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Завдяки QR-коду перейти на сайт 
Військового інституту телекомуні-
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1. Наведіть об'єктив камери на
зображення QR-коду.

2. Перейдіть за посиланням, яке
з'явиться.
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БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

Командою представлено рі-
шення в області мультидоменної 
сумісності, зокрема сумісності на 
рівні військового інтернету ре-
чей. Основою рішення став роз-
поділений реєстр даних на осно-
ві блокчейн подібної технології 
ІОТА з відкритим вихідним кодом. 
Суттю рішення став принцип по-
будови військових мереж-сен-
сорів для забезпечення взаємо-
сумісності сенсорів на полі бою,  

та/або під час проведення спіль-
них операцій з союзниками.

Принципи, на яких будува-
лися рішення, не залежали від 
внутрішнього формату даних 
всередині реєстру, що дозволя-
ло використовувати різні, вже 
прийняті націями стандарти, і 
спрощувало процедуру впрова-
дження технологій. Частина за-
пропонованого рішення щодо 
захисту була побудована за прин-
ципами взаємодії націй під час 
спільних операцій і відповідала 
принципам FMN. Рішення покри-
вало основні питання, пов’язані з 
організацією децентралізованих 
мереж, що здатні до самооргані-
зації, забезпечення шифрування 
та безпеки даних.

Так само були вирішені пи-
тання управління унікальними 
цифровими ідентифікаторами 
сенсорів і управління самими 
сенсорами. Використання роз-
поділеного реєстру унеможлив-
лювало підроблення в записі у 
реєстрі та давало змогу відслід-
ковувати появу нових пристроїв 
у мережі.

Рішення від інституту також 
було представлено на одному з 
треків TIDE Sprint і в області муль-
тидоменної взаємосумісності 
(Multi-Domain C2). Представники 
офісу АСЕ зацікавилися рішен-
ням команди інституту і обміня-
лися контактами для подальшо-
го обговорення представленої 
технології.
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TIDE HACKATHON 2021

КОМАНДА ВІТІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У 
МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ

КОМАНДА ВІТІ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ 
«HEDGEHOGS MITIT» БРАЛА УЧАСТЬ 

В МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 
TIDE HACKATHON 2021, ЯКІ ЦЬОГО 

РОКУ ПРОВОДИЛИСЯ В РЕЖИМІ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ.

HackatHon 2021
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Упродовж трьох днів у 
Національній академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного тривала підсумкова 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ І 
КУРСАНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ 

КУРСАНТИ ІНСТИТУТУ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ

«ВІЙСЬКОВІ НАУКИ»
конференція, під час якої конкурс-
на комісія визначала цьогорічних 
переможців конкурсу студент-
ських і курсантських наукових ро-
біт у галузі «Військові науки».

Мета конкурсу — популяриза-
ція науки серед курсантської та 
студентської молоді.

Курсанти Військового інституту 
телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут посіли призо-
ві місця у двох номінаціях.

У секції «Озброєння та військо-
ва техніка» друге місце здобули 
Вадим Мамчур та Анастасія Вірста.

У секції «Всебічне забезпечен-
ня військ (сил)» третє місце по-
сіли Валерій Шиманський та Єгор 
Ольський.

Після закінчення заходу до-
повідачі отримали сертифікати 
учасників конференції.

Наука



БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

Темою їхньої доповіді стала 
актуальність історичних про-
блемних питань, що мали труд-
нощі протягом 100 років і зали-
шилися до нашого часу. Це такі 
питання: двоїстість природи, час-
тинок, які рухаються і в той же час 
є хвилями. Курсанти розповідали 
про те, що насправді є дві приро-
ди хвиль — хвилі в середовищі та 
хвилі частинок, що рухаються й 
коливаються.

Крім того, кафедра ком п’ю-
тер них інформаційних техно-
логій факультету інформацій-
них технологій долучилась до 
ІV Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Проблеми 

кібербезпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем» 
(PCSIТS). Захід проходив у 
Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка 
на базі кафедри кібербезпеки та 
захисту інформації факультету 
інформаційних технологій.

