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Крут швидко та зручно:
1. Наведіть об'єктив камери на
зображення QR-коду.
2. Перейдіть за посиланням, яке
з'явиться.
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БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ДО ВІТІ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ
ЗАВІТАВ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Із робочим візитом до ВІТІ завітав директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства
оборони України, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Володимир Мірненко.
Наразі колектив ВІТІ активно
готується до акредитації освітньо-наукових програм підготовки

здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» за спеціальностями 126 «Інформаційні
системи та технології» та 255
«Озброєння та військова техніка».
Тож робочий візит було присвячено саме цьому питанню.
Під час заходу директором
ДВОН МОУ були порушені нагальні питання, які стосуються

функціонування системи забезпечення якості
вищої освіти, попереднього самооцінювання,
важливості дотримання
академічної доброчесності та свободи, організації
міжнародного
співробітництва, підготовки і перебігу акредитації освітніх програм,
а також критеріїв їх
оцінювання.
– Сумлінна праця
та відповідальне ставлення керівництва, науково-педагогічних
працівників, курсантів,
слухачів та ад’юнктів до
справи в процесі підготовки до акредитації
неодмінно стануть запорукою успішного завершення цього важливого
для навчального закладу етапу, — підсумував
Володимир Мірненко.
За його словами,
важливість акредитаційного процесу є очевидною, адже завдання
експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти полягає не в суто контролі
дотримання визначених вимог, а
насамперед — у подальшому удосконаленні та покращенні якості
освіти відповідно до європейських стандартів.
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україна 30. БеЗПека дерЖаВи

ПРЕДСТАВНИКИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ
«УКРАЇНА 30. БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ»
Представники кафедри телекомунікаційних систем та мереж
взяли участь у виставці техніки та
обладнання силових структур у
рамках Всеукраїнського форуму
«Україна 30. Безпека держави»,
де представили основні засоби
зв’язку, що використовуються у
Збройних силах України та вивчаються курсантами інституту.

Державна прикордонна служба»; «Що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку
оборонно-промислового комплексу»; «Які реформи Україна
буде проводити та до яких кроків
вдаватиметься заради членства в
НАТО».
На форумі, де були присутні перші особи держави,
посадовці, вітчизняні та
міжнародні експерти, обговорювались наступні питання: «Як держава дбає
про безпеку сьогодні та
якою вона буде за кілька
років»; «Якими є і повинні
стати Збройні сили України,
Національна гвардія, Служба
безпеки, Національна поліція,
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Інформаційні системи та технології

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» — одна з найперспективніших на сьогодні.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
готує фахівців, орієнтованих на вирішення завдань в сучасному динамічному світі, готових до постійних змін у
комп’ютерних технологіях.
На кафедрі автоматизованих систем управління факультету інформаційних технологій готують фахівців
за спеціальністю 126 «Інформаційні
системи та технології». Особливістю її
є вивчення теоретичних, методологічних основ та інструментальних засобів
створення і використання інформаційних технологій в різних областях людської діяльності, зокрема у сфері безпеки і оборони, принципів оптимізації
і моделей, методів прийняття рішень
при створенні інформаційних систем
різного призначення, інтелектуальних
інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичення,
переробки, зберігання інформації і
систем управління, сучасних технологій проєктування та розробки програмного забезпечення, технологій і
методів проєктування інформаційних
систем, апаратних засобів створення
і підтримки сучасних інформаційних
мереж.
Дисципліни, які викладаються за
даною спеціальністю, орієнтовані
на формування у здобувачів вищої
освіти умінь щодо вибору, проєктування, розгортання, інтеграції, управління, адміністрування і супроводу

