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Понад 120 курсантів та офіцерів 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв 
Крут взяли участь у Параді військ 
з нагоди 30-ї річниці Незалежності 
нашої держави. Парадний розраху-
нок закладу очолив лицар ордена 
Богдана Хмельницького III ступеня, 
учасник бойових дій генерал-майор 
Віктор Остапчук.

У строю – десять офіцерів інсти-
туту – учасники бойових дій, які ви-
конували спеціальні завдання на 
сході нашої країни, а саме: заступник 
начальника інституту з озброєння – 
начальник озброєння лицар ордена 

Богдана Хмельницького III сту-
пеня, учасник бойових дій пол-
ковник Олексій Кім,  начальник 
факультету телекомунікацій-
них систем лицар ордена 
Богдана Хмельницького III сту-
пеня, учасник бойових дій 
полковник Євгеній Рибка, 
начальник факультету бойо-
вого застосування систем 
управління та зв’язку учасник 
бойових дій полковник Олек-
сандр Пономарьов.

КУРСАНТИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ
ПРОЙШЛИ ХРЕЩАТИКОМ НА ПАРАДІ

У ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

До курсантського строю увійшли 
кращі військовослужбовці інституту, 
відмінники навчання. 

Уперше головною вулицею сто-
лиці здійснив рух зведений під-
розділ засобів зв’язку рухомого 
пункту управління, до складу якого 
ввійшли командно-штабні маши-
ни БТР КШ «Хорунжий», БТР-4КШ, 
БТР-3КШ, Автоматизований антен-
ний комплекс Центральної польо-
вої станції супутникового зв’язку, 
Радіорелейні станції А2М1-07.

Загалом участь у параді взяли 
майже 5 тисяч військовослужбовців 
– 36 парадних розрахунків ЗСУ, сил
безпеки і оборони України, а також 
країн-партнерів.

парад ВІйськ
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У заході брали участь понад 50 пред-
ставників українських державних струк-
тур у сфері кібербезпеки.

Команда Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, до складу якої увійшли офі-
цери кафедри кібербезпеки та курсанти 
факультету бойового застосування сис-
тем управління та зв’язку, представляли 
команду Міністерства оборони України.

Тренінг проводився за методом «жи-
вого вогню», де  учасники були розділені 
на білу, синю та червону команди.

Біла команда складалася з 

представників організаторів заходу та 
представників відомств, залучених до 
цих навчань. Від ЗС України до команди 
білих увійшов начальник кафедри кі-
бербезпеки Владислав Чевардін.

Червона команда була представле-
на лише іноземними фахівцями з ак-
тивного захисту (пентестингу), а саме 
з Естонії. Завданням червоної команди 
було здійснювати пошук уразливостей 
та експлуатувати їх з метою нанесення 
шкоди інфраструктурі у віртуальному 
середовищі. Інтенсивність атак постійно 
змінювалась у реальному часі.

Сині команди були сформовані з фа-
хівців основних українських державних 
структур у сфері кібербезпеки, а саме 
ЗСУ, СБУ, НБУ, КП та ДССЗЗІ (cert-ua). 
Кожна синя команда мала оцінити влас-
ні уразливості та своєчасно здійснити 
їх захист під час кібератак, з чим усі ко-
манди впоралися успішно, але з різним 
часом та ефективністю.

Додамо, що іноземні експерти реалі-
зували непередбачувані сценарії та про-
демонстрували як класичні, так і прихо-
вані кібератаки українським фахівцям.

Три офіцери та дев’ять курсантів стали одними з найкращих, здобувши третє 
місце та Кубок навчань з кібербезпеки Eu4digitalua.

СТАЛА ТРЕТЬОЮ 
НА  НАВЧАННЯХ З КІБЕРБЕЗПЕКИ EU4DIGITALUA

КОМАНДА ВІТІ 

кІбербезпекакІбербезпека БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Ми живемо в час, коли в країні 
все реформується – не є винят-
ком і військова освіта. Сучасний 
світ диктує свої умови та вимагає 
постійного і сучасного розвитку, 
впровадження новітніх техноло-
гій у навчання. Саме для вирішен-
ня задачі осучаснення навчання 
з’явилась ідея з наступного року 
введення на кафедрі спеціальних 
інформаційних систем та робо-
тотехнічних комплексів нової на-
вчальної  дисципліни «Основи 
робототехніки військового при-
значення», яка у 8 семестрі буде 
викладатись фахівцям за спеці-
альністю     «Озброєння та військо-
ва техніка», «Військове управлін-
ня» (за видами збройних сил) та  
«Кібербезпека». 

