ЗМІСТ
Особливості навчання курсантів у
мережевій академії Cisco

Шість років тому загинув полковник Ігор
Павлов, який навічно зарахований до
списків факультету захисту інформації ВІТІ
У ВІТІ успішно завершилася атестація курсантів четвертих курсів за освітнім ступенем «бакалавр»
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Як у ВІТІ навчають жінок військовому
управлінню
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У ВІТІ відбувся День відкритих дверей
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У сержантському корпусі ЗС України — молоде поповнення

Завдяки QR-коду перейти на сайт
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв
Крут швидко та зручно:
1. Наведіть об'єктив камери на
зображення QR-коду.
2. Перейдіть за посиланням, яке
з'явиться.
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Як відзначили 103-ю річницю Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Перша річниця створення Командування
військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил
України
Збірна команда інституту стала переможцем Чемпіонату Збройних Сил України з
міні-футболу
Не знаю, багато це чи мало, але вже вісім
років присвячую себе улюбленій справі, —
доцент кафедри транспортних мереж факультету телекомунікаційних систем підполковник Руслан Османов
«За нами - майбутнє!» під таким гаслом
курсанти ВІТІ взяли участь у гендерному
квесті проєкту «Через рівність та порозуміння до захисту та безпеки»
Правила кібергігієни користувачам соціальних мереж

4
7
9
11
13
15

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ
Головний редактор:
старший лейтенант
К. Климченко
Відповідальний за випуск:
полковник Г. Радзівілов
Телефон редакції:
044 280 59 67

Підписано до друку:
05.03.21 р.
Віддруковано:
Друкарня ВІТІ
Зам. 296. Друк. арк. 4,0.
Формат паперу 60x84/8.
Наклад: 100 екземплярів.

навчання

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ
НАВЧАННЯ
КУРСАНТІВ
У МЕРЕЖЕВІЙ АКАДЕМІЇ CISCO

Уже багато років на кафедрі
«Автоматизованих систем управління» функціонує мережева
академія Cisco. Навчання в якій
передбачає отримання знань з
налаштування та обслуговування мережевого обладнання, на

якому побудовані сучасні локальні та глобальні мережі.
Крім того, випускникам мережних академій Cisco, що закінчили
навчання, вручається сертифікат,
що підтверджує додаткове навчання за конкретним курсом (IT

Essentials – сертифікат CompTIA
A+, CCNA Discovery/Еxploration –
сертифікат Cisco CCNA). Цінність
сертифікатів полягає в тому, що
вони є "зрозумілими" для роботодавців у будь-якій країні світу, бо
навчальні курси за відповідними
рівнями є уніфікованими.
Для покращення рівня знань
випускників ВІТІ, матеріал курсів мережевої академії Cisco
(IT Essentials, CCNA Discovery/
Еxploration, CCNA Security) у тій
чи іншій мірі, інтегрується в програми навчальних дисциплін, які
викладають науково-педагогічні
працівники кафедри для курсантів всіх спеціальностей підготовки в інституті.
Потреба у фахівцях, які одночасно мають знання програмного
забезпечення
та
комп’ютерного і мережевого
обладнання дуже велика. І саме
підготовкою таких фахівців за
спеціальністю 126 «Інформаційні
системи та технології» займається кафедра «Автоматизованих
систем управління» факультету
«Інформаційних технологій».
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Як відзначили
103-ю річницю

Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут
Напередодні відзначення па
м’ятної дати у навчальному закладі відбулося чимало заходів.

створення, зокрема курсанти розповідали про історію славетного
вишу, де вони навчаються.

ОНЛАЙН-ЕКСКУРСІЯ
МУЗЕЄМ ВІТІ

ТЕМАТИЧНИЙ РАНОК НА
ТЕМУ: «КРУТИ — НАША
СЛАВА, НАША ІСТОРІЯ»

На офіційних сторінках фейсбуку та інстаграму відбувся марафон цікавинок про інститут та
його історію, присвячений річниці

У музеї пройшлися сторінками
історії тих далеких часів.
Згадали криваві події під

Крутами, згадали той цвіт нашого
народу, його славних синів, які в
розквіті своїх духовних і фізичних
сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас, — життя.
Для наших курсантів смерть тих
юнаків є прикладом того, як треба
любити свою Батьківщину.