Представники вітчизняних й 
зарубіжних установ і організа-
цій ділилися науковими здобут-
ками та досвідом за тематикою 
конференції: «Науково-технічні 

та практичні аспекти кібербез-
пеки інформаційних техноло-
гій», «Методи, засоби та заходи 
менеджменту інформаційної 
безпеки».

Зокрема, на пленарному за-
сіданні виступив викладач ка-
федри комп’ютерних інформа-
ційних технологій майор Віталій 
Фесьоха, який ознайомив присут-
ніх зі своїми науковими напра-
цюваннями стосовно виявлення 
кібератак нульового дня.
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ВІТІ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У МІЖНАРОДНИХ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 
КОНФЕРЕНЦІЯХ

У XIX МІЖНАРОДНІЙ МОЛОДІЖНІЙ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ 

ТА ОСВІТИ», ЯКА ПРОХОДИЛА ОНЛАЙН, 
ТАКОЖ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ КУРСАНТИ 

ІНСТИТУТУ.

Наука
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У прямому ефірі Instagram та 
Facebook команда Військового 

інституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут 
провела день відкритих дверей.

Цього разу звична онлайн-
зустріч відбувалась доволі не-
стандартно: новою локацією 
проведення заходу стала кімна-
та традицій одного з курсів фа-
культету бойового застосування 
систем управління та зв’язку.

Гостями прямого ефіру стали 
курсанти — представники усіх 
спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка у ВІТІ.

Під час зустрічі курсанти ін-
ституту розповіли глядачам про 

спеціальності та напрямки, за 
якими навчаються, поділились 
враженнями про вступ та на-
вчання у ВІТІ, а також поділились 
з майбутніми вступниками кур-
сантськими лайфхаками.

У другій частині трансляції 
заступник Голови Приймальної 
комісії — заступник начальни-
ка інституту з навчальної ро-
боти полковник Олексій Сілко 

детально розповів про порядок 
дій вступника під час вступу до 
Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут.

Анастасія РУДНІЦЬКА
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 «ПРО АКТУАЛЬНЕ ВСТУПНИКОВІ»
У ВІТІ ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ 

ВсТуп 2021
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ПОСИЛЕНОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Курсанти-зв’язківці 
пройшли курс

Курсанти випускних курсів фа-
культету бойового застосування 
систем управління та зв’язку про-
йшли курс посиленої підготовки, 
який проходив протягом трьох 
тижнів у польових умовах на базі 
батальйону забезпечення на-
вчального процесу інституту.

Під час фахового блоку 
зв’язківці в польових умовах роз-
горнули пункти управління, орга-
нізували порядок їхньої охорони 
й відпрацювали питання органі-
зації інженерного забезпечення 
пунктів управління та мінної без-
пеки. Кожен курсант вкотре зміг 
структурувати всі знання, отрима-
ні в аудиторіях, та використати їх 
практично.

Після закінчення посиленої 
підготовки курсанти здали норма-
тиви на присудження кваліфікації 
та отримали сертифікати про про-
ходження посиленої підготовки.

польоВа пІдгоТоВка
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На кафедрі телеко-
мунікаційних систем та 
мереж Військового ін-
ституту телекомунікацій 
та інформатизації іме-
ні Героїв Крут відбулося 
відкрите групове заняття 
для курсантів факультету 
телекомунікаційних сис-
тем на тему: «Роль та за-
дачі тактової мережевої 
синхронізації в цифрових 

мережах зв’язку», яке 
проводив кандидат тех-
нічних наук, доцент кафе-
дри Анатолій Татарінов.

Під час заняття були 
розглянуті основні види 
тактової синхронізації, 
особливості та принципи 
побудови систем мере-
жевої тактової синхроні-
зації в цифрових мере-
жах зв’язку.