застосування комунікаційних мереж,
сервісів та інфраструктури організації, проєктування системного, комунікаційного та прикладного програмного забезпечення, технічних
засобів комунікаційних та інформаційних технологій, мереж і систем,
реалізації програмних комплексів,
впровадження інтернет-рішень для
технічних завдань та розробки інформаційних комплексів і систем.
Особливістю спеціальності «Інфор
маційні системи та технології» є вивчення технології «Інтернет речей»
(англ. Internet of Things, IoT), суть якої
полягає у взаємодії кінцевих пристроїв не тільки з користувачем, але й між
собою. Це єдина мережа, яка об’єднує
реальні і віртуальні речі, які нас оточують, адже в майбутньому «Інтернет
речей» стане активним учасником бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, де вони зможуть взаємодіяти і
спілкуватися між собою, обмінюючись
інформацією про навколишнє середовище, реагуючи і впливаючи на процеси, що відбуваються в навколишньому
світі, без втручання людини.
«Інтернет речей» має настільки
широке застосування, що розробник
може вибрати мову програмування
на свій смак. Низькорівневе програмування на асемблер або C / C ++ (які ми
будемо вивчати) знадобиться для вбудованих систем. Мови високого рівня,
такі як Node.js або Java знадобляться
для пристроїв з великою кількістю ресурсів. А знання протоколів передачі
даних буде мати особливе значення,

бо IoT-пристрій стане марною річчю,
якщо не зможе передавати дані.
Одним із прикладів такої системи
є «Розумний будинок», що представляє собою сукупність елементів, які
об’єднують всі електроприлади в будинку єдиним розумом, що дозволяє
управляти ними. Разом зі зростанням
Інтернету речей, зростає і потреба в
програмістах.
Курсанти отримають знання в області апаратних рішень для побудови
систем IoT, бездротових сенсорних мереж як програмно-апаратної платформи IoT, принципів побудови системи
«Розумний будинок» і навички практичної реалізації IoT, проєктування
системи «Розумний будинок», управління проєктами в області інформаційних технологій.
Традиційно, розробники займаються або софтом, або залізом, але
IoT вимагає знань в обох областях.
Зараз таких експертів небагато, але
галузь потребує таких фахівців. І саме
підготовкою таких фахівців займається кафедра інформаційних систем і
технологій.
На молодших курсах студенти спеціальності «Інформаційні системи та
технології» крім базових дисциплін
(програмування, інформатики, інформаційних технологій, баз даних і знань)
вивчають не зовсім «комп’ютерні»
предмети — іноземну мову, економіку,
історію, філософію та ін. Це відповідає
вимогам державного стандарту і дозволяє підготувати різнобічно грамотного фахівця.

МЕТОЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Є НАДАННЯ СТУДЕНТАМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ І УЯВЛЕНЬ
ПРО ОСНОВИ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ:

принципи побудови розподілених/нерозподілених сховищ
даних, уявлення про реляційні,
об’єктно-орієнтовані й ін. бази
даних;
З третього курсу починається «занурення» у спеціальність.
Майбутні інженери вивчають теорію інформаційних процесів і
систем, управління базами даних, інформаційними мережами,
web-програмування тощо. З таким запасом знань вони переходять
до спеціальних дисциплін, які безпосередньо стосуються майбутньої кваліфікації. До числа таких дисциплін відносяться: інформаційна безпека і захист інформації, проєктування телекомунікаційних систем, корпоративні інформаційні системи, мультимедіа
технології та інші.
Широка спрямованість навчального процесу не означає відсутність у слухачів конкретної спеціалізації. Вона здійснюється
принципи побудови глобальних/локальних мереж, уявлення про архітектуру, протоколи,
технології сучасних мереж;

принципи побудови інтернет/
інтернет-додатків,
уявлення
про додатки «клієнт – сервер»,
web-додатки та ін.;

методи і засоби захисту інформації, від комерційної таємниці в великих підприємствах до
персональних даних.