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ УРОК»
У рамках заходу були проведені змагання з підтягування, жиму
штанги лежачи, планки, кидків баскетбольного м’яча в корзину.
З нагоди свята на захід завітала майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби
Олена Чміль, яка вручила переможцям символічні подарунки.

ДЕНЬ У ЕФІРІ «АРМІЯ FM»
Перше армійське радіо завітало в гості до ВІТІ на цілий день,
аби розповісти всім слухачам
про славетний виш, де навчають
4
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ВІТІ – 103!

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ЩОРОКУ 29 СІЧНЯ МИ ВШАНОВУЄМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
ТА ВІДЗНАЧАЄМО РІЧНИЦЮ З
ДНЯ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО
ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЯКЕ МАЄ
ПОЧЕСНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ІМЕНІ
ГЕРОЇВ КРУТ.
військових зв’язківців, кібервоїнів
та програмістів.
Курсанти Анастасія Рудницька
та Юрій Салітинський говорили
про особливості навчання та чи допомагають здобути освіту жіночі
хитрощі.
Про присвоєння військовому
вишу почесного найменування імені Героїв Крут, про нову нарукавну
емблему та патріотичне виховання
розповів Антон Ланко, заступник
начальника факультету з моральнопсихологічного забезпечення.
А про підготовку та моральнопсихологічні якості, що повинні набути майбутні офіцери, та як відбувається навчальний процес в умовах
пандемії розповів начальник навчального відділу Віталій Ошурко.

ЗУСТРІЧ ЗІ СЦЕНАРИСТОМ
ФІЛЬМУ «КРУТИ 1918»
У музеї відбулася зустріч з
українським сценаристом, режисером та продюсером Костянтином
Коноваловим.
Присутні переглянули фільм
«Крути 1918», який став першою повнометражною стрічкою

про легендарний бій студентів з
більшовиками.
На зустрічі гість розповів про
кінокартини, що відзнято за його
задумом. Серед них: «Полювання
на Вервольфа», «Той, хто пройшов
крізь вогонь», «Фортеця Хаджибей».

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З
НАГОДИ 103-Ї РІЧНИЦІ ВІТІ
Відбулося покладання квітів до
меморіалу загиблим офіцерамзв’язківцям та меморіальної дошки Героям Крут, чиє ім’я з 2018
року носить цей військовий виш.
Хвилиною мовчання вшанували загиблих юнкерів-крутян та
загиблих героїв АТО/ООС.

Крім того, начальник інституту Віктор Остапчук поклав квіти до пам’ятного хреста Героям
Крут на Аскольдовій могилі у
Києві.

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
ЗАГИБЛИХ У БОЮ
Заходи відбулися на території Меморіалу пам’яті Героїв
Крут біля села Пам’ятне в
Борзнянському районі за участю
курсантів та офіцерів інституту.

У РАМКАХ
ПРОЄКТУ «ВІЙСЬКО ЧИТАЄ»
ВІТІ ПЕРЕДАНО
БІЛЬШЕ 600 КНИЖОК
Громадська організація «Ре
формація» в рамках проєкту
«Бібліотека сержанта» передала бібліотеці інституту більше 600 книжок. Мета проєкту
— безкоштовне забезпечення
всіх військових частин та навчальних закладів ЗС України
якісними книгами українською
мовою.
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довіку