ТАКТОВОЇ МЕРЕЖЕВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ

ДЛЯ КУРСАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ

«РОЛЬ ТА ЗАДАЧІ 

В ЦИФРОВИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ»

На показовому занятті були 
детально обґрунтовані етапи ди-
гіталізації електронних комуні-
каційних мереж зв’язку, вплив 
систем синхронізації на основні 
технічні характеристики тран-
спортних мереж з часовим роз-
поділом каналів.

Курсанти під керівництвом 
викладача обговорили та запро-
понували склад типової системи 
мережевої тактової синхроніза-
ції, провели порівняльний аналіз 
існуючих варіантів побудови сис-
тем синхронізації в електронних 
комунікаційних мережах ЗСУ.

НаВчаННя
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АНАТОЛІЙ ТАТАРІНОВ

Як зробити цікавим заняття розповів
кандидат технічних наук, доцент

– Пане Анатолію, розкажіть,
чому вирішили займатися ви-
кладацькою діяльністю?

– Закінчивши радіофакуль-
тет, тоді ще Київського вищого вій-
ськового інженерного училища, по-
чав офіцерську службу в ракетних 
військах стратегічного призначен-
ня на посаді інженера відділення 
регламентних робіт на передаваль-
ному радіоцентрі. Робота була 
складна і передбачала проведен-
ня занять з інженерно-технічним 
складом. Переважно це цивільні 
люди, і в мене дуже гарно це вихо-
дило. Пізніше вирішив вступати до 
ад’юнктури та стати викладачем. 
Проходив службу на факультеті 
автоматизованих систем управлін-
ня, був курсовим офіцером. До 
речі, важлива служба для офіцера, 
який планує стати викладачем.  
Після року служби здавав 
екзамени й був зачислений до 
ад’юнктури кафедри радіозв’язку. 
На кафедрі в той час був 
сформований сильний науково-
педагогічний колектив, що 
достатньо сильно впливав на 
процес підготовки кадрів. Був 
залучений до декількох науково-
дослідних робіт. Щороку у спів-
авторстві було підготовлено 12 
заяв на винахід, на які отримано 
авторські свідоцтва за спеціаль-
ними темами.

– Ваші лекції з курсантами
проходять досить активно, вони 
з азартом та захопленням бе-
руть учать у дискусіях. Розкажіть, 
який у вас секрет, аби зацікавити 
курсанта?

– Все дуже просто. Перший
— це те, що маю 20-річний до-
свід роботи з постачання сучасних 
передових технологій на ринок 
України, в тому числі і в спеціальні 
органи, маю дуже чітке й глибоке 
розуміння в принципі побудови су-
часних технологій будь-якої сфери 
телекомунікацій. Другий — глибока 
теоретична підготовка, отримана 

протягом роботи на кафедрі (до 
звільнення був заступником кафе-
дри «Теорії електрозв’язку»), та ак-
тивна підготовка до кожного занят-
тя. Розумію, теж був курсантом, всі 
складні речі, є важкі для розуміння 
в принципі побудови технологій, 
різних алгоритмів, принципів побу-
дови систем. Для цього треба вміти 
продемонструвати, розказати, про-
ілюструвати складний матеріал так, 
щоб це було просто для розуміння. 
Оце ті складові, які допомагають 
кожному заняттю бути корисним і 
сприяють активності курсантів.

– Продовжуючи тему вій-
ськової освіти, яка зараз під-
готовка в інституті та якою вона 
буде, скажімо, через 10 років?

– В інститут приходять моло-
ді амбітні ад’юнкти, завдяки цим 
процесам відбувається оновлен-
ня науково-педагогічних кадрів 
інституту. Бачу роботу в інституті, 
підготовку наукових і педагогічних 
кадрів, викладання таких спеці-
альних дисциплін, які формують 
системний підхід, глибоке розумін-
ня і навчання мислити, приймати 
рішення. Що стосується науково-
педагогічних кадрів, все що знаю, 
все що вмію з точки зору сучасного 
розвитку систем зв’язку, сучасного 
розвитку електронних комуніка-
цій, — це бачу як своє завдання. А 
за 10 років бачу оновлення науко-
во-учбового персоналу інституту 
через ад’юнктуру, для того щоб на-
уковий рівень міг зростати. Також, 
що до інституту будуть вступати 

випускники шкіл з конкурсом, на-
приклад, 10 до 1. Це дасть нам до-
корінну зміну складу факультетів, 
можливість мати підготовлених, 
розуміючих і спроможних досягати 
високого рівня знань курсантів, а в 
подальшому і офіцерів-інженерів.