паралельно навчальному процесу в лабораторіях під час навчальної та переддипломної практики на підприємствах. Подібний
підхід передбачає можливість професійного росту в процесі навчання, щоб по закінченню цього процесу випускника можна було
розглядати як сформованого фахівця. Внаслідок виграють всі
сторони, залучені в процес: кафедра має можливість швидко коригувати навчальні плани відповідно до мінливих вимог реальної
практики; базові організації — придивитися і оцінити потенційного кандидата для своїх інформаційних підрозділів; а той, хто навчається, — отримати затребувану спеціальність і, можливо, місце
для продовження своєї професійної кар’єри.
травень 2021 року | ВІТІ
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сПорТ

КОМАНДА ВІТІ ВИБОРОЛА
ПЕРШІСТЬ
НА ЧЕМПІОНАТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ З РУКОПАШНОГО БОЮ

У Житомирі завершився чемпіонат Збройних сил України з
рукопашного бою серед вищих
військових навчальних закладів.
Переможцями змагань стала
команда Військового інституту телекомунікації та інформатизації
ім. Героїв Крут. Друге місце здобула збірна Харківського національного університету Повітряних сил
ім. Івана Кожедуба, третє місце
— Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного.
За підсумками змагань начальник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут генерал-майор

Віктор Остапчук вручив переможцям перехідний Кубок, грамоти й
медалі.
В індивідуальних змаганнях
призові місця розподілились таким чином:
1 місце — старший солдат
Олександр Прядка, 26 курс (80 кг);
1 місце — солдат Данило
Білоусов, ІТВ (+90 кг);

2 місце — молодший сержант
Роман Голота, 28 курс (65 кг);
2 місце — молодший сержант
Тарас Власюк, 17 курс (90 кг);
3 місце — солдат Дмитро
Шерстюк, 10 курс (60 кг);
3 місце — солдат Кирило
Проньков, 39 курс (70 кг);
4 місце — солдат Максим
Ковальчук, 39 курс (75 кг).

ДВА КАНДИДАТИ У МАЙСТРИ СПОРТУ
ТА ОДИН ВИКОНАНИЙ НОРМАТИВ:
КУРСАНТИ ВІТІ УСПІШНО ВИСТУПАЮТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ
Курсанти факультету
бойового застосування
систем управління та
зв’язку старший солдат
Олександр Бугай та Юрій
Гапон отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту України з гирьового спорту.
Відповідні
відзнаки спортсменам присуджено на чемпіонаті
Київської області.
У вправі Гвардійський
ривок на 24 кг: Юрій Гапона, який
займається гирьовим спортом
лише 4 місяці, здійснив 270 ривків, а капітан інститутської збірної Олександр Бугай – 271.
Ще один курсант факультету
6

телекомунікаційних систем Олексій Дубіль став чемпіоном України
з пауерліфтингу.
На всеукраїнських змаганнях з
з пауерліфтингу та окремих вправ
серед аматорів та професіоналів
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курсант другого курсу здобув перемогу у ваговій категорії 110 кг
із результатом 247, 5 кг.
Крім того, Олексій виконав
норматив майстра спорту України
з пауерліфтингу.

сПорТ

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

КОМАНДА ВІТІ ВИГРАЛА ТУРНІР

З МІНІФУТБОЛУ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ’ЯТІ
ПОЛКОВНИКА ІГОРЯ ПАВЛОВА
У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут відбувся турнір із мініфутболу, присвячений пам’яті загиблого офіцера вишу, колишнього
начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки, Героя АТО/ООС
полковника Ігоря Павлова.
У змаганнях взяли участь чотири команди: команда ВІТІ, команда Інституту спеціального
зв’язку та захисту інформації КПІ

імені Ігоря Сікорського, команда
Військового інституту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та збірна команда Національного авіаційного
університету.
У фіналі зустрілися команда ВІТІ
й команда Інституту спеціального
зв’язку та захисту інформації КПІ
імені Ігоря Сікорського. У запеклій
боротьбі з рахунком 4:1 перемогла
збірна команда ВІТІ.

