів-інструкторів, а саме: керівник академії – начальник циклової комісії, спеціаліст
вищої категорії підполковник Циніцкий Б.Л., старший викладач, к.т.н.,
підполковник Дубик А.М., викладач,
спеціаліст вищої категорії працівник
ЗС України Перехрест О.В., які паралельно з викладання курсантам курсів
академії, самі також відвідують інтерактивні лекції та тренінги, проходять
навчання за новими курсами.
Навчаючись у академії CISCО,
курсанти проходять курси з побудови та адміністрування комп’ютерних
мереж (CCNA R&S Introduction tо
Networks ) та кібернетичної безпеки
(Cybersecurity Essentials). Курсанти,
що закінчили успішно курс навчання
отримують відповідний сертифікат, що
підтверджує набуту кваліфікацію по
даному напрямку.
Курси академії CISCО дають змогу
курсантам поглибити та закріпити отримані раніше знання з основних дисциплін за спеціальністю, узагальнити і
систематизувати теоретичні знання та
практичні навички для майбутнього
успішного їх застосування при виконанні службових обов’язків за посадою у Збройних силах України.
Випускники циклової комісії, після
закінчення навчання в коледжі отримують необхідні знання та навички з
експлуатації засобів обчислювальної
техніки, здійснення поточного ремонту
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засобів АУВ, інсталяції програмного
забезпечення, побудови інформаційно-телекомунікаційної мережі та її
адміністрування, вирішення прикладних програмних задач з автоматизації
виробничих процесів у військовій частині, розгортання автоматизованих
робочих місць посадових осіб пунктів
управління з підключенням до військових інформаційно-телекомунікаційних
мереж, організації антивірусного захисту мереж та вузлів, створення бази даних обліку техніки зв’язку та АУВ та її
супроводження, оформлення операцій,
пов’язаних з рухом та зміною якісного
стану матеріальних засобів.
Ці знання та навички дають можливість успішно та якісно виконувати
поставлені задачі за посадами, зокрема: начальник апаратної, технік апаратної, технік підрозділу автоматизації
управління військами, начальник від-

ділення (групи) інформаційно-телекомунікаційного вузла, технік відділення
(групи) інформаційно-телекомунікаційного вузла, начальник майстерні
(з ремонту засобів оргтехніки), начальник відділення зберігання, сержант-інструктор навчальної військової
частини (центру), головний сержант
(роти, батареї, батальйону, дивізіону,
ескадрильї, окремої роти та їм рівних),
головний старшина навчальної військової частини (центру), коледжу.
Особлива увага в коледжі приділяється фізичній підготовленості
постійного складу та особового складу курсантів. Основними напрямами
діяльності фахівців фізичного виховання у коледжі є:
навчальна робота з дисциплін „Фізичне виховання” за всіма спеціальностями відповідно до вимог щодо рівня
вмінь і знань з фізичного виховання;
спортивна робота з курсантами;
фізкультурно-освітня, методична.
Курсанти коледжу постійно представляють наш навчальний заклад на
різноманітних змаганнях та турнірах
міського та обласного значення, а кращі військовослужбовці мають змогу
позмагатися вже на національному
рівні. Усі їхні здобутки та призові місця є результатом щоденної кропіткої та
наполегливої праці.
Вже на початку 2019-2020 навчального року старшим викладачем
– начальником фізичної підготовки і
спорту коледжу майором ФЕНІЧЕМ
Ростиславом було здобуте ЗОЛОТО
на чемпіонаті ЗС України з гирьового
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спорту. Дане спортивне досягнення
викладача є не лише справжнім прикладом для курсантів коледжу спортивної відданості, але і являється стимулом до занять спортом і підкорення
нових вершин!
Загалом за 2019 навчальний рік
курсанти коледжу приймали участь
та посідали призові місця у близько
п’ятнадцяти змаганнях з різних видів
спорту (кікбоксинг, греко-римська боротьба, карате, гирьовий спорт, військово-спортивне багатоборство та ін.)
та різного рівня (чемпіонати області
– 4, чемпіонати та кубки України – 5,
чемпіонат ЗС України, інші турніри 5). Зокрема в квітні 2019 року курсант
ТЕСЛЯ Анна у ваговій категорії „до
63 кг” стала Срібною призеркою чемпіонату України з гирьового спорту в
особистій першості серед юніорок та
жінок з поштовху гир довгим циклом, а
вже в травні 2019 року курсант ЖМУРЕНКО Данило виборов Срібло у Від-

