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Курсанти кафедри автоматизованих
систем управління взяли участь у конференції Cisco Live 2021

У ВІТІ відбулися курси підвищення кваліфікації з питань організації
та забезпечення безпеки в мережах
військового зв’язку та технічного захисту інформації

На базі ВІТІ відбувся випуск офіцерів за
призовом

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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зв’язок

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

НА БАЗІ ВІТІ ВІДБУВСЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ
ПОКАЗ ЗАСОБІВ УКХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ “L3HARRIS”
За
участю
представників
Командування військ зв’язку та
кібербезпеки, військового інституту, інших військових частин
відбувся демонстраційний показ засобів УКХ радіозв’язку виробництва компанії “L3Harris”,
а саме радіостанцій RF-7850MVS514 та RF-7850M-HH (діапазон
робочих частот – 30 – 512 МГц).
Демонстраційний показ здійснювали фахівці ТОВ “Радіо Сатком
Груп” – представника корпорації
L3Harris в Україні.
Метою показу було практичне
підтвердження, як у лабораторних, так і у польових умовах, технічних характеристик та можливостей радіостанцій, визначення
перспективних напрямків їх подальшого бойового застосування,
у тому числі можливості встановлення та використання на бронетехніці – танках та БМП.

Перший етап показу відбувався в інституті на базі метрологічної лабораторії Наукового
центру зв’язку та інформатизації.
На якому було виміряно технічні
характеристики радіостанцій та
перевірено їх відповідність значенням, наведеним у технічній
документації. Зокрема, проводились перевірки діапазону робочих частот, кроку сітки частот,
вихідної потужності передавача,
чутливості приймача, ширини
спектра сигналу у різних режимах роботи, максимальної кількості запрограмованих каналів,
функції голосової IP телефонії,
реалізацію функції розмовних
груп, інтерфейси обміну даними
та системи управління радіостанцією. Також, досліджувалося
часове та спектральне представлення сигналів у різних режимах роботи, а також особливості

реалізації завадозахищеного режиму – псевдовипадкового переналаштування робочої частоти
(ППРЧ).
Другий етап показу проходив
на території навчального центру
в смт. Десна Чернігівської області.
Результати демонстраційного
показу свідчать про відповідність
реальних технічних характеристик та можливостей заявленим
виробником, здатність радіостанцій забезпечувати високу якість
передачі голосу та даних в умовах живлення від бортової мережі бронетехніки як у русі, так
і на стоянці, у тому числі під час
стрільби, при живленні від промислової мережі та електричних
агрегатів.
Начальник кафедри радіота супутникового зв’язку
Тарас Гурський

РАДІОСТАНЦІЇ, ВСТАНОВЛЕНІ НА БРОНЕБАЗІ (БМП-2, БМП-2К, ТАНК Т-64) ЗАБЕЗПЕЧИЛИ:
голосовий зв’язок та передачу даних на реальних відстанях у різних режимах роботи;
одночасну роботу декількох незалежних розмовних
груп в одній мережі за рахунок часового розділення каналів (TDMA) у режимі TNW (TDMA Network Waveform),
функцію голосової ретрансляції (Voice Repeater) у цьому
ж режимі та можливість зміни радіостанції-повторювача
з меню радіостанції на місці без необхідності перепрограмування всіх радіостанцій мережі;
функціонування децентралізованої, мобільної, здатної
до самоорганізації мережі (MANET – Mobile Ad
Hoc Network) у режимі ANW2C (Adaptive Network

Waveform), зокрема, практично продемонстровано
передачу голосу і даних між радіостанціями на чотиристрибковій лінії (3 ретрансляції);
сумісність радіостанцій з автоматизованою системою
управління типу С2 (Falcon Command);
можливість здійснення автоматичної відправки
GPS-координат за різними правилами у всіх режимах
роботи;
можливість одночасної роботи радіостанцій в двох
різних голосових мережах на фіксованій частоті (Fixed
Frequency);
можливість роботи радіостанцій по протоколу IPv4;