Основними завданнями ви-
вчення дисципліни «Основи робо-
тотехніки військового призначен-
ня» є формування пізнавальної, 
практичної, творчої, інформатив-
но-комунікаційної та соціальної 
компетентностей, які полягають у 
оволодінні основними поняттями 
робототехніки, технічного кон-
струювання та моделювання ро-
ботів, розвитку образного техніч-
ного мислення, проєктування та 
створення власних комп’ютерних 
програм та програм керування 
діючими моделями роботів, роз-
витку стійкого інтересу до робо-
тотехніки, застосуванні інформа-
ційно-комунікаційних технологій 
для створення, пошуку та обміну 
інформацією, вивченні сучасних 
технологій конструювання,

ЧОМУ НАВЧАТИМУТЬ КУРСАНТІВ
ЗА НОВОЮ 
ДИСЦИПЛІНОЮ

РОБОТОТЕХНІКА У ВІТІ:

програмування та використання 
роботизованих пристроїв. 

В даній дисципліні будуть 
розглядатись  наступні питання: 
загальні відомості про робото-
техніку та галузі ї ї застосування, 
коротка історія розвитку робо-
тотехніки, галузі застосування 

полковник Панченко Ігор, на-
чальник кафедри "Спеціальних 
інформаційних систем та ро-  
бототехнічних комплексів"

та види роботів, огляд сучасного 
стану робототехніки в Україні та 
світі, складові частини робота та 
їх взаємодія, проєктування, кон-
струювання та програмування ро-
ботів, алгоритми керування рухом 
робота.

У слухачів на практиці є можли-
вість побудувати моделі робото-
технічних систем, які відповідають 
вимогам міжнародних олімпіад з 
робототехніки, та провести зма-
гання з робототехніки між коман-
дами. Такі змагання  проводять в 
різних категоріях. Серед класич-них 
можна виділити наступні: «Sumo», 
«Robo-Race», «Follow-Line», а для 
найбільш «божевільних винахід-
ників» є окрема категорія змагань 
– «Вільна думка». Це творчий нап-
рямок, де винахідник може дати 
політ фантазії і з’єднати не поєд-
нуване. 

Таким чином, робототехніка 
популярна по всьому світу за-
вдяки своїй значущості, вивчення 
даної дисципліни прищеплює лю-
бов до техніки, інженерної справи 
і розвиває технічне мислення.

ноВІ ТехнологІї
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З нагоди професійного свята вій-
ськових зв’язківців кореспондент  заві-
тав до Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут (ВІТІ) — вишу, де готують 
офіцерів-зв’язківців.

Наскільки змінилась їхня підготов-
ка з початку агресії РФ? Як у 2014 році 
готували офіцерів-зв’язківців для бо-
йових бригад? Та представники якої 
країни приїжджали до нас, аби навча-
ти українських військових?

На ці й інші запитання кореспон-
денту АрміяInform відповіді давав за-
ступник начальника кафедри теле-
комунікаційних систем та мереж ВІТІ 
полковник Тарас Гурський.

У 2014 році навчання проводили 
американські інструктори 
— представники корпорації 
«Харріс»

— Від початку агресії РФ система 
підготовки військових зв’язківців в 

Україні змінилася кардинально. Станом 
на початок 2014-го тривав процес 
цифровізації стаціонарної компонен-
ти системи зв’язку та автоматизації 
ЗСУ. Мобільну ж компоненту фактично 
представляли аналогові системи пере-
важно радянської доби. Як тільки на-

лагодили централізоване по-
стачання у війська цифрових 
радіозасобів для побудови 
тактичних систем зв’язку, 
наші викладачі почали пере-
орієнтовуватись на нову тех-
ніку й оновлювати навчальні 
програми. У 2014-му у ВІТІ 
організовано систему курсів 
для призваних із запасу за 
мобілізацією й діючих офі-
церів. Серед мобілізованих 
були і люди поважного віку, 
яких іноді вчили елементар-
ної роботи з комп’ютером, — 
згадує викладач.

За його словами, на по-
чатку бойових дій першими 
замість аналогових радян-
ських радіостанцій у війська 
почали постачати засоби 
транкінгового зв’язку вироб-
ництва компанії «Motorola».

— Ці засоби зв’язку про-
тиударні й захищені від 

проникнення води, з підтримкою шиф-
рування інформації. А їхня ціна — на 
порядок нижча сучасних військових 
радіозасобів. І для тих часу й ситуації 
це був непоганий варіант для війська. 
Тож ми вчили офіцерів і курсантів на-
лаштування системи транкінгового 
зв’язку, розгортання ретрансляторів з 
антенно-щогловими пристроями для 
забезпечення максимальної ефектив-
ності зв’язку. Також тоді до ЗСУ почали 
надходити перші партії ультракорот-
кохвильових (УКХ. — Ред.) радіостанцій 
«Harris», — додає Тарас Гурський.

Він розповідає, що тоді влітку у 
ВІТІ відкрили курси для офіцерів-
зв’язківців, які займалися налаштуван-
ням цих засобів і підготовкою користу-
вачів роботи з ними.