критому міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств KARS FC; Тупік
Дмитро у складі федерації тхеквондо
посів наступні місця у ваговій категорії
„до 68 кг”: серед юніорів – 2 місце; серед чоловіків – 3 місце; Тимощук Сергій у складі ГО Центр спеціальної підготовки „Скіф” здобув золоту медаль
– вагова категорія „до 60 кг”.
Курсанти коледжу для покращення навичок у військово-прикладному
плаванні щонеділі під час спортивно-масової роботи мають змогу відвідувати заняття з військово-прикладного плавання у спортивному комплексі
„Дельфін”.
Офіцери коледжу приймають участь
у спортивній реабілітації учасників
бойових дій. Вони входять до складу
збірної команди Полтавського гарнізону „ПОЛТАВА АТО”, яка брала участь
у П’ятому сезоні Чемпіонату України з

тримання високого рівня військової
дисципліни.
Особлива увага приділялась підтриманню психологічної стійкості та
емоційно-вольової готовності особового складу до виконання завдань за
призначенням, створення умов для позитивного соціально-психологічного
клімату.
Основною метою є:
формування в особового складу свідомості, відданості військовій присязі
на вірність українському народові, готовності до оборони України від зовнішньої агресії, забезпечення захисту її
суверенітету, територіальної цілісності
і недоторканності;
підтримання високого рівня морально-психологічного стану та військової
дисципліни;
пропаганда військових традицій
українського народу, сформованих на

футболу Ліги учасників АТО на кубок
Героїв АТО. У запеклій боротьбі команда „ПОЛТАВА АТО” стала срібним
призером у дивізіоні „СХІД”, незмінним керівником та капітаном якої є військовослужбовець коледжу – помічник
начальника навчальної частини майор
Пістряк Денис Сергійович. Вийшовши у фінальну стадію, військовослужбовці мали змогу зіграти свої матчі на
стадіоні „ДИНАМО” імені Валерія Лобановського у місті Києві.
В коледжі основні зусилля морально-психологічного забезпечення
2018 – 2019 навчальному році були
спрямовано на психологічне забезпечення навчально-виховного процесу,
внутрішньо-комунікаційну
роботу,
морально-психологічний стан та під-

всіх етапах національного державотворення;
виховання на прикладах мужності
та героїзму учасників бойових дій на
території Донецької та Луганської областей;
утвердження у свідомості гордості
за належність до Збройних сил України.
Значну роль в підтриманні високого
рівня морально-психологічного стану
є те, що курсанти коледжу приймають
участь:
у гарнізонних заходах, з яких основними були вшанування загиблих,
урочисті відкриття, мітинги-реквієми,
святкування річниць;
у заходах щодо військово-патріотичного та загально-просвітницького
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виховання основними з них були відвідування музеїв, театрів та будинків
культури;
у художній самодіяльності на святкових концертах та змаганнях між командами кмітливих та винахідливих.
На протязі навчального року було
організовано:
зустрічі з учасниками бойових дій
на сході України;
участь у турнірах з інтелектуальної
гри „Брейн-ринг” серед команд закладів вищої освіти м. Полтава;
участь у конкурсі краси і талантів
„Пара–BEST” серед студентів міста;
участь у щорічних обласних військово-патріотичних вишколах допризовної молоді „Заграва”, „Жіночий батальйон”, „Захисник України”.
В коледжі велика увага приділяється
проведенню заходів щодо профілактики правопорушень. Основними з них
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були:
зустрічі курсантів коледжу з представником Військової служби правопорядку щодо роз’яснення окремих статей Кримінального кодексу України;
сумісно з кінологічним центром
Головного управління Національної
поліції в Полтавській області проводяться показові заняття із залученням
службових собак з метою запобігання
скоєнню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом і вживання наркотичних
засобів;
перегляд відеофільмів з пропаганди
здорового та законослухняного способу життя;