можливість роботи радіостанцій з АВЗК різних типів
(ТПУ Р-124, Інтерком RF-7800I, ICS-6680);
можливість обміну даними між радіостанціями та
ПЕОМ;
можливість віддаленого програмування радіостанцій
по радіоканалу;
можливість підключення до радіостанцій носіїв інформації по інтерфесу USB;
масо-габаритні характеристики забезпечили можливість
інсталяції в місцях і у межах передбачених для розміщення радіостанцій старого парку (Р-123, Р-174) при використанні бронемашини як командно-штабної (КШМ).
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міжнародне співробітництво

Представник НАТО в Україні

ВІДВІДАВ ВІТІ

Військовий інститут телекому- освіти ознайомився з історією
нікацій та інформатизації імені та матеріально-технічною базою
Героїв Крут відвідав представник інституту.
НАТО в Україні — радник з питань
професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас.
Головною метою візиту був інформаційний огляд та основне
призначення ВІТІ для подальшого
налагодження співробітництва з
представництвом НАТО на території України.
Під час візиту відбулась зустріч Стасіса Палдунасаз начальником інституту генерал-майором
Віктором Остапчуком та заступником начальника інституту з навчальної роботи полковником
Олексієм Сілко щодо перспектив
розвитку військової освіти.
– Після спілкування з курсантами інститутуприємно вражений
не лише їхньою професійною підготовкою, але і рівнем володіння
англійською, — наголосив Стасіс
Палдунас.
У рамках візиту також організовано конференцію з начальниками кафедр щодо нової системи
перепідготовки викладачів.
Крім цього, радник з питань професійної військової
4
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військова освіта

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

У ВІТІ відбулося обговорення основних напрямів

трансформації військової освіти

До Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут з робочим візитом завітав директор
Департаменту військової освіти
і науки Міністерства оборони
України Володимир Мірненко.

Основною метою заходу стало вивчення питань організації освітньої діяльності та доведення основних напрямків оборонної реформи щодо розвитку
військової освіти, зокрема створення
багаторівневої системи професійної
військової освіти відповідно до стандартів НАТО та найкращих вітчизняних і закордонних практик.
Зустріч налічувала декілька частин.
Пан Мірненко зустрівся із керівним
складом інституту, ознайомився з матеріально-технічною базою кафедр
та організацією навчального процесу, а також поспілкувався з науково-педагогічним складом ВІТІ
щодо основних напрямів трансформації військової освіти.
Під час зустрічі порушили
низку важливих питань щодо військової освіти в Україні, акредитації навчального закладу, передумов трансформації підготовки майбутніх офіцерів за
стандартами НАТО та обов’язкового
вивчення англійської
мови, якою протягом
найближчих
п’яти
років повинен оволодіти кожен офіцер Збройних Сил
України.
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польова підготовка

Майбутні
офіцери-зв’язківці

ЗАГАРТУВАЛИСЬ «ПОЛЕМ»
НА ПОСИЛЕНІЙ ПІДГОТОВЦІ
підготовкувипускників до подальшого проходження служби на офіцерських посадах у військах.
Під час проходження фахового
блоку курсанти в польових умовах
практично відпрацювали питання
із розгортання інженерного обладнання елементів пунктів управління та порядку їхньої охорони.
Розгорнули вузли зв’язку, лінії
прямого зв’язку,лінії прив’язки та

У курсантів-випускників факультету телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут завершилася посилена
підготовка, щопроходила в польових умовах на базі батальйону забезпечення навчального процесу
інституту.
Посилена підготовка передбачала підвищення курсантами
рівня власних навичок з основних
предметів фахової підготовки та
6
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практично виконали функціональні обов’язки за посадами на вузлах
зв’язку пунктів управління різних
рівнів.
Після завершення посиленої
підготовки курсанти здали нормативи на присудження кваліфікації
та отримали сертифікати про проходження посиленої підготовки.
Для незалежної оцінки під час
здачі нормативів були залучені фахівці з Навчального центру Військ
зв’язку ЗС України.