— Тренінг проводили американські 
інструктори — представники корпора-
ції «Harris». Вони навчали спочатку ви-
кладачів ВІТІ, інструкторів Навчального 
центру військ зв’язку в Полтаві і на-
чальників зв’язку військових частин, 
куди пішли перші поставки американ-
ських радіостанцій. Наші викладачі 
навчали налаштування й експлуатації 
цих зразків курсантів, мобілізованих 
та діючих офіцерів з військ, — зазначає 
співрозмовник.

ЗМІНИЛАСЬ ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ

ЯК З ПОЧАТКУ ВІЙНИ

зВ’язкІВцІ

8 серпня у Збройних силах України професійне свято від-
значають військові зв’язківці. Саме вони, завдяки професій-
ній та злагодженій роботі, забезпечують безперебійний об-
мін інформацією та даними як між окремими підрозділами, 
так і військовими формуваннями в будь-який час доби, за 
будь-якої погоди та пори року. Зі свого боку це дає змогу по-
вноцінно виконувати поставлені завдання.

З нагоди свята начальник інституту генерал-майор 
Віктор Остапчук привітав особовий склад зі святом, вручив-
ши грамоти та відзнаки від Головнокомандувача Збройних 
сил України, Командувача Військ зв’язку та кібербезпеки 
Збройних сил України та начальника інституту.

Також відбулося нагородження учасників та призерів 
Конкурсу на кращого фахівця (екіпаж) Військ зв’язку 
Збройних сил України.

зВ’язкІВцІ
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Викладачі вишу виїжджають 
у відрядження на навчання в 
закордонні підприємства, що 
виробляють засоби зв’язку

Полковник Гурський зауважує: 
курсанти, яких достроково випускали 
в лютому 2015-го, вже мали достатні 
практичні знання з новітніх систем і 
засобів зв’язку, що використовували у 
війську.

— Наш випускник тоді вже міг на-
лаштувати і правильно застосовувати 
засоби «Motorola», УКХ-радіостанції 
«Harris», термінали супутникового 
зв’язку. Спершу вони телефонували 
викладачам, консультувались з приво-
ду проблемних питань на практиці. Так 
розпочалося впровадження досвіду 
АТО/ООС у навчальний процес на кафе-
дрі, — стверджує офіцер.

З 2014 року підготовка із загаль-
них, фундаментальних дисциплін, як-
от вища математика, фізика, теорія 
електричних кіл, теорія електричного 
зв’язку — майже не змінилась.

Ті ж предмети, де вивчають вій-
ськову техніку зв’язку, організацію 
зв’язку — отримали кардинальні змі-
ни, оскільки оновилася система зв’язку 

у військах та принципи її побудови. За 
його словами, на кафедрі телекомуні-
каційних систем та мереж ВІТІ навчаль-
но-матеріальна база відтоді оновилась 
практично повністю.

— З 2014-го, окрім згаданих засо-
бів зв’язку, на озброєнні і в навчаль-
ному процесі з’явились сучасні засо-
би радіорелейного й супутникового 
зв’язку, телекомунікаційні комплекти 
оперативного розгортання робочих 

місць команди-
рів та офіцерів 
штабів на пунктах 
управління різного 
рівня, комплексні 
апаратні зв’язку 
й модернізовані 
командно-штабні 
машини. Більшість 
з переліченого по-
вністю або частко-
во виготовляється 
в Україні. В інсти-
туті створено ба-
тальйон забезпе-
чення навчального 
процесу на базі 
бригади зв’язку у 
Семиполках. Торік 
введено в експлу-
атацію навчаль-
но-тренувальний 
комплекс на тери-
торії інституту. Це 
дозволило значно 
підвищити якість 
підготовки офіцерів-
зв’язківців у польо-
вих чи наближених 
до таких умовах… 

Власне, маємо впевнено балансува-
ти між тим, що командування Військ 
зв’язку та кібербезпеки і командири 
військових частин вимагають від нас 
готувати якісного фахівця з військо-
вого зв’язку, а з іншого боку маємо 
відповідати високому рівню вишу 4-го 
рівня акредитації, — підкреслює Тарас 
Гурський.

Він зазначає, що нині викладачі 
вишу виїжджають на навчання під 
егідою НАТО, закордонні відрядження 
до закордонних і вітчизняних підпри-
ємств, де виробляють засоби зв’язку, 
які використовують у ЗСУ:

— Наші офіцери проходять там під-
готовку. А працівники тих заводів при-
їжджають до нас з метою навчання. 
Найкращих курсантів відряджаємо за 

кордон у ці підприємства, щоб вони 
бачили, як проєктують, виготовляють, 
ремонтують радіостанції, перевіряють 
перед відправленням замовнику.