Шість років тому загинув полковник Ігор Павлов,
який навічно зарахований до списків
факультету захисту інформації ВІТІ
Рівно шість років тому припинило битися серце начальника кафедри тактико-спеціальної
підготовки Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут полковника
Ігоря Миколайовича Павлова.
Ігор Миколайович народився 28 травня 1968 року у місті
Мензелінськ (Татарстан). Рано
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втратив батьків, виховувався у
будинку малюка, школах-інтернатах. Закінчив Краснотур’їнське
СПТУ з червоним дипломом, з
17 років почав працювати на
Богословському алюмінієвому заводі у місті Краснотур’їнськ.
Військову освіту здобув у
Київському вищому зенітному
ракетному училищі. Офіцерську
службу розпочав на посаді начальника зенітно-ракетного розрахунку зенітно-ракетної частини в Західній групі військ у
Німеччині. 1993 року прибув до
України, склав Військову присягу
на вірність українському народові, проходив службу на посаді курсового офіцера, начальника курсу
факультету спеціального зв’язку
Київського військового інституту
управління та зв’язку (нині ВІТІ
імені Героїв Крут).
З 2001 року викладав на кафедрі тактико-спеціальної підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. У
період 2003–2006 роки навчався
в ад’юнктурі ВІТІ, по закінченні
якої призначений на посаду заступника начальника кафедри
тактико-спеціальної підготовки
факультету захисту інформації, з
2008 року — начальник кафедри.
У подальшому захистив дисертацію, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук та наукове
звання «доцент».
Коли почалася війна, рідним
повідомив: «Батьківщина мене
виховала — я повинен виконати
свій обов’язок». Був першим заступником керівника АТО на території Луганської та Донецької
областей.
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9 лютого 2015 року вояки їхали
на автомобілі від Артемівська до
Дебальцевого та потрапили під
обстріл поблизу села Логвинове, у
верхній частині «дебальцівського
виступу», внаслідок чого і загинув
Ігор Миколайович.
Залишилась дружина та дві
доньки.
Похований полковник Ігор
Павлов у Києві на Берковецькому
кладовищі.
Указом Президента України від
15 травня 2015 року № 270/2015,
за особисту мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність військовій присязі,
нагороджений
орденом
Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Наказом Міністра оборони
України від 20 січня 2016 року №
47 навічно зарахований до списків факультету захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
За вже усталеною традицією
вшанували світлу пам’ять Героя
Павлова Ігоря Миколайовича хвилиною мовчання. Також в знак
глибокої шани та пам’яті разом з
офіцерами та курсантами інституту поклали квіти та запалили
лампадки біля пам’ятної стели на
честь полеглих випускників та в
Залі пам’яті Міністерства оборони
України.
Вічна пам’ять Герою Ігорю
Миколайовичу Павлову…

Вітаємо

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

РІЧНИЦЯ
СТВОРЕННЯ

Командування військ
зв’язку та кібербезпеки
Збройних Сил України
На
виконання
спільних
Директив Міністерства оборони
України та Генерального штабу
Збройних Сил України у 2020 році
завершився перший етап реформування Збройних Сил України результатом якого стало створення
Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.
Як на початку формування Командування Військ зв'язку

та кібербезпеки Збройних Сил
України так і сьогодні перед військовими
зв'язківцями
стоїть
основне завдання - й надалі нарощувати темпи і вдосконалювати
нинішню систему зв'язку Збройних
Сил України з кожним кроком наближаючи її до стандартів НАТО.
Командування
продовжує
впроваджувати ефективні рішення, які дозволяють військам

адекватно відповідати на сьогоднішні потенційні загрози, які виникають перед системою зв'язку та
кіберзахистом.
Військовий зв'язок - високотехнологічна основа системи управління Збройними Силами України,
як у боротьбі із російським агресором, так і під час навчань із нашими партнерами-країн НАТО.
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Підготовка

У ВІТІ УСПІШНО
ЗАВЕРШИЛАСЯ

АТЕСТАЦІЯ КУРСАНТІВ
ЧЕТВЕРТИХ КУРСІВ
за освітнім
ступенем
«бакалавр»