проведення курсу лекції „Тверезість
заради життя” за участю заступника
голови громадського об’єднання „Рух
Твереза Україна” Оробця Ю.Г. щодо
ознайомлення з принципами тверезого
способу життя.
Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року №360 „Про затвердження
інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних
закладів” у коледжі велика увага приділяється профорієнтаційним заходам:

щомісяця проводиться День відкритих дверей;
практичні заняття з предмету „Захист Вітчизни” з учнями 10-11 класів
ЗОШ м. Полтави;
проведення військово-професійної
орієнтації молоді в районах Полтавської області;
участь у загальноміських профорієнтаційних заходах: „Полтавський абітурієнт-2019”, „Ярмарку
зайнятості”, „Освіта-2018,2019”, „Профіленд”.
В цілому завдання, покладені на
підрозділи коледжу, виконуються, особовий склад та курсанти докладають
багато зусиль до поліпшення життедіяльності закладу та підвищення
його авторитету як в Збройних силах
України, так і в цивільному середовищі.
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Підполковник ДУБИК Андрій Миколайович народився 15 лютого 1975
року у маленькому місті Саки. Ще в
шкільні роки проявляв інтерес до точних наук, програмування та радіоелектроніки. Після навчання в СПТУ був
призваний на строкову службу, звідки
в 1993 р. вступив в Полтавське вище
військове командне училище зв’язку,

яке закінчив в 1997 р. В навчальному центрі зміг поєднати датчик коду
Морзе з комп’ютером, автоматизувати навчання та перевірку знань. У
2000 р. вступив до ад’юнктури Полтавського військового інституту зв’язку,
яку успішно закінчив у 2003 р.
З 2003 р. по 2007 р. проходив службу на посаді молодшого наукового
співробітника науково-випробувальної
лабораторії. Брав участь у чисельних
науково-дослідних роботах, різноманітних конференціях.
В 2008 році захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук зі спеціальності „Інформаційні технології”. Далі службу
проходив на кафедрі Бездротових технологій у військових телекомунікаційних мережах та системах факультету
Засобів військового зв’язку.
З 2010 р. – старший викладач циклової комісії з експлуатації комп’ютерних систем і мереж коледжу. Андрій Миколайович у складі коледжу з
перших днів його існування. Приймав
участь у створенні програм навчальних

дисциплін, методичної та навчальної
матеріально-технічної бази. Викладає
такі наукоємні дисципліни, як „Програмування”, „Комп’ютерна логіка” та
„Комп’ютерна електроніка”, „Організація баз даних”, „Навчальна електрорадіомонтажна практика”.
Спеціаліст вищої категорії, ветеран Збройних сил України, має статус учасника бойових дій, він постійно працює над самовдосконаленням,
підвищує кваліфікацію, навчається на
різноманітних онлайн-курсах, впроваджує методи дистанційного навчання в навчальний процес. Має чисельні
дипломи і сертифікати.
Педагогічний склад циклової комісії
разом з Андрієм Миколайовичем постійно працює над питанням впровадження інновацій у навчальний процес
коледжу. Курсанти відчувають велике
бажання педагогічного складу передати їм свої знання та досвід і тому
завжди з нетерпінням чекають нових
занять у класах циклової комісії з експлуатації комп’ютерних систем і мереж.

Старший сержант Задорожний Дмитро Валентинович народився 31 жовтня 1997 року в селі Мар’ївка, Полтавської області, Полтавського району.
Виховувався бабусею та дідусем. З
самих ранніх років дужий характер
дідуся привив Дмитрові відчуття відповідальності, дисципліни та любові
до спорту. Вже в початкових класах
почав займатися легкою атлетикою, туризмом, спортивним канатолазінням, а
в старших класах інтенсивно почав за-

йматися боксом.
З самого дитинства мріяв про
кар’єру військового, тож без вагань
вступив у серпні 2015 року до військового вишу, а саме до нашого коледжу.
Під час навчання продовжив займатись спортом. Отримав звання кандидата в майстри спорту з кік-боксингу
та ставав багаторазовим чемпіоном
України з різних видів єдиноборств.
Не забував Дмитро і про навчання, в 2018 році закінчив виш, здобувши неповну вищу освіту та військову
спеціальність „Обслуговування та ремонт техніки радіозв’зку”.
В березні 2018 року був призначений на посаду сержанта-інструктора
навчального курсу коледжу.
В лютому 2019 року був направлений
в розпорядження управління морської
піхоти в місті Одеса для подальшого
спільного виконання бойових завдань
в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Після розподілу потрапив в
35 бригаду морської піхоти на посаду
автоматник під позивним „Тайга”. На
початку березня цей батальйон вибув
в сектор на лінію зіткнення з ворогом
в село Гранітне Волновахського району. В першу ж ніч пройшов „хрещення