мовний конкурс

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

КУРСАНТКА
ПЕРШОГО КУРСУ

Ольга Турчак

СТАЛА ПРИЗЕРКОЮ
ХХI МІЖНАРОДНОГО
КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

У Центральному будинку
офіцерів Збройних сил України
відбувся другий (підсумковий)
етап ХХI Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика, спрямований на
утвердження її державного
статусу.
Друге місце посіла курсантка першого курсу факультету інформаційних технологій Ольга Турчак.
березень 2021 року | ВІТІ

Зазначимо, що у мовному
змаганні, взяли участь курсанти із семи вищих військових
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
і ліцеїсти з двох військових
ліцеїв, які написали творчі
роботи підсумкового етапу
ХХI Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра
Яцика.
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спорт

Військовослужбовці

ВІТІ ПОСІЛИ ПЕРШІ
МІСЦЯ НА ЗМАГАННЯХ

з бойового самбо
та грепплінгу
Учасники збірної команди інституту з рукопашного бою гідно
виступили на Відкритому чемпіонаті міста Києва з грепплінгу та
Чемпіонаті України з бойового
самбо й здобули три медалі.
У чемпіонаті України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо участь взяли понад
350 спортсменів з різних куточків
України.
Представник команди Війсь
кового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Дмитро
Білоусов
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(інформаційно-телекомунікаційний вузол «Дункан») завоював срібну медаль
з бойового самбо у
ваговій категорії 98 кг.
Ще дві золоті медалі з грепплінгу та Mix Fight MMA (у ваговій категорії 85 кг) на Відкритому
чемпіонаті міста Києва з грепплінгу здобув курсант факультету
телекомунікаційних систем Тарас
Власюк.
Крім цього, Тарас завоював
«бронзу» на чемпіонаті України з
комбат Дзю-Дзюцу.

ВІТІ | березень 2021 року

Ще одну медаль чемпіонату
України з гирьового спорту виборов викладач кафедри фізичної
підготовки Військового коледжу
сержантського складу Військового
інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.
В особистій першості майстер
спорту України Ростислав Феніч у
вправі Р-12 став чемпіоном у ваговій категорії до 95 кг.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

КУРСАНТИ КАФЕДРИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

CISCO LIVE
2021

Курсанти кафедри автоматизованих систем управління факультету інформаційних технологій взяли участь у конференції
Cisco Live 2021. Захід відбувся в
рамках взаємодії локальної академії Cisco NetAcad, яка функціонує на кафедрі, з компанією Cisco
– світовим лідером у галузі проектування та виробництва мережевого обладнання.
Під час проведення онлайн
конференції були розглянуті та
обговорені наступні питання:
«Світ не стає простішим, тож як
ми можемо стати ефективнішими у безпеці?», «Як модернізувати свою мережу на майбутнє?»,

«Використання безпеки кінцевих
точок у нашому зашифрованому
світі», «Перевірка 5G. Що таке ажіотаж та де надія?»
У ході проведення заходу найкращі фахівці компанії, а саме:
Боб Еверсон, Ванесса Суліковскі,
Сімона Демарія, Карлос Перейра
поділилися власним досвідом та
ідеями щодо технічної модернізації мереж, розповідали, що наразі є актуальним у сфері IT та що
зможе підвищити ефективність та
забезпечити максимальну захищеність мережі від стороннього
втручання.
Світовій аудиторії були представлені інновації, які стосуються