– Назвіть основні принципи
в житті та роботі.

– Перше і основне — це про-
фесіоналізм. Друге — це відпові-
дальність, вона житті та роботі не 
тільки допомагає, але й дозволяє 
бути впевненим, морально задово-
леним. Третє — принцип допомоги, 
не шукати вигоди, а допомагати.

– Ваші побажання моло-
лодому поколінню викладачів.

– Маємо достатньо виражений 
дисбаланс між  професійною програ-
мою підготовки магістрів та низьким 
рівнем підготовки абітурієнтів. Одно-
часно основою підготовки магістра з 
телекомунікацій є системне бачення 
процесів, глибокі теоретичні знання, 
вміння аналізувати, робити розрахунки 
та надавати пропозиції щодо забез-
печення високої бойової готовності 
систем та мереж зв’язку, підвищення 
пропускної спроможності ліній, мереж. 
Ці обставини вимагають від викладачів 
кафедр значних зусиль щодо підго-
товки кож-ного заняття, щоб все ж таки 
мету навчання досягнути. Що стосу-
ється бачення на майбутнє, тут основ-
ними напрямками є: заохочення 
випускників шкіл з високим рівнем 
знань до вступу на факультети ВІТІ та 
суттєве укріплення через ад’юнктуру
 наукового потенціалу кафедр.

Бесіду вела  Анастасія РУДНІЦЬКА   

Нещодавно для курсантів інституту проводилось відкрите занят-
тя кандидатом технічних наук, доцентом Анатолієм Татаріновим, 
який не просто розповідав лекцію про роль та задачі тактової ме-
режевої синхронізації в цифрових мережах зв’язку, а й викликав 
у курсантів неабиякий інтерес, азарт та навіть дискусію на парі.
Ми вирішили розпитати, як у нього виходить зацікавити курсанта 
на занятті, які основні підходи він використовує у своїй викла-
дацькій діяльності та про побажання молодим ад’юнктам.

ІНТерВ’ю
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З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ 
ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:
курсанти ВІТІ займатимуться 
фізичною підготовкою у нових 
спортивних одностроях

Відтепер курсанти Війсь ко-
во го інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв 
Крут займатимуться фізичною 
підготовкою та спортивно-масо-
вою роботою у спортивних одно-
строях, які мають сучасний ди-
зайн та прийнятний колір.

Спортивний костюм оснаще-
ний центральною застібкою-
блискавкою та має на лівому 
боці куртки світловідбивний ло-
готип світло-сірого кольору — 
ознаку приналежності до ЗСУ.

Як зазначено у технічній 
специфікації   Міністерства 

обо рони України на предмет ре-
чового забезпечення, «костюм 
спортивний є елементом спор-
тивної форми одягу та призна-
чений для використання вій-
ськовослужбовцями Збройних 
сил України під час проведення 
ранкової фізичної зарядки, ін-
дивідуальних і колективних за-
нять з фізичної підготовки, 
інших заходів спортивно-масо-
вої роботи як у спеціально об-
ладнаних приміщеннях, так і на 
відкритій місцевості у місцях 
постійної дислокації та в по-
льових умовах».

З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ 
ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:
З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ 
ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:
З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ 
ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:
З КОМФОРТОМ, СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ 
ТА ПРИЙНЯТНОГО КОЛЬОРУ:
курсанти ВІТІ займатимуться курсанти ВІТІ займатимуться 
фізичною підготовкою у нових фізичною підготовкою у нових 

10 ВІТІ | квітень 2021 року

спорТ



11

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

квітень 2021 року | ВІТІ

ПОКАЗОВЕ ЗАНЯТТЯ
на навчально-тренувальному комплексі інституту

Кафедрою бойового засто-
сування підрозділів зв’язку фа-
культету бойового застосуван-
ня систем управління та зв’язку 
проведено показове занят-
тя «Організація роботи вузлів 
зв’язку пунктів управління» на на-
вчально-тренувальному комплек-
сі інституту.