вогнем”. В травні Дмитра призначили
на посаду старшого взводно-опорного
пункту, на якій він виконував завдання
вже до кінця ротації.
10 липня внаслідок обстрілу отримав контузію, після чого був
евакуйований до шпиталю в місто
Маріуполь. 14 вересня 2019 року сержанта Задорожного було виведено наказом начальника Генерального штабу
ЗС України в пункт постійної дислокації (місто Полтава).
Бойовий досвід старшого сержанта
Задорожнього Д.В. змінив його відношення до війни. Почуття патріотизму
та захисту України стало для нього
пріоритетом в житті. Під час ведення
вогню пліч опліч із своїми побратимами він зрозумів, що таке справжній
бойовий підрозділ, який здатний виконати поставлене завдання на „нульовій
позиції”. Як він сам зазначає – знання,
уміння та навички, які він здобув під
час навчання в коледжі, допомогли
йому виконати свій військовий обов’язок на високому рівні.
Зараз старший сержант Задорожний
Д.В. продовжує службу в коледжі, де
передає свій бойовий досвід курсантам
коледжу.

61

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

Конкурс на краще видання

В інституті щорічно проводиться Конкурс на кращий підручник,
навчальний посібник, які отримали
практичне застосування в навчальному процесі, а також монографії з актуальних напрямків розвитку і техніки в
номінаціях, що відповідають циклам
підготовки військових фахівців за гуманітарними та соціально-економічними, природничо-науковим та військово-професійними напрямами.
Цей конкурс має на меті створення якісного навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу, яке
відповідає вимогам часу та підвищує
якість і ефективність підготовки фахівців.
В червні місяці відбулось засідання
конкурсної комісії, яка розглянула і підвела підсумки конкурсу підручників,
навчальних посібників та монографій.
Конкурс проводився відповідно до Положення про організацію проведення
конкурсу.
На розгляд конкурсної комісії були
представлені навчальні видання за двома напрямами: військово-професійний
та природничо-науковий.
Список призерів був розподілений
за номінаціями:
Військово-професійний напрям:
перше місце – навчальний посібник
„Організація військового зв’язку”, автори: працівник ЗСУ Шолудько В.Г.,
підполковник Вакуленко О.В., підполковник Гурський Т.Г., підполковник
Єсаулов М.Ю., підполковник Фомін
М.М.;
друге місце – навчальний посібник
„Системне програмування та архітек-
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тура комп’ютерів”, автори: працівник
ЗСУ Горбенко В.І., полковник Сілко
О.В., підполковник Нестеренко М.М.;
третє місце – навчально-методичний посібник „Індивідуальна фізична

підготовка військовослужбовців у години самостійної підготовки”, автори:
підполковник Бутенко А.Є., капітан

Непомнящий О.В.
Природничо-науковий напрям:
перше місце – навчальний посібник
„Лінії радіозв’язку та антенні пристрої”, автори: працівник ЗСУ Ільїнов
М.Д., підполковник Гурський Т.Г.,
полковник Борисов І.В., підполковник
Гриценок К.М.;
друге місце – навчальний посібник
„Теорія електричних кіл” Ч.1., автори: підполковник Боголій С.М., майор
Клімович С.О., працівник ЗСУ Мотора
Є.М.;
третє місце – навчальний посібник
„Організація та методика роботи з особовим складом”, автори: працівник
ЗСУ Лемак Т.В., полковник Ткаченко
Д.В., старший лейтенант Гавриленко
А.С.
Сподіваємося, що проведення конкурсу підштовхне та стимулює відповідний особовий склад до розробки і
видання нових посібників, підручників
та методичних
матеріалів, які
поліпшують
якість навчального
процесу
та допомогають
кращому
засвоєнню наданого матеріалу.
Адже поруч з
сучасними засобами комунікаціїї, підручник
всеодно
лишається
приорітетним "гаджетом" в навчальному
процесі, який навряд чи скоро втратить
свою актуальність
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Методичні розробки