Кращим гравцем турніру став
Павло Тимофієв, а кращим бомбардиром — Євген Мамзін.
Переможців та учасників турніру нагородили кубком та призами.
У заході взяли участь начальник
інституту генерал-майор Віктор
Остапчук, заступник начальника інституту полковник Віталій Тарасов,
радник президента Української
асоціації
футболу
Валентин
Латипов.
Зазначимо,
що
полковник
Ігор Павлов навічно зарахований
до списку особового складу
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут. 9 лютого
2015 року він виконував
бойове завдання в районі проведення АТО.
Тоді його група зв’язку
потрапила у ворожу
засідку поблизу села
Логвінове Донецької області. Під час бою Павлов
та ще четверо офіцерів
загинули.
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ПольоВа ПІдгоТоВка

Курсантизв’язківці
другого курсу
ПРОЙШЛИ
ПОЛЬОВИЙ
ВИШКІЛ

У курсантів другого курсу
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут відбулися практичні заняття із загальновійськової підготовки. Зокрема, курсанти пройшли
навчання на польовій базі батальйону забезпечення навчального
процесу інституту. Заняття були
організовані офіцерами кафедри
загальновійськових дисциплін із
залученням широкого спектру військової техніки та озброєння.
Під час занять курсанти вдосконалили командирські навички
з прийняття рішення на проведення бойових дій, топографічного
орієнтування, інженерного обладнання опорних пунктів, організації
мінної безпеки, здійснення маршу,
а також організації РХБ захисту.
«Польові заняття дають уявлення про те, що ти вчиш на заняттях.
Одна справа — це вивчення теорії,
а коли ти проходиш це на практиці — сприймаєш навчання зовсім
8

по-іншому», — зазначив курсант
395-ї навчальної групи Назарій
Ковальчук.
Варто зазначити, що всі заняття проводились під керівництвом
офіцерів з досвідом бойових дій.
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За словами Командування
Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС
України, курсанти гідно справляються із завданням, що свідчить
про їхню належну підготовку та
морально-психологічний стан.

Польова підготовка

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

У КУРСАНТІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ
ТРЕТЬОГО КУРСУ
ЗАВЕРШИЛИСЯ

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
На базі батальйону забезпечення навчального процесу
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут у курсантів третього
курсу завершилися тактико-спеціальні заняття.
Під керівництвом викладачів
кафедри загальновійськової підготовки курсанти-зв’язківці вдосконалили командирські навички
з прийняття рішення на проведення бойових дій батальйоннотактичної групи, топографічного
орієнтування, інженерного обладнання опорних пунктів, організації мінної безпеки, організації
здійснення маршу, а також організації РХБ захисту підрозділу.
Заняття були організовані в
польових умовах із залученням

широкого спектру військової
техніки та озброєння.
– Такі заняття для нас
дуже корисні. Ми дізналися
багато нового. Наші викладачі приділили багато часу та
зусиль задля підвищення тактичної підготовки курсантів та
вдосконалення навичок прийняття рішень на проведення
бойових дій батальйонно-тактичної групи, — зазначив курсант третього курсу сержант
Ілля Скринніков.
Заключною фазою тактико-спеціальних занять стало
вивчення курсантами теоретичних основ та практичного відпрацювання польотів
на безпілотних літальних
апаратах.
травень 2021 року | ВІТІ
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Наука

У ВІТІ ПРИВІТАЛИ
НАУКОВЦІВ З
ПРОФЕСІЙНИМ
СВЯТОМ —

ДНЕМ НАУКИ
В УКРАЇНІ!

Напередодні Дня науки, під керівництвом заступника начальника інституту з наукової роботи полковника
Григорія Раздивідова, який відзначається 15 травня, у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут відбулись урочистості.
Традиційно з нагоди Дня науки було відзначено здобутки кращих наукових та науково-педагогічних працівників,
які показали значні результати своєї наукової діяльності.

Цьогоріч кращі науковці інституту були
відзначені
подяками
Печерської районної в
місті Києві державної
адміністрації та грамотами від начальника
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв
Крут. Також в урочистій
атмосфері було вручено
дипломи докторів філософії та кандидатів наук
тим науково-педагогічним працівникам, які у
2021 році отримали наукові ступені та захистили дисертаційні роботи:
диплом доктора філософії зі
спеціальності «Інформаційні системи та технології» отримав старший
викладач кафедри комп’ютерних
інформаційних технологій підполковник Віталій Фесьоха;
10
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дипломи кандидатів технічних наук
отримали старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій
майор Євгеній Редзюк та старший викладач
кафедри побудови телекомунікаційних систем підполковник Олексій Залужний.