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут пройшла атестація курсантів, які проходили навчання за освітніми програмами
першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.
Екзаменаційною
комісією
на чолі з полковником Віталієм
Жуковим проведено заключне присудження ступеня вищої осві- надано пропозиції щодо усунення
засідання, підбито підсумки ро- ти «бакалавр» за відповідними недоліків та подальшого удоскоботи та оголошено рішення щодо спеціальностями. Також було налення освітнього процесу.
8
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We are the champions

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

Збірна команда інституту стала

ПЕРЕМОЖЦЕМ
Чемпіонату Збройних Сил України з міні-футболу

На чемпіонаті Збройних Сил України з мініфутболу команда ВІТІ завоювала перше місце. Кращим гравцем турніру визнано курсанта
Павла Тимофіїва.
Протягом 23-26-го лютого на базі спортивного
комплексу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «ХНУПС»
проходив чемпіонат Збройних Сил України з футзалу серед вищих військових навчальних
закладів.
У змаганнях брали участь 6 команд Харківського національного Університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
Житомирського військового інституту
імені Сергія Корольова, Національної
академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військового
інституту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Військової академії та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.
За результатами змагань переможці
отримали кубок, медалі та грамоти.
лютий 2021 року | ВІТІ
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гендерна рівність

Як у ВІТІ навчають жінок
військовому управлінню

Щороку в Україні збільшується кількість жінок, які добровільно йдуть до лав Збройних сил. Їх
не лякають важкі фізичні навантаження, добові наряди й відрядження у гарячі точки. Якщо
13 років тому жінок в армії було
майже 2 тисячі й більшість з них
мріяли про декретну відпустку, то
сьогодні — зовсім інша картина.
Як відомо, у 2018 році ухвалено Закон «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків під час
проходження військової служби
у ЗСУ та інших військових формуваннях». Внесено зміни до Статуту
внутрішньої служби Збройних
сил та до Закону «Про військову
службу і військовий обов’язок».
Згідно з законом жінки виконують військовий обов’язок на
рівних засадах із чоловіками (за
винятком випадків, передбачених
законодавством, з питань охорони материнства та дитинства, а
10

також заборони дискримінації за
ознакою статі).
З 2019 року у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
розпочався набір дівчат зі спеціальностей, які раніше були недоступні. Серед них — «Військове
управління (за видами збройних сил)» за спеціалізацією
«Управління діями підрозділів
зв’язку». Підготовкою за цією спеціальністю займається кафедра
«Бойового застосування підрозділів зв’язку». Здійснюється теоретична та практична підготовка
курсантів інституту з тактико-спеціальних дисциплін з метою підготовки фахівців інформаційнотелекомунікаційних систем та
мереж військового призначення.
Кафедра забезпечує підготовку
майбутніх офіцерів інформаційно-телекомунікаційних мереж в
комплексі з усіма кафедрами інституту, надаючи практичні навички з управління інформаційними
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та телекомунікаційними системами з урахуванням досвіду АТО.
Хтось може стверджувати, що
дівчатам в армії не місце, але з
кожним роком вони доводять
зворотне. У процесі навчання курсантки нарівні з одногрупниками
чоловічої статі показують високі
показники не лише в цивільних, а
й в суто військових дисциплінах.
Вони опановують основи військового управління, налаштування
військового зв’язку, роботи з апаратурою. Все це дає їм знання, що
стануть у пригоді після випуску,
адже дівчата, які навчаються за
спеціальністю «Військове управління», через декілька років стануть на офіцерські посади, керуватимуть особовим складом і
відповідатимуть за життя сотень
людей. Так, це складно, іноді навіть боязливо, але коли це зупиняло наших красунь.
Даліла Маслова