Креденцер Борис Петрович доктор
технічних наук, професор та голова
Спеціалізованої вченої ради інституту,
автор посібника „Розрахунок показників надійності технічних систем з
надлишковістю”, який було видано в
2019 році.
У довіднику розглядаються завдання апріорного розрахунку показників

Головною метою розвитку системи
зв’язку Збройних сил України є створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного середовища на основі
впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних
технологій,
протоколів обміну інформацією, комплексів, систем та засобів зв’язку
спеціального призначення, що дасть

надійності і визначення оптимальних
режимів технічного обслуговування
відновлюваних систем, використовуваних безперервно, епізодично, або які
перебувають на тривалому зберіганні.
У цих ситемах передбачено використання як окремих видів надмірності
(структурної, навантажувальної і т.п.),
так і декількох видів одночасно.

Довідник буде корисний інженерам
і математикам-прикладникам, пов’язаних з вирішенням завдань з оцінки та
забезпечення надійності функціонування складних технічних систем на
різних етапах їх розробки та експлуатації, а також викладачам, докторантам і аспірантам технічних вузів відповідних спеціальностей.

можливість забезпечити обмін усіма
видами інформації між органами й
пунктами управління всіх ланок з відповідною пропускною спроможністю,
достовірністю та надійністю.
Навчальний посібник „Організація
військового зв’язку” призначений для
курсантів, які навчаються за різними
спеціальностями та спеціалізаціями у

вищих військових навчальних закладах України.
Підручник є основним навчальним
посібником при вивченні курсантами
навчальної дісципліни „Організація
військового зв’язку”.
У посібнику розглянуті основи організації зв’язку в Збройних силах
України, характеристика видів та родів
військового зв’язку і способи їх організації.
Поряд с характеристикою системи зв’язку викладені основи управління зв’язком, основи радіоелектронної боротьби та організація
зв’язку у механізованому (танковому)
батальйоні з врахуванням досвіду організації та забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління під час проведення антитерористичної операції.
Також навчальний посібник містить
інструкції з експлуатації основних
сучасних засобів зв’язку, що використовуються у підрозділах та частинах
зв’язку Збройних сил України.
Навчальний посібник розроблений
колективами кафедр Бойового застосування підрозділів зв’язку, Загальної
тактики, Радіозв’язку та Транспортних
мереж.
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Музей історії інституту

ВІТІ – це вищий військовий навчальний заклад, де все підпорядковано навчальному процесу, покликаному
підготувати висококваліфікованих офіцерів. Він традиційно стоїть на трьох
важливих аспектах навчально-виховного процесу: навчанні, вихованні та
освіті. До всіх цих
функцій повною мірою
причетний і музей
історії інституту. Мета
його діяльності – сприяння естетичному і
культурному вихованню молоді шляхом популяризації досягнень
навчального закладу за
роки його існування;
усвідомлення курсантами того, що інститут став часткою їх життя і накладає
на них певні громадянські обов’язки;
збереження та примноження здобутків кращих науково-педагогічних працівників, викладачів та випускників
закладу.
За час свого існування музей ВІТІ
став тим центром, де зосереджено відомості про національно-бойові традиції, про науково-педагогічну діяльність
викладацького складу, досягнення
випускників за 102-у річницю історії
існування навчального закладу, бойовий шлях. Роки минають, змінюються покоління, а музей залишається
невичерпною скарбницею людської
пам’яті, зберігаючи документи, прапори бойові, матеріали, фотографії та
особисті речі, пам’ятні знаки, кубки,
нагороди, подарунки – усе те, що дозволяє курсантам, слухачам, всьому
колективу вишу доторкнутися душею
до живої історії, показати різні аспекти
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діяльності нашої альма-матер з підготовки висококваліфікованих фахівців
зв’язку.
Сьогодні в музеї нараховується понад 875 одиниць зберігання основного
фонду і близько 735 одиниць допоміжного. Із року в рік у музеї фіксуються

всі найбільш важливі події у житті інституту, його кращих викладачів та випускників. Накопичується друкований
матеріал та численні фотографії. Гордістю музею є колекція випускних альбомів та планшетів, які зберігаються