ВсТуП 2021

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

ЯК СТАТИ ВИСОКОКЛАСНИМ ФАХІВЦЕМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ —
РОЗПОВІЛИ У ВІТІ МАЙБУТНІМ ВСТУПНИКАМ
До Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут завітали майбутні абітурієнти.
У День відкритих дверей абітурієнти знайомились із факультетом інформаційних технологій та зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка на факультеті (122 –Комп’ютерні науки, 126 –
Інформаційні системи та технології).
Під час заходу майбутні вступники познайомились
з історією славетного навчального закладу, поспілкувались із заступником Голови Приймальної комісії – заступником начальника інституту з навчальної роботи полковником Олексієм Сілко.

Також відвідали випускові кафедри факультету
— кафедру автоматизованих систем управління
та кафедру комп’ютерних інформаційних технологій, пройшли тест на кращого програміста,
розібрались у роботі 3D-принтерів, а також подискутували із курсантами. Варто зазначити,
що з року в рік курсанти або випускники цього
факультету перемагають у більшості номінацій
Національного оборонного Хакатону та Хакатоні
країн-членів НАТО. Наприкінці заходу найактивніші з абітурієнтів отримали приємні подарунки
із логотипом інституту.
Анастасія Рудніцька
травень 2021 року | ВІТІ
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наТо

СТАНДАРТИ
НАТО:
В ЯКИХ САМЕ РОЗРОБКАХ
БЕРЕ УЧАСТЬ НАУКОВИЙ
ЦЕНТР ЗВ’ЯЗКУ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
У Збройних силах України активно
впроваджуються стандарти НАТО. Як
повідомляє Міноборони та ЗС України,
вони вже впровадили 292 стандарти та
документи НАТО.
Ця кількість перевищує кількість запроваджених стандартів навіть у країнах-членах Альянсу. Для порівняння,
експерти показали відсоток стандартів, що впроваджується членами НАТО.
Наприклад, на початок 2021 року 22%
стандартів НАТО було впроваджено
в Чорногорії, 29% — в Албанії, тоді як
Північна Македонія ще не досягла 1%.
Якщо говорити про країни-партнери
НАТО, то Австрія досягла 14%, а Україна
— 19%. Ми можемо погодитися з тим, що
Україна має дуже добрі темпи впровадження цих стандартів.
Активну участь у роботі з впровадження стандартів НАТО у діяльність
Збройних сил України бере особовий
склад Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут. Саме Науковим центром
зв’язку та інформатизації Інституту виконувались розроблення доктрин, настанов, військових стандартів, збірників.
Замовниками розроблення доктринальних документів були: Управління
стандартизації, кодифікації та каталогізації, Центральне управління охорони
державної таємниці та захисту інформації ГШ ЗС України та Командування
Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС
України.
На замовлення Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації
розроблено:
–
Словник НАТО зі зв’язку.
Частина 4 (Витяг із наказу про прийняття Стандарту «Словник НАТО зі зв’язку.
Частина 4», вих. № 191/486 від 03.04.20);
–
Словник НАТО зі зв’язку.
Частина 5 (Витяг із наказу про прийняття Стандарту «Словник НАТО зі
зв’язку. Частина 4», вих. № 191/1114 від
04.08.20);
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–
Словник НАТО зі зв’язку.
Частина 6 (АComP-01 (Edition 3), NATO
COMMUNICATIONS GLOSSARY).
На замовлення Центрального управління охорони державної таємниці та
захисту інформації Генерального штабу
ЗС України розроблено: 3 військові стандарти щодо забезпечення автентичності, цілісності інформації та розмежування доступу в автоматизованих системах
військового призначення.
На
виконання
розпоряджень
Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України проведено роботи
щодо розробки однієї доктрини, 10 настанов та одного збірника.
Зазначимо, що за новим законом
військові стандарти тепер відділені від
національних. Міноборони отримало
повноваження здійснювати нормативно-правове регулювання у сфері
військової стандартизації та визначати
орган військової стандартизації. Наразі
система військової стандартизації в
МО та ЗС України відповідає системам
стандартизації НАТО.
Керівним
наглядовим
органом
стандартизації є Комісія з проблем
стандартизації, до повноважень якої
належать координація діяльності органів військового управління з питань
прийняття та впровадження положень
(норм, вимог) міжнародних військових
нормативних документів та узгодження
розбіжностей, які можуть виникати при
погодженні проєктів військових стандартів, розподілу відповідальності за
опрацювання стандартів НАТО тощо.
Керівним
виконавчим
органом стандартизації є Управління
стандартизації,
кодифікації
та
каталогізації, яке здійснює управління та загальну координацію робіт з
військової стандартизації, забезпечує
реалізацію політики в галузі військової
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стандартизації, приймає та припиняє
дію військових стандартів тощо.
Роботи з оперативної та адміністративної стандартизації ведуться
через органи військового управління,
які здійснюють функції з військової
стандартизації у межах визначених
напрямів діяльності: впровадження
міжнародних військових нормативних
документів зі стандартизації, контроль за виконанням робіт із військової
стандартизації, замовником яких є орган військового управління тощо.
Організації з військової стандартизації (наукові та науково-дослідні установи) та тимчасові (спільні) робочі групи
розробляють, перевіряють та своєчасно
переглядають військові стандарти відповідно до напрямів робіт або у межах
вирішення конкретних завдань.
Тож, очікуваний Україною План дій
щодо членства, і саме членство в НАТО,
є результатом політичного рішення, яке
формально не пов’язане із впровадженням стандартів. Проте, Україна повинна
продемонструвати своїм партнерам,
що стандарти впроваджуються. Країні
необхідно підтримувати своє прагнення
до членства в НАТО справами, а не словами. Наразі впровадження стандартів
НАТО є чи не найбільш актуальним завданням. Це важливий показник для
Альянсу, який свідчить про сумісність
української армії з силами Альянсу.
Український спосіб застосування стандартів НАТО є динамічним. Але велика
робота ще попереду, оскільки більшість
стандартів ще не прийняті. Важливість
розуміння цих аспектів покращує як
оцінку ситуації з інтеграцією, так і надає
можливість для подальшого розвитку та
вдосконалення синергії між державним
сектором, державними службами та міністерством оборони в процесі реалізації євроатлантичного курсу України.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