особистості

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

Не знаю, багато це
чи мало, але вже
вісім років присвячую
себе улюбленій
справі, — доцент
кафедри транспортних
мереж факультету
телекомунікаційних
систем підполковник
Руслан Османов
Втілити мрію стати офіцером
допоміг батько, адже багато розповідав про свій армійський шлях. Всі
військові дисципліновані, підтягнуті, бо армія — еліта нашого суспільства, перший атрибут держави.
Тому вирішив вступати до
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»
(суч. ВІТІ ім. Героїв Крут). Навчався
добре, після розподілу свою службу розпочав на посаді інженера
— заступника начальника вузла
зв’язку 84-ї окремої механізованої
бригади військ берегової охорони
ВМС ЗС України. Далі службу проходив у 32-му армійському корпусі на вузлі зв’язку «Діалог», був на
посаді начальника центру каналоутворюючих систем. Будучи майором, вступив до Національного
університету оборони України, по
закінченню був призначений командиром військової частини безпосереднього
підпорядкування
Командуванню Сухопутних військ.
– Мені завжди хотілося навчати
та ділитись досвідом, за рік змінив посаду, перевівся до ВІТІ викладачем. Нині — доцент кафедри
транспортних мереж факультету
телекомунікаційних систем. Не
знаю, багато це чи мало, але вже
вісім років присвячую себе улюбленій справі, — говорить Руслан
Наріманович.
За багато років служби у

військах, включаючи і бойові дії,
набув безцінного досвіду. Зараз
цей досвід підполковник Руслан
Османов передає молодому поколінню, намагаючись врахувати усі
недоліки, та вчить їх на власних помилках та досягненнях.
– Усі військовослужбовці мають бути готовими до захисту
України та збереження її територіальної цілісності — така специфіка
нашої професії. Я вважаю, що молодому фахівцеві необхідно створити умови, наближені до бойових
на базі тренувальних центрів та
комплексів. Молодий лейтенант
має вивчити елементи індивідуальної підготовки, пройти вишкіл,
навчитись приймати правильне командирське рішення, — наголосив
викладач.
Крім цього, Руслан Наріманович
сім років входить до складу
Державної екзаменаційної комісії
щодо здачі курсантами кваліфікаційних робіт.
– Я отримую задоволення від
такого коннекту з ними, працювати та готувати їх до чогось важливого — тільки в радість. Дуже
нервую під час їхнього захисту
робіт, завжди намагаюсь підтримати та підбадьорити. Хочу сказати, що час не стоїть на місці,
змінюються технології, напрями.
Курсанти змінюються також, їхнє
мислення під час підготовки до

здачі кваліфікаційних робіт щороку вражає, вони дуже старанні,
усвідомлюють свої дії. Ми крокуємо поряд з ними, направляємо
та допомагаємо усунути недоліки,
вони зі свого боку тягнуться до нас
та прислуховуються, — зазначив
Руслан Османов.
Він з тих викладачів, про яких
курсанти
відгукуються
лише
позитивно.
– Завжди намагаюсь допомагати їм, вникати у мінімальні
труднощі, вислуховую. Ми разом
плануємо лише позитивний варіант розвитку подій. Вчу молоде
покоління вирішувати задачі, проблеми. Сподіваюсь, що підказки,
які їм надаю, колись допоможуть
у майбутньому. Інакше ніяк, адже у
викладачів досить важка ноша: направити, допомогти, навчити.
За роки служби у ЗС України
Руслан Османов має чимало відзнак, серед яких є одна з найвизначніших — морський кортик; здавалось би, звичайний елемент форми
одягу, але дорогий як пам’ять, душу
зігріває. Має відзнаку від Міністра
оборони «За зразкову службу»,
отримав її в зоні проведення бойових дій. Також варто відзначити нагороду, яку отримав на День
Збройних сил України від духовенства мусульман, вона номерна —
«За служіння Ісламу та Україні».
Анастасія Рудніцька
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вступ 2021

У ВІТІ відбувся
День відкритих дверей
Заступник
начальника
Військового інституту з навчальної роботи полковник
Олексій Сілко розповів про
правила прийому 2021 року,
особливості вступу та вимоги до кожної спеціальності,
крім цього провів історичний екскурс інститутом.
Також він зазначив, що навчальний заклад готує військових фахівців тактичної
ланки у галузі телекомунікацій та інформатизації як
для всіх видів Збройних сил
України, так і для інших військових формувань.
У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут пройшов День відкритих дверей.
Особовий склад гостинно приймав у своїх стінах гостей.
Серед відвідувачів були цивільна молодь разом з батьками з
Києва та різних областей України.