Заняття відбувалось у прямому 
ефірі на офіційних сторінках інсти-
туту у Facebook та Instagram. До 
проведення заняття були залучені 
курсанти випускних курсів.

 Під час заняття курсантів 
розподілили на два вузли зв’язку. 
Надалі організовано роботу 
чергового вузла зв’язку, здійс-
нено прийом-передачу повідом-
лень (обмін інформацією), 
перевірку якості зв’язку, розгор-
тання та налаштування апаратних 
зв’язку та радіостанцій.

Анастасія РУДНІЦЬКА

польоВа пІдгоТоВка
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Сьогодні складно уявити діяль-
ність будь-якої галузі життєдіяль-
ності держави без використання 
інформаційних технологій (ІТ) у су-
часному технологічному режимі.

Провідним шляхом до розви-
тку технологій цифрового рівня – є 
детальне вивчення комп’ютерних 
наук, а рушійною силою прогресу і 
впровадження нових тенденцій – 
програмування. Останнє поєднує 
у собі елементи мистецтва, науки, 
математики та інженерії, а для лю-
дей необізнаних – ще і трохи магії. 
Адже як інакше пояснити те, що на-
бори символів перетворюються на 
зображення, ігри, сайти та програм-
ні системи?

Зародження програмування 
бере початок із часів античнос-
ті, а саме з першої згадки поняття 
“програма”. Так, у Греції її сутність 
тлумачили як “оголошення” або 
“наказ”, проте мають місце і пояс-
нення “припис”, “лист у майбутнє”. Із 
вищенаведеного випливає, що гре-
ки вже тоді пророкували перспек-
тивний розвиток програмування і 
його важливе місце у світі. Першим 
програмістом справедливо вважа-
ється Ада Лавлейс, англійський ма-
тематик, дочка англійського поета 
Джорджа Гордона Байрона. Світової 
слави зазнала завдяки власній роз-
робці алгоритму обчислення «Чисел 
Бернуллі» на аналітичній машині, 
який було визнано першою програ-
мою, реалізованою для відтворення 
на комп’ютері.

Не просто освоїти професію 
інженера-програміста, яка, окрім 
вивчення мов програмування, пе-
редбачає достатні знання в області 
математики, системного аналізу, ал-
горитмів і структур даних, розуміння 
логіки функціонування комп’ютера, 
а також вміння поєднувати їх на 
практиці. Інженер-програміст (Soft-
ware engineer) – фахівець, який за-
стосовує методології, парадигми та 
принципи програмної інженерії для 
аналізу, проєктування, розробки, су-
проводження, а також тестування 

комп’ютерних систем. Низку згада-
них компетенцій може виконувати 
один спеціаліст, однак для реаліза-
ції масштабних проєктів із великим 
розгалуженням функцій і обме-
женим часом на виконання необ-
хідна командна робота. Об’єднані 
однією метою фахівці пліч-о-пліч 
конструюють (синтезують) майбут-
нє програмне рішення завдяки зла-
годженій роботі. Так, безпосередня 
комунікація замовника з командою 
розробників покладається на ме-
неджера проєкту (Project Manager). 
Лідер команди (Team Lead) здій-
снює управління нею, розподіляє і 
делегує задачі та контролює стан їх 
виконання. У свою чергу, в команді 
існує декілька рівнів розробників, 
зокрема Senior, Middle і Junior, які 
залежать від досвіду їх роботи і на-
бутих відповідних компетенцій. Чи 
не найважливішою у процесі роз-
робки програмного забезпечення 
(ПЗ) є роль архітектора (Software 
Architect). Саме він проєктує “ске-
лет” майбутнього продукту, здій-
снює вибір архітектурного стилю та 
ефективних рішень, які мають по-
вною мірою відповідати потребам 
замовника, вбачає цілісність всієї 
системи на виході і міжкомпонент-
ну взаємодію. Відповідальність за 
реалізацію графічного інтерфейсу, 
який відповідає останнім тенден-
ціям, покладається на дизайнера. 
Розроблені модулі ПЗ підлягають 
перевірці на відповідність тесту-
вальниками. Спеціаліст у сфері про-
грамування – не просто людина, яка 
має освіту у галузі комп’ютерних 
наук і компетенції у проєктуванні 
та розробці ПЗ, а так званий полі-
глот з точки зору “спілкування” з 
комп’ютером, який змушений по-
стійно підвищувати свій професіо-
налізм з метою володіння новітніми 
ефективними тенденціями ІТ.