портфоліо мережевих продуктів
Cisco та продукти для організації спільної праці, забезпечення
кіберзахисту, а також рішення
в області DevNet. Усі вони призвані допомогти процесу масштабування мережі, підтримувати
інформаційну безпеку та прискорювати світові процеси цифрової
трансформації.
Озвучені в ході конференції
ідеї знайдуть своє відображення
в навчальному процесі за відповідними дисциплінами кафедри.
Зокрема, начальник кафедри,
полковник Олег Сова, наголосив на
важливості впровадження в освітній процес інституту сучасних рішень у сфері організації спільної
праці посадових осіб з використанням хмарних технологій.
Окрім того, курсанти 283 навчальної групи, разом з майором
Дмитром Меркотаном, випробували функціонал платформи Cisco
Hyperflex Application Platform,
призначеної для роботи з контейнерами в якості послуги containeras-a-service, що спрощує процес конфігурування мережевого
обладнання.
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Начальник кафедри
полковник Олег Сова
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практика

КУРСАНТИ
ДРУГОГО КУРСУ
ВІТІ ПРОХОДИЛИ
ПРАКТИКУ У

«військах»
Протягом двох тижнів курсанти другого курсу всіх спеціальностей проходили практику на посаді заступника командира взводу
(за фахом) у військових частинах ЗС України та Національної
гвардії України для курсантів,
які навчаються за відповідним
замовленням.
Курсанти-зв’язківці
виконували функціональні обов’язки на
посадах молодших командирів,
10

що дозволило набути вмінь виконувати обов’язки на відповідних посадах за фахом, удосконалили
польову
виучку,
практично набули вмінь керувативзводом під час проведення заходів підготовки,застосування та
повсякденної діяльності підрозділуу військах.
Зв’язківці, які навчаються за
державним замовленням для
підрозділів Національної гвардії
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України, проходили практику у
військових частинах замовника,
що дозволило курсантам зрозуміти специфіку військової служби
та організації зв’язку, де в подальшому проходитимуть військову
службу після випуску.
До процесу контролю за проходженням практики був залучений науково-педагогічний склад
інституту.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

У ВІТІ ВІДБУЛИСЯ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖАХ

військового зв’язку
та технічного захисту інформації
На кафедрі захисту інформації та кіберзахисту
факультету бойового застосування систем управління
та зв’язку Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв
Крут були проведені курси
підвищення кваліфікації з
питань організації та забезпечення безпеки в мережах
військового зв’язку для офіцерів Міністерства оборони
України, які призначені на
посади, пов’язані з захистом інформації (кібернетичної безпеки) в інформаційно-телекомунікаційних
системах.
Під час проведення курсів слухачі здобули нові знання у цій сфері та набули таких
практичних навичок: здійснювати організацію забезпечення
захисту інформації у підрозділі;

працювати з засобами криптографічного захисту інформації та
з нормативними документами в
сфері захисту інформації.
Також були проведені курси

підвищення кваліфікації з питань кібербезпеки та ведення
спеціальних дій у кіберпросторі
для офіцерів, яких призначено
на посади в підрозділи розробки та супроводження власних
інформаційних ресурсів військових частин з метою забезпечення та організації
кібербезпеки.
Під час проведення
курсів слухачі здобули
нові знання з: основ інформаційної та кібернетичної безпеки; основних
методів та засобів захисту
у кіберпросторі; загальних
принципів роботи та способів застосування мереж VPN,
анонімайзерів та проксі-серверів; основних способів збору, пошуку та аналітичної роботи
в мережі Інтернет; порядку застосування пошукових систем під час
збору інформації; основ роботи
та побудови баз даних.
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зв’язківець

Військова

У сучасному світі неможливо
уявити будь-яку армію без зв’язку.
Як показує фактично столітній досвід, ті збройні сили, в яких найкращий зв’язок та засоби управління
військами, мають значну перевагу під час бойових дій. Основне
завдання військових зв’язківців
незмінне протягом десятиліть –
безперебійна і стійка передача інформації на всіх рівнях.
Без військових зв’язківців неможливі скоординовані дії підрозділів, і як наслідок – невиконані бойові завдання. Коли зникає зв’язок,
війська стають фактично сліпими.
Кореспондентам АрміяInform
вдалося поспостерігати на одному
з полігонів поблизу Чернігова, як
військові зв’язківці відточують свої
навички під час тактико-спеціального заняття, та розпитати начальника штабу – першого заступника
командира батальйону зв’язку
капітана Вадима Третильницького
про те, що мають вміти військові
зв’язківці.
12