від часу перших випусків 1928 – 1941
рр. і до 2019 р. включно.
Для успішного проведення культурно-освітньої, національно-патріотичної підготовки з особовим складом,
важливе значення має правильно організована та оформлена експозиція
музею. Нещодавно було проведено
корінну реконструкцію приміщень
музею та реекспозицію всіх розділів
з урахуванням національно-бойових
традицій навчального закладу. На основі наявних експонатів, які розміщенні у трьох залах, у результаті вивчення історичних та архівних джерел,
спогадів ветеранів та випускників інституту був розроблений тематико-експозиційний план музею, за яким і
створювалися експозиції. Експозиція
побудована за хронологічно-тематичним принципом, у ній представлено
матеріали від часу створення Першої юнацької військової школи імені Богдана
Хмельницького (20 листопада 1917 року) і до сьогодення. До експозиції включено оригінальні експонати.
Основними ідеями, втіленими в ній, є увічнення славної історії подвигу Героїв
Крут у боротьбі за незалежність Української народної
республіки. Другий зал – це
організація освітнього процесу вишу,
починаючи з першого випуску і закінчуючи сьогоденням. Третій зал музею
ВІТІ присвячений звитязі українських
воїнів. Структурно музейна експозиція „Сила Нескорених” складається з
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Музей історії інституту
трьох проектів, в яких висвітлюється
революція Гідності, Неоголошена війна та героїчна Звитяга випускників і
викладачів інституту. Зібрані разом, ці
музейні історії відтворюють героїчні і
трагічні події 2014 – 2019 років, у полум’ї яких вирішується доля України.
У пролозі до виставки – колекції прапорів і шевронів, переданих до музею
безпосередньо учасниками бойових
дій. Картину подій на Українському
Сході доповнює галерея робіт відомих
фото-документалістів. З метою донесення достовірної інформації про роль
Збройних сил України у захисті
суверенітету та незалежності
України під час збройної агресії
заступником начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення полковником Олегом Петровським та завідуючою
музею Наталією Кравченко в
системі національно-патріотичної підготовки з військовослужбовцями військової служби за
контрактом інституту на базі
музею бойової звитяги інституту проводяться відкриті заняття
з показом документальних фільмів та інші заходи патріотичного спрямування із залученням
істориків та народознавців. В
музеї також представлена Книга пам’яті, пам’ятні речі учасників ООС на сході України, які
є випускниками навчального
закладу. Сотні випускників Інституту захищали чи захищають
Україну від російської агресії.
Двадцять п’ять його вихованців
нагороджені орденами та медалями, а генерал-майор Максим
Шаповал, на жаль посмертно,