Начальники кафедр
зі свого боку ознайомили гостей з навчально-матеріальною
базою інституту та
специфікою роботи випускних кафедр своїх
спеціальностей.
12
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гендерний квест

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

«За нами –
майбутнє!»
під таким гаслом курсанти ВІТІ взяли участь
у гендерному квесті проєкту «Через рівність
та порозуміння до захисту та безпеки»
На етапі онлайн-тестів наша команда стала першою серед 24 навчальних закладів.
Основна мета заходу, який відбувся в
онлайн-форматі - реалізація принципів гендерної рівності серед курсантів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
зі специфічними умовами навчання.
До складу команди увійшли представники
усіх факультетів інституту: курсанти - Ольга
Бакуменко, Олександра Молібога, Єлизавета
Румянцева, Юрій Салітицький, Владислав
Хмарюк.
Крім того, члени журі відзначили команди-дебютантів, серед яких команда нашого
навчального закладу.
Також, за етапі оцінки відео-ролику, курсанти увійшли до номінації "Гібридні стихії".
Анастасія Рудніцька
лютий 2021 року | ВІТІ
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випуск 2021

У сержантському корпусі ЗС України —

МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ

Знакова подія відбулась у
Військовому коледжі сержантського складу ВІТІ імені Героїв Крут,
що на Полтавщині. В урочистій обстановці 74 випускники сьогодні
отримали дипломи про здобуття
військової спеціальності.
— Це майже як на двадцять
відсотків більше, ніж торік, — розповів начальник коледжу полковник Кирило Злобін. — Особливо
приємно відзначити, що шестеро
випускників отримали диплом з
відзнакою.
Упродовж майже трьох років навчання юнаки й дівчата
здобули спеціальності за напрямками
«Комп’ютерні
науки»,
«Телекомунікації»
та
«Радіотехніка». Ці знання й навички
дозволять їм працювати на посадах техніків та начальників елементів систем зв’язку середнього
рівня.
Щирі вітання молодим сержантам лунали від представників
вищого командування, органів
державної влади, духовенства та
ветеранів.
14

Як зазначив головний старшина Командування військ зв’язку та
кібербезпеки Генерального штабу
ЗСУ старший прапорщик Микола
Яценко, нині кожен випускник бере
на себе не тільки певний обсяг посадових обов’язків, а й величезну
відповідальність перед народом за
суверенітет і незалежність держави, мир і спокій нашого народу.
Церемонію вручення дипломів
органічно продовжила врочиста
присяга сержанта й духовне благословення випускників військовим
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капеланом православної церкви
Владиславом Рукасом.
За словами очільника коледжу
полковника Кирила Злобіна, цьогорічний випуск поповнює військо
не тільки фахівцями, а й трьома сімейними парами.
— Цей відповідальний крок
молодих людей є свідченням не
тільки обопільних почуттів, а й
суттєвою мотивацією їхньої спільної військової служби, — зазначив
офіцер.
Позитивну
вмотивованість
до випробувань підтвердили всі
випускники.
— Не чекаю від служби жодних
послаблень, — поділилась думками молодший сержант Владислава
Бондарчук. — Прагну стати висококласним спеціалістом і надалі продовжити навчання за фахом і стати
офіцером.
До слова, майже 80 відсотків
випускників отримали розподілення у бойові частини й підрозділи
Збройних Сил. Серед найпривабливіших та бажаних місць служби
стали Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій,
Військово-Морські Сили й бойові
бригади. Кожен третій випускник
бажає продовжити навчання задля
отримання вищого фахового кваліфікаційного рівня.
За матеріалами АрміяInform

IT-Спеціаліст

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ПРАВИЛА
КІБЕРГІГІЄНИ:

12 кроків для покращення
захисту даних
За аналізом тенденцій останніх років, останні роки є одними
з найбільш складних для спеціалістів з кібербезпеки. Тотальна
цифровізація усіх процесів щодня
робить потенційними жертвами
кібершахраїв все більшу кількість
користувачів мережі. Інтернетбанкінг, соціальні мережі, e-mail
розсилки — усе це є інструментом
для кібератак, тому важливо знати, на що звертати увагу та як реагувати на загрози.
1. Використовуйте ліцензійні/
легалізовані операційні системи та інші програмні продукти. Своєчасно і систематично їх
оновлюйте.
2. Користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням з технологією евристичного
аналізу.
3. Використовуйте програмний міжмережевий екран
(брандмауер) та штатні засоби
захисту від шкідливого програмного забезпечення.
4. Здійснюйте регулярне резервне копіювання даних, зберігайте резервні копії на зовнішніх носіях інформації (SDD, HDD
тощо) та налаштуйте функцію
«відновлення системи».
5. Уникайте використання інтернет-банкінгу,
електронних
платіжних систем, введення автентифікаційних даних під час
доступу до інтернету через загальнодоступні (незахищені) безпроводові мережі (в кафе, барах,
аеропортах та інших публічних
місцях).
6. Під час використання віддаленного доступу необхідно

обмежити доступ за допомогою "білого списку"
(IP whitelisting).
7. Встановіть обмеження кіль
кості введення помилкових логінів/
паролей.
8. Регулярно змінюйте паролі, не зберігайте автентифікаційні дані в легкодоступних
місцях (наприклад на робочому
столі). Використовуйте для зберігання паролів спеціальні програмні засоби (наприклад, KeePass).
Використовуйте стійкі паролі, зокрема такі що: містять не менше
8 символів; містять літери, цифри
та спеціальні символи; не містять персоніфікованої інформації
(дати народження, номерів телефонів, номерів та серій документів, автотранспорту, банківської
картки, адреси реєстрації тощо);
не використовуються в будь-яких
інших акаунтах.
9. Будьте обережні щодо випливаючих вікон та повідомлень
у вашому браузері, програмах,
операційній системі та мобільному пристрої. Завжди читайте
вміст цих вікон та не "схвалюйте"
і не "приймайте" нічого похапцем.
10. Не підключайте флешки
та зовнішні диски, не вставляйте
CD та DVD тощо у ваш комп'ютер,
якщо ви не довіряєте повністю
їх джерелу. Існують техніки зламування комп'ютера, що спрацьовують ще до того, як ви відкриєте
файл на флешці і задовго до того,
як ваш антивірус його просканує. Якщо ви знайшли пристрій
всередині офісу або на вулиці,
чи отримали його поштою або з

доставкою, чи незнайомець дав
вам його з проханням роздрукувати документ, або просто відкрити та перевірити його вміст – є
велика ймовірність, що пристрій
є небезпечним. Довіряйте лише
власним пристроям та будьте обережні з пристроями, які отримуєте від інших людей по роботі або в
інших цілях. При підключенні пристроїв забезпечте їх автоматичну
перевірку на наявність шкідливого програмного забезпечення.
Відключайте автоматичний запуск
змінних носіїв
11. Під час користування інтернет-ресурсами не відкривайте підозрілі посилання (URL),
особливо ті, що вказують на
веб- сайти, які ви зазвичай не
відвідуєте.
12. Будьте особливо обережними з відкриттям вкладень до
електронної пошти від невідомих осіб. Сьогодні найактуальнішим засобом розсилання шкідливого програмного забезпечення є
електронна пошта. Не переходьте
за невідомими посиланнями та не
завантажуйте файли, що мають
потенційно небезпечне розширення (наприклад: .exe, .bin, .ini,
.dll, .com, .sys, .bat, .js тощо) та навіть безпечне (наприклад: .docx,
.zip, .pdf), адже можуть використовуватися вразливості, макроси та
інші небезпеки. Звертайте увагу
на ім'я електронної пошти.
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