Поряд із застосуванням ІТ у різ-
них галузях життєдіяльності держа-
ви особливої уваги заслуговує авто-
матизація діяльності сучасної армії, 
зокрема в умовах ведення бойових 

дій (кібероперацій). Так, потреба ор-
ганів військового управління у інте-
лектуальній аналітичній підтримці 
прийняття важливих рішень для 
національної безпеки, необхідність 
розробки та супроводження авто-
матизованих систем управління та 
інформаційних систем спеціально-
го призначення, а також пріоритет 
захисту “найсильнішої” зброї – ін-
формації обумовлюють підготовку 
військових ІТ-фахівців. 

Серед вищих військових навчаль-
них закладів України, наш інсти-
тут – єдиний виш, який займається 
підготовкою військових ІТ-фахівців 
для ЗС України та інших військових 
формувань для проходження служ-
би на посадах у центрах інформа-
ційних систем, інформаційно-теле-
комунікаційних вузлах, підрозділах 
автоматизації, центрах кібернетич-
ної безпеки інформаційно-телеко-
мунікаційних систем та наукових 
центрах. Науково-педагогічний пер-
сонал кафедри Комп’ютерних ін-
формаційних технологій факуль-
тету Інформаційних технологій на 
фундаменті потужної матеріаль-
но-технічної бази створюють кур-
сантам усі умови для навчання і 
набуття необхідних та сучасних 
компетенцій у сфері ІТ. Докладаючи 
максимальних зусиль під час осво-
єння комп’ютерних наук, курсанти 
факультету неодноразово демон-
струвати вищезгадані компетенції 
на різноманітних конкурсах із про-
грамування. Зокрема, на Google 
HashCode у 2018-2020 роках, на між-
народних змаганнях Google Code 
Jam, брали участь у Всеукраїнських, 
у Національних Хакатонах із питань 
галузі безпеки і оборони України, а 
також у змаганнях фахівців із про-
грамування НАТО “TIDE Hackathon 
2019”, де займали почесні призові 
місця. 

Cтарший викладач кафедри №22 
підполковник Віталій Фесьоха

Курсант Дарина Сорока

ВІТІ | квітень 2021 року

ПРОФЕСІЯ – ПРОГРАМІСТ
ІТ ТеХНологІЇ 
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Зі здобуттям 
наукового ступеня 

доктора технічних наук

З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

наукового ступеня наукового ступеня 
доктора технічних наук

наукового ступеня 
доктора технічних наук

наукового ступеня 
доктора технічних наук

Старший викладач кафедри 
автоматизованих систем управ-
ління підполковник Олександр 
Троцько успішно захистив дис-
ертаційну роботу на здобуття 

наукового ступеня кандидата тех-
нічних наук. Науковий керівник — 
доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник полковник 
Олег Сова.

Захист відбувся 21 квітня 2021 
року на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут.

27 квітня 2021 року 
на засіданні спеціалі-
зованої вченої ради 
Військового інституту те-
лекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв 
Крут відбувся успішний 
захист дисертації на 
здобуття наукового сту-
пеня доктора технічних 
наук начальника кафе-
дри захисту інформації 
в телекомунікаційних 

системах та мережах 
полковника Олександра 
Жука. Науковий консуль-
тант — доктор технічних 
наук, професор, заслу-
жений працівник освіти 
України, відмінник осві-
ти Валерій Романюк.