XX

ПІДСУМКОВА
ВОЄННО-НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ

Щорічно у ВІТІ відбувається підсумкова воєнно-наукова конференція.
У цьому році вона пройшла з 17 по 21
травня 2021 року, на якій курсанти обговорювали розвиток творчої думки,
обмін воєнно-науковою інформацією,
популяризацію кращих наукових робіт
та обмін відгуками по них, а також подальшу активізацію роботи воєнно-наукових товариств факультетів інституту та воєнно-наукових гуртків кафедр
щодо залучення до наукової роботи
курсантів інституту.

На секційних засіданнях наукових
гуртків кафедр взяло участь 185 курсантів та 43 науково-педагогічні працівник, заслухано та обговорено 124
доповіді та повідомлення. Кращі доповідачі отримали заохочення від начальника інституту.
Крім цього, в інституті щорічно
проводиться конкурс наукових робіт

курсантів за п’ятьма напрямками. Він
присвячується Дню науки України.
Кращі наукові роботи нагороджуються дипломами та рекомендуються комісією для участі у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з
галузей знань та спеціальностей у наступному навчальному році.
Дані заходи відбуваються задля
підтримки обдарованої молоді, підвищення ефективності науково-технічної
творчості курсантів, оперативного використання результатів їхніх творчих
доробків як у науці, так і у навчанні.
У цьому році 18 робіт нагороджено
дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.
Тож хто стали переможцями та які
роботи отримали нагороди, дізнаємося далі.
На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей було відправлено 14 робіт, автори 11 робіт взяли участь у підсумкових науково-практичних конференціях, де вибороли два
дипломи ІІ ступеня, два дипломи ІІІ ступеня та отримали сертифікати учасників конференції:
диплом ІІ ступеня у галузі «Військові
науки» — робота курсантів факультету
інформаційних технологій Мамчура
В. О., Вірста А. В. «Модель автономного керування транспортним засобом
на основі генетичного алгоритму та
нейронної мережі», науковий керівник — заступник начальника кафедри комп’ютерних інформаційних