відзначений Зіркою Героя.
Шістьтнадцять офіцерів
-випускників та викладачів
нашого військового закладу загинули на фронті.
Серед військовослужбовців інституту понад 240 є
учасниками бойових дій.
Мета музею історії інституту – вчити, розвивати,
виховувати реалізується
у процесі безпосередньої
участі курсантів у багатогранній музейній діяльності. Музей ВІТІ використовує
всю сукупність форм і методів
своєї діяльності для роботи із
майбутніми офіцерами комплексно і систематично. Тісний зв’язок
випускників із рідним навчальним
закладом не переривається навіть через багато років після його
закінчення. Проводити щорічні
зустрічі випускників в останню
неділю червня незалежно від
обставин – одна з непохитних
традицій ВІТІ. Традиційно в них
беруть участь не тільки викладачі,
співробітники та курсанти, але і
батьки, майбутні абітурієнти, які
в ході свята стають і відвідувачами музею, залишають свої записи
в книзі почесних гостей, дарують
пам’ятні подарунки і сувеніри.
Уся робота музею ВІТІ – це
наочний приклад того, як нинішні курсанти повинні своїм навчанням і справами укріплювати
й примножувати славу і традиції
своєї alma mater, прагнути стати
висококваліфікованими фахівцями, достойними продовжувачами
традицій попередніх поколінь.
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Начальник кафедри Фізичного
виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту
полковник БИЧІХІН
Юрій Ігорович
Реформи та інновації в інституті
тривають та рухаються шаленими
темпами. Усім особовим складом ми
впевнено крокуємо до успіху та найсучасніших перетворень славетного
навчального закладу. Спільними зусиллями ми можемо все!
Особлива увага усього керівного
складу приділяється забезпеченню навчального процесу та вдосконаленню
матеріальної бази інституту. Одним із
найпотужніших рушіїв цієї модерної
революції є кафедра Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки
і спорту та їхні підопічні.
Основна мета кафедри Фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту – розробка новітніх
педагогічних технологій вдосконалення навчального процесу з фізичного
виховання, проведення моніторингу
функціонального стану та здоров’я
курсантів, офіцерів та викладачів інституту, виховання здорових і всебічно
розвинених фахівців, організація та
проведення занять з фізичного виховання, тренування та спортивне вдосконалення курсантів, підготовка до
змагань різного рівня.
Щорічно збірні інституту з різних
видів спорту займають призові місця у
змаганнях між вишами Києва, області
та України.
Протягом навчального року у ВІТІ
була проведена Спартакіада серед
змінного особового складу з тринадцяти видів спорту та спортивне свято,
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яке особливо залишилось у спогадах
курсантів позитивними та яскравими
емоціями. Всі ці спортивні заходи було
організовано та проведено на найвищому рівні.
Також, ми пишаємось своїми цьогорічними перемогами у змаганнях з
багатьох видів спорту:
1. Майор Феніч Р.В. (старший викладач – начальник фізичної підготовки
і спорту ВККСС) – чемпіон Збройних
сил України з гирьового спорту в 2019
році.
2. Капітан Непомнящий О.В. (викладач кафедри №2) – бронзовий призер

чемпіонату
ЗСУ з гирьового спорту
(2019 р.).
3. Курсант
Котов
А.С.
(362 н.гр.) –
срібний призер
Чемпіонату України
серед юніорів
з
гирьового
спорту (2019
р.).
4. Курсант
Горбатко В.О.
(361 н.гр.) – срібний призер Чемпіонату ЗСУ з військового п’ятиборства
(2019 р.).
5. Курсант Павлова О.Ю. (163
н.гр.) – бронзова призерка Чемпіонату м.Києва з легкоатлетичного кросу
(2019 р.).
6. Курсант Дудка В.В. (361 н.гр.) –
Бронзовий призер Чемпіонату ЗСУ з
рукопашного бою (2019 р.).
7. Курсант Прядка О.С. (294 н.гр.) –
Чемпіон Чемпіонату ЗСУ з рукопашного бою (2019 р.).
8. Курсант Нургатін Г.С. (362 н.гр)
– срібний призер Чемпіонату Києва з
боксу (2019 р.).
9. Курсант Василець А.А.
(173 н.гр.) – Чемпіон Чемпіонату ЗСУ з рукопашного бою
(2019р.).
10. Солдат Білоус Д.В.
(ІТВ) – срібний призер Чемпіонату ЗСУ з рукопашного
бою (2019 р.).
11. Збірна команда інституту з футзалу – бронзовий
призер Першості м. Києва з
футзалу серед студентських
команд вищих навчальних
закладів, срібний призер Чемпіонату м. Києва з футзалу
(друга ліга)
12. Збірна команда інституту – учасник фінальних
змагань і відкритого чемпіонату України Героїв АТО 2019
року.
З метою покращення навчального процесу та результативності тренувань з різних
видів спорту, навчально-матеріальна база для занять і
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вдосконалення рівня фізичної підготовки інституту щорічно покращується та оновлюється.
Завдяки спільним зусиллям Головного управління фізичної підготовки
і спорту Збройних сил України, керівництва інституту, особового складу кафедри Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту цього
року ми облаштували та урочисто відкрили дві нові локації для тренувань
та забезпечення навчального процесу.
На зміну старому тренувальному
майданчику прийшов новий Street
WorkOut (укр. Воркаут) – популярний
напрям вуличного фітнесу, що активно
розвивається у світі та переходить в
окремий вид спорту. Ця течія не оминула і наш інститут. Вважаємо, що
захоплення цим видом спорту є дуже
корисним для розвитку військовослужбовців, адже
WorkOut (укр. Воркаут) – це комплекс
статичних спортивних тренажерів, що
включені у міжнародну програму
багатьох змагань та
чемпіонатів! Завдяки цьому майданчику під час навчальних занять,
спортивно-масової
роботи та тренувань курсанти мають
можливість
потренуватись
у
легкій
атлетиці,
силових вправах
із власною вагою,