Здобувач представив 
результати своїх багато-
річних досліджень й на-
дав чіткі впевнені відпо-
віді на всі запитання.

ВІТаЄМо!
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ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У СИСТЕМУ
«Методичні рекомендації з інтеграції 

27 квітня відбулася презента-
ція «Методичних рекомендацій 
з інтеграції ґендерних підходів 
у систему підготовки фахівців 
для сектору безпеки і оборони 
України».

Від інституту участь у заході, 
який проходив в режимі онлайн 
на платформі «Zoom Meetings», 
взяв заступник начальника 
Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут з навчальної роботи, 
кандидат технічних наук, доцент 
полковник Олексій Сілко.

Від імені командування 
Військ зв’язку та кібербезпеки 
ЗС України та особового скла-
ду інституту полковник Олексій 
Сілко висловив щиру подяку ор-
ганізаторам цього заходу, адже 
важливість впровадження ґен-
дерної рівності у секторі оборо-
ни і безпеки є актуальною аксіо-
мою сьогодення.

Під час презентації до учас-
ників звернулась Урядова упо-
вноважена з питань ґендерної 

політики та провідні спеціалісти 
Офісу ООН Жінки в Україні.

Зазначені методичні реко-
мендації є прикладом інсти-
туалізації ґендерних підходів 
в освітньому процесі закладів 

вищої освіти. Це відповідає ак-
туальним напрямам реалізації 
державної ґендерної політики 
інституціями сектору безпе-
ки і оборони України, Програмі 
діяльності Уряду України, 
Національному плану дій з ви-
конання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 
на період до 2025 року та річній 
національній програмі під егі-
дою Комісії Україна – НАТО.

Крім цього на заході пред-
ставниками від ВІТІ були не лише 

офіцери й офіцерки, працівни-
ки й працівниці Збройних сил 
України, а й команда курсантів 
й курсанток ВІТІ, які є учасни-
ками цьогорічного ґендерного 
квесту закладів вищої освіти 
сектору оборони та безпеки в 

рамках проєкту «Через рівність 
та порозуміння до захисту і без-
пеки». Команда — дебютант та 
переможець етапу онлайн-тес-
тування, яке відбувалось серед 
24-х навчальних закладів.

ВІТІ | квітень 2021 року

фахівців для сектору безпеки і оборони України»

ґеНдер
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ДОТРИМУЙТЕСЬ 
інформаційної гігієни — не вірте

Вакцина Covishield — це «ге-
нерик», який не має нічого 
спільного з вакциною Oxford/
Astrazeneca.

Це — неправда. Covishield ви-
готовляють в індійському Інституті 
сироватки крові (Serum Institute of 
India) за ліцензією AstraZeneca. По 
суті, Covishield — це та сама вак-
цина AstraZeneca, тільки виготов-
лена на індійському заводі. Вона 
схвалена для екстреного застосу-
вання Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ). Дозвіл на 
її використання також дали Велика 
Британія, Канада, Європейський 
Союз та Індія. В Україні теж ретель-
но вивчили всі документи, які на-
дав виробник, та 22 лютого 2021 р. 
зареєстрували цю вакцину для екс-
треного застосування.

Через низьку ефективність 
вакцини Oxford/AstraZeneca 
ВООЗ рекомендує використову-
вати її тільки в надзвичайних 
випадках, коли держава не може 
закупити якісніший препарат.

Насправді всі вакцини проти 
COVID-19 зареєстровані ВООЗ тіль-
ки для екстреного медичного за-
стосування, тобто їх дозволено 
використовувати лише в надзви-
чайних ситуаціях, як-от пандемія. 
Поки неможливо вакцинувати всіх 
охочих, ВООЗ рекомендує вакцину 
Oxford/AstraZeneca для щеплення 
медичних працівників та людей 
віком 65 років і старше. Ніяких за-
стережень, що цю вакцину можна 
застосовувати лише у крайньому 
разі, ВООЗ не давала.