технологій, к. т. н., доцент підполковник
Нестеренко М. М.;
диплом ІІ ступеня зі спеціальності
«Інформаційні системи та технології» — робота курсантів факультету інформаційних технологій Дяченко А. Ю.,
Кузьменко А. М. «Модель оцінки достовірності інформації Інтернет-ресурсів
на основі алгоритму BERT», науковий
керівник — начальник кафедри автоматизованих систем управління д. т. н.,
с. н. с. полковник Сова О. Я.;
диплом ІІІ ступеня з галузі
«Військові науки» — робота курсантів факультету телекомунікаційних
систем Шиманського В. М., Ольського
Є. Ю. «Взаємодія радіозасобів різних
діапазонів за допомогою апаратури
внутрішнього зв’язку та комутації RF78001 виробництва HARRIS», науковий
керівник — викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж майор
Хоменко П. В.
диплом ІІІ ступеня зі спеціальності
«Кібербезпека» — робота курсанта факультету бойового застосування систем управління та зв’язку Прийми О. О.
«Оцінка швидкодії програмних функцій скалярного множення та пошук коефіцієнтів рівняння ізогенних кривих з
використанням MIRACL CRYPTOGRAPHIC
SDK», науковий керівник — начальник
кафедри кібербезпеки, д. т. н., с. н. с.
полковник Чевардін В. Є.

Перше місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за
окремими спеціальностями з роботою
«Підсистема виявлення поліморфних
кібератак на основі нечіткого логічного
виводу» здобула курсантка факультету
інформаційних технологій Ковальчук
Анастасія. ЇЇ науковий керівник — старший викладач кафедри комп’ютерних
інформаційних технологій, доктор філософії у галузі інформаційних технологій підполковник Фесьоха В. В.
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навчання

ЯК ГОТУЮТЬ СЕРЖАНТІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ

У ВІЙСЬКОВОМУ КОЛЕДЖІ ВІТІ
18 травня Військовий коледж
сержантського складу Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
святкує 11-у річницю від дня заснування. Це провідний військовий навчальний заклад, який
здійснює підготовку професійних
сержантських кадрів для підрозділів Військ зв’язку.
Упродовж майже трьох років навчання юнаки й дівчата
здобувають освіту за спеціальностями «Комп’ютерні науки»,
«Телекомунікації та радіотехніка».
Ці знання й навички дозволяють
їм працювати на посадах техніків
та начальників елементів систем
зв’язку середнього рівня.

Вже більше року у коледжі
функціонує Мережева академія
Cisco. У рамках програм навчальних дисциплін курсанти вивчають
два базові курси: CCNA Routing
and Switching: Introduction to
Networks (Знайомство з мережею)
та Cybersecurity Essentials (Основи
кібербезпеки).
Після успішного проходження
курсів випускники мають достатні
знання про маршрутизацію, комутацію, мережні додатки і протоколи. Курсанти готові до роботи
як фахівці інформаційних технологій з обслуговування мереж початкового рівня.
Навчання
здійснюється
в
14