що направлені на
розвиток витримки
військовослужбовця
та її м’язової сили.
Також на сучасній
спорт-локації тепер
проходять
тренування збірної БАрС
(бойова армійська
система), які тільки вдосконалюють
збірників та дають
змогу вийти за рамки минулих тренувань.
Ні для кого не є
секретом те, що за
світовою статистикою футбол є найпопулярнішим видом
спорту. Курсанти та
офіцери нашого інституту від статистики не відстають! У
своєму складі наш потужний навчальний заклад має власну збірну з футболу, яка постійно бере участь у різних
турнірах та чемпіонатах. Для розвитку спортивного потенціалу особового
складу та збагачення навчальної програми під час проведення навчальних
занять, цього року також було облаштовано стадіон зі штучним покриттям,
який було урочисто відкрито 8 серпня.
Підбити підсумки спільної та плідної праці можна просто, спостерігаючи
результати та наші досягнення. Завдяки великому вкладу усього керівного,
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педагогічного,
офіцерського та курсантського складу
можна сміливо сказати – у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут виховують
справжніх воїнів та майбутніх
чемпіонів.
Дуже приємно спостерігати за щасливими обличчями
вихованців, разом радіти їх перемогам, ставити перед собою
амбітні плании, а потім також
разом досягати їх. Набувати
досвіду та ділитися їм – головна наша мета. Разом ми – сила!
І нехай будь-які вершини
підкоряться, а це буде лише
початком нашої сумлінної та
багаторічної праці!

68

2019 рік

Сайт: www.viti.edu.ua

УВАГА!
Інформуємо, що для вступу до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2020 році
змінився перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, які подають вступники.
Перший обов’язковий предмет для всіх спеціальностей підготовки - Українська мова та література.
Другий обов’язковий предмет для всіх спеціальностей підготовки- Математика.
Третій предмет для спеціальності 122 Комп'ютерні науки, 172 Телекомунікації та радіотехніка - Фізика, або Іноземна
мова, або Історія України, або Географія.
Третій предмет для спеціальності 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології - Фізика, або Іноземна мова,
або Історія України.
Третій предмет для спеціальності 253 Військове управління - Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Географія.
Третій предмет для спеціальності 255 Озброєння та військова техніка - Фізика, або Іноземна мова, або Історія України,
або Географія, або Хімія, або Біологія.
УВАГА! Інформуємо, що вступники, які вступають на навчання (денна форма навчання) до Військового інституту для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних силах України та інших
утворених відповідно до законів України військових формуваннях, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського
центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів (фахових вступних випробувань),
обов’язково проходять такі вступні випробування:
психологічне обстеження;
оцінку рівня фізичної підготовленості;
медичний огляд військово-лікарською комісією.
Вступна кампанія тривае з 01 по 17 липня 2020 року.
Вступні випробування проводяться у терміни: 09-17 липня 2020 року.
Приймальна комісія ВІТІ (ВКСС ВІТІ).
Телефони приймальної комісії: (044) 256-22-80, (044) 256-22-93.
Відповідальний секретар Приймальної комісії:
майор ВЛАСОВ Владислав Володимирович (095) 059-75-88, (067) 399-55-89.
Заступник голови Приймальної комісії:
полковник СІЛКО Олексій Вікторович (093) 947-37-17, (067) 507-03-55.
Порядок роботи: понеділок – п’ятниця. Кабінет № 128 навчального корпусу.
Графік роботи: 08.00 – 17.00. Перерва на обід – 12.00–13.00.
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Як доїхати?

Пішки (близько 400м) від станції метро „Печерська” вздовж вулиці Генерала Алмазова до
перехресття з вулицею Старонаводницькою.
„Зелена” гілка метро – їхати до станції „Печерська”.
Пересадка з „червоної” гілки метро на станції „Театральна” (перехід на станцію „Золоті ворота”).
Пересадка з „синьої” гілки метро на станції „Площа Льва Толстого” (перехід на станцію
„Палац
спорту”)
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