Навіть якщо вакцина не має 
стовідсоткової ефективності, це не 
означає, що після вакцинації гро-
мадяни залишаються незахище-
ними. Навіть якщо після щеплення 
цією вакциною ви все одно захво-
рієте на коронавірусну хворобу, її 
перебіг буде набагато легшим, а 
ймовірність отримати ускладнен-
ня — набагато нижчою.

У світі зафіксовані випад-
ки смерті внаслідок вакцинації 
проти COVID-19.

У середині січня з’явилися 
повідомлення, що невдовзі піс-
ля вакцинації Pfizer/BioNTech у 
Норвегії померли 33 людини у 
віці 75 років і старше. Мережею 
також поширюється інформація 
про випадки смерті літніх осіб чи 
медперсоналу в інших країнах. 
Аналіз, здійснений ВООЗ, засвідчив, 
що летальні випадки відповіда-
ють очікуваному рівню смертності 
від різних причин для людей цьо-
го віку і немає підстав вважати, 
що вони пов’язані з вакцинацією. 
ВООЗ наразі не зафіксувала жод-
ного випадку смерті після щеплен-
ня вакциною проти коронавіру-
су, заявляє експертка організації 
Маріанджела Сімао.

Європа відмовляється від 
Astra Zeneka/Covishield

Це — неправда. 11 березня 
Італія прийняла рішення заборо-
нити використання серії доз вак-
цини AstraZeneca/Covishield як за-
побіжний захід після повідомлень 
«про деякі серйозні негативні на-
слідки»: в непідтвердженої кіль-
кості людей утворилися тромби. 
Однак італійський державний ре-
гулятор медицини наголосив, що в 
даний час не встановлено зв’язку 
між передбачуваними побічними 
ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські 
країни Данія, Ісландія та Норвегія 
тимчасово припинили процес вак-
цинації AstraZeneca/Covishield 
цією самою партією, яка йшла тіль-
ки на Європу. Данія зробила це на 
14 днів — влада країни не заявила, 
що існує «прямий зв’язок між вак-
циною та тромбами», «на даний 
момент». В інтерв’ю DW Полі Рой, 
вірусолог з Лондонської школи гі-
гієни та тропічної медицини, ска-
зала, що, на її думку, згустки були, 
однак, «ймовірно, не завдяки самій 

вакцині». Датське агентство з лікар-
ських засобів розпочало розсліду-
вання щодо вакцини. Дослідження 
проводиться відповідними устано-
вами в інших країнах ЄС, а також 
Європейським агентством з лікар-
ських засобів (EMA), яке відповідає 
за оцінку та нагляд за лікарськими 
засобами в 27-ми країнах-членах 
ЄС.

До завершення розслідування 
використання саме цієї європей-
ської партії AstraZeneca призу-
пинили ще низка країн, зокрема 
Естонія, Латвія, Литва, Люксембург.

«У даний час немає жодних 
ознак того, що вакцинація спри-
чинила ці стани, які не вказані як 
побічні ефекти з цією вакциною, 
— йдеться у повідомленні EMA. — 
Переваги вакцини продовжують 
перевищувати ризики».

До того ж, 8 березня Австрія 
тимчасово призупинила вико-
ристання AstraZeneca під час роз-
слідування смерті від порушень 
згортання крові та хвороби від 
легеневої емболії. Проте вже 10 
березня Агентство EMA повідо-
мило, що не знайшло доказів, що 
пов’язують австрійські випадки з 
вакциною.

Нагадаємо, що 2 березня 
Президент України Володимир 
Зеленський публічно отри-
мав першу дозу щеплення від 
COVID-19 препаратом CoviShield, 
що виробляється за офіційною 
ліцензією розробників з британ-
ського Оксфордського універси-
тету та фармакологічної компанії 
AstraZeneca.

Матеріал з офіційного сайту 
МОЗ України

НаЙпоШИреНІШІ ФеЙкИ про ВакЦИНаЦІю

фейкам!