онлайн-режимі. Усі матеріали
занять, включаючи теоретичні,
практичні, лабораторні заняття
та контрольні заходи, розміщені
на відповідному вебресурсі і доступні цілодобово з будь-якого
пристрою (комп’ютера, планшета,
телефону).
У лютому 2020 року здійснено перший випуск 60 фахівців
з курсу CCNA R&S і 9 осіб з курсу
Cybersecurity Essentials, у даний
час вони всі вже проходять службу
у військах Збройних сил України.
Щодо практичних занять в польових умовах, які відбуваються на базі навчального центру
зв’язку у Полтаві, — курсанти вивчають всі сучасні засоби зв’язку,
які є на озброєнні. При цьому акцент робиться не тільки на вивченні технічних моментів, а й на
порядку застосування відповідних засобів у різних бойових умовах, в контексті їх застосування
для виконання бойових завдань.
Підготовка фахівців здійснюється поетапно. Курсант набувають практичних навичок з експлуатації спочатку окремих зразків
техніки зв’язку, потім з розгортання апаратних, станцій, командно-штабних машин, комплексних
апаратних у складі екіпажу. І завершує практичну підготовку відпрацювання питань з розгортання
та експлуатації апаратних, станцій
в системі зв’язку в складі елементів польових вузлів зв’язку, лінії
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зв’язку і польових вузлів зв’язку
пунктів управління різних ланок, а
також виконання функціональних
обов’язків посадових осіб чергової зміни при встановленні, наборі та забезпеченні зв’язку.
Для практичної підготовки військових фахівців використовується польова матеріально-технічна
база навчального центру зв’язку,
яка включає:
– військове стрільбище, яке
забезпечує проведення навчальних стрільб зі стрілецької зброї;
– тактичне поле, інженерне
містечко, майданчик для проведення занять з РХБЗ захисту, психологічну смугу перешкод (за системою підготовки БАрС).
Для занять фізичною підготовкою використовується спортивна
база Навчального центру зв’язку,
що включає спортивний зал, оздоровчо-спортивний
комплекс,
спортивне містечко, футбольне
поле, 2 волейбольні майданчики,
майданчик для гри в мініфутбол,
смугу перешкод, стадіон.

історія

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

МІЛІТАРНА ІСТОРІЯ:

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО МУЗЕЙ ВІТІ
18 ТРАВНЯ В УСЬОМУ СВІТІ ВІДЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ.
Саме тому ми хочемо розповісти про музей Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Музей є візитівкою цього вишу,
його мілітарної історії, історії героїв Крут та національно-бойових традицій сьогодення. Музей
— це складова частина військовопатріотичного виховання майбутніх офіцерів-зв’язківців. Музей
щоденно гостинно відкриває двері для всіх відвідувачів, курсантів
та молоді, які прагнуть ознайомитися з історією та сучасними досягненнями навчального закладу.
Музей наочно демонструє все те
краще, що досягнуто навчальним
закладом у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі телекомунікацій та інформатизації
за майже 103-ю річницю свого
існування, від історії військових
кантоністів до сучасних часів незалежної України.
Роки минають, змінюються покоління, а музей залишається невичерпною скарбницею людської
пам’яті, зберігаючи документи,
бойові прапори, 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
діяльності нашої альма-матер з
підготовки офіцерів-зв’язківців.
Гордістю музею є колекція випускних альбомів та планшетів,
які зберігаються від часу перших
випусків у 1917–1941 рр. і до 2020

року включно. На основі наявних
експонатів, які розміщені у трьох
залах, унаслідок 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 сьогоднішніх
днів. До експозиції включено оригінальні експонати. Основними
ідеями, втіленими в ній, є увічнення славної історії подвигу
Героїв Крут у боротьбі за незалежність Української Народної
Республіки. Перший зал включає
в себе експозиції Національної
визвольної боротьби. 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 трьох проєктів, в
яких висвітлюється Революція
Гідності, неоголошена війна та
героїчна звитяга випускників і викладачів інституту. Зібрані разом,
ці музейні історії відтворюють героїчні і трагічні події 2014–2020
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 Сході
України доповнює галерея робіт
відомих фотодокументалістів. З
метою донесення достовірної інформації про роль Збройних сил
України у захисті суверенітету та
незалежності України під час відбиття російської збройної агресії, заступник начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення полковник Олег
Петровський та завідувачка музею Наталія Кравченко в системі
національно-патріотичної підготовки з військовослужбовцями
військової служби за контрактом
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут на базі музею бойової звитяги інституту проводять
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. Двадцять один офіцер-випускник та викладач нашого військового закладу загинули
на фронті. Серед військовослужбовців інституту понад 240 є учасниками війни на Сході України.
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