За його словами, насамперед
безпосередньо на засобах зв’язку
працюють солдати та сержанти.
Крім того, вони повинні вміти їх налаштовувати, а це не просто. Адже
потрібно добре орієнтуватися на
різній місцевості, оскільки станції виставляються відповідно до
азимута.
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Якщо ж говорити про сержанта
– начальника апаратної, то він має
розумітися на всіх засобах зв’язку,
які є в його підпорядкуванні, та
паралельно вміти організувати роботу підлеглого особового складу,
розуміти в комплексі всі ці процеси. Так, серед його підлеглих є:
лінійний наглядач, який відповідає
за кабельні лінії; механік – за апаратуру всередині апаратної; оператор – підтримку зв’язку, налаштування супутника тощо.
Капітана Вадим Третильницький
зазначив, що будні зв’язківців не є
легкими, бо доводиться налаштовувати зв’язок незалежно від погодних умов, місцевості й не завжди
все вдається так, як хочеться.
– Основне для нас – безперебійний зв’язок. Для прикладу, якщо
в піхоти є етапи наступу або відступу, то зв’язок повинен бути завжди
і стійким. Це і є основною специфікою нашої служби, – розповів
офіцер.
За його словами, у зв’язківця повинні бути гарні фізичні та психологічні якості. Адже з одного боку,
встановлення обладнання вимагає

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

професія – зв’язківець
гарної фізичної підготовки. З іншого – якщо якесь обладнання вийшло з ладу, необхідно не впадати
в паніку і мати холодну голову для
того, щоб швидко зрозуміти, що
робити, та полагодити поламання.
– Одним із основних критеріїв
для зв’язківця є технічний склад
розуму. Адже без роботи на відповідній апаратурі цю професію неможливо уявити взагалі, – відзначив капітан Вадим Третильницький.
Начальник штабу – перший заступник командира батальйону
зв’язку наголосив, що зв’язківець
повинен володіти аналітичним
складом розуму. Адже це точна
професія, яка вимагає виконання
не тільки фізичної праці, а й розумової діяльності.
Порівнюючи працю зв’язківців
на мирній території та в

районі бойових дій, капітан Вадим
Третильницький розповів, що вона
відрізняється хіба що умовами.
Адже на війні доводиться прокладати зв’язок від штабів і до передових позицій – ротних та взводних опорних пунктів, і це вносить
корективи в сам процес.
– Ми контролюємо всі засоби,
які є в наших мережах. Відповідно,
коли трапляється якесь поламання, то ми одразу бачимо, на якій ділянці вона трапилася. Після цього
ми туди їдемо, усуваємо несправності, якщо є можливість, то переналаштовуємо, – зазначив офіцер.
Фото: Дмитро Юрченко,
Ігор Березинський,
Микола Федорків
АрміяInform
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На базі ВІТІ відбувся

ВИПУСК ОФІЦЕРІВ

за призовом

На базі Батальйону забезпечення навчального процесу
інституту, що в смт Семиполки,
на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації відбувся черговий випуск офіцерів за
призовом.
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Протягом 3-місячного навчання офіцери здобули необхідні теоретичні знання та
практичні навички з експлуатації сучасних та перспективних засобів зв’язку,
що використовуються для
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забезпечення управління військами різних ланок управління у військових частинах
та з’єднаннях Збройних сил
України.
– Усі офіцери мають достатні знання та практичні навички,
які допоможуть їм гідно виконувати посадові обов’язки на
офіцерських посадах у військах,
— зазначив начальник курсів
перепідготовки та підвищення
кваліфікації капітан Веніамін
Білорі.
Зазначимо, що заняття проходили в польових умовах з викладачами, які мають власний досвід бойових дій на сході Україні.