«Випускник ВІТІ, як відслужить 
у війську, у цивільному житті 
точно знайде гідну роботу»

Розмова переходить до перспек-
тив, що можуть очікувати на війська 
зв’язку.

— Якщо казати про УКХ-зв’язок, 
тобто тактичний зв’язок на полі бою, 
який використовують усі — від коман-
дира відділення до комбрига, то він 
нині переважно організується з ви-
користанням засобів «Motorola». Їхній 
основний недолік — робота тільки на 
фіксованих частотах і у достатньо вузь-
кому робочому діапазоні частот, що не 
дає можливості стійко працювати в 
умовах впливу засобів радіоелектрон-
ної боротьби противника. Відповідно, 
«Motorola» з часом має перейти на 
службу в тилові частини й підрозді-
ли забезпечення. У бойових частинах 
на озброєнні повинні бути професій-
ні військові радіостанції («Харріс». — 
Ред.). В ідеалі, звісно, щоб розвивалась 
вітчизняна промисловість і в Україні 
могли виготовляти власні радіостанції 
військового призначення… Якщо ж го-
ворити про короткохвильовий зв’язок, 
який передбачає роботу на відстані 
сотень і тисяч кілометрів, то, наскільки 
мені відомо, забезпечення військ раді-
останціями виробництва тієї ж компа-
нії «Harris» майже завершене, — зазна-
чає офіцер.

Випускники-зв’язківці ВІТІ отриму-
ють фундаментальні базові знання у 
галузі телекомунікацій і радіотехніки, 
ознайомлюються з тим, як влаштова-
ні системи мобільного зв’язку й без-
проводового доступу будь-яких стан-
дартів: теорія, можливості, напрямки 
розвитку.

— Значна частина менеджерів 
топрівня у потужних компаніях на 
ринку телекомунікацій, наприклад, 
«Укртелеком», «Лайфселл» — це наші 
випускники, які завершили службу 
у ЗС України і звільнились у запас. 
Тому випускник ВІТІ після того, як від-
служить у війську, в цивільному жит-
ті точно знайде гідну роботу за фа-
хом, — підсумував полковник Тарас 
Гурський.

Євген Проворний
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29 серпня вся Україна вшановує 
пам’ять мужніх українських воїнів, які 
ціною власних життів відстоювали сво-
боду й незалежність своєї Батьківщини. 
Згадали полеглих і у Військовому інсти-
туті телекомунікації та інформатизації 
імені Героїв Крут.

Схиливши голови у хвилині мов-
чання, курсанти, офіцери та запро-
шені гості віддали шану всім, хто за-
гинув у боротьбі за вільну Україну, 
зокрема й офіцерам-зв’язківцям, ви-
пускникам інституту: Герою України 
генерал-майору Максимові Шаповалу, 
полковникам — Борисові Кифоренку, 
Ігорю Павлову, Віктору Соснюку, під-
полковникам — Артуру Музиці, 
Святославу Василенку, Ігорю Горбенку, 
Ігорю Сніжку, Володимирові Юрченку, 

майорам — Віктору Хмелецькому, 
Якову Губу, Павлу Балагланову, Віктору 
Хмельницькому, Олегу Андрійцю, 
Олексію Богуславському, Віталію 
Гончаруку, капітанам — Сергію 
Білокобильському, Олегу Обухівському, 
Сергію Лимарю, Олексію Сковородіну та 
Олексію Коновалову.

Право урочисто покласти квіти до 
меморіалу загиблих надано курсантам 
факультету бойового застосування сис-
тем управління та зв’язку.

— Свобода має свою ціну, вона не да-
ється задарма. Без неї людині важко ли-
шатись людиною. І тому дуже важливо, 
аби у нашій країні не перевелися ті, хто 
знаходять у собі відвагу стати на захист 
нашої свободи і гідності, — зазначив у 
своїй промові отець Андрій Зелінський. 

— Пам’ять не лише болить, пам’ять ще 
й надихає та зобов’язує. Зобов’язує 
кожного з нас жити так, аби у цьому сві-
ті, де зникли такі світлі люди, не стало 
темніше…

На знак скорботи та глибокої поваги 
до загиблих на плацу був приспущений 
Державний Прапор України, а всі учас-
ники заходу поклали квіти до пам’ятника 
загиблим офіцерам-зв’язківцям. Також 
для присутніх пролунала авторська пі-
сенна оповідь «Стою на своїй землі» у 
виконанні українського актора та співа-
ка Дмитра Лінартовича.

Під час заходу почесними грамота-
ми Військового інституту телекомуніка-
ції та інформатизації було нагороджено 
старшого лейтенанта Євгенія Соснюка 
— сина загиблого начальника зв’язку 
штабу управління 169-го навчально-
го центру «Десна» полковника Віктора 
Соснюка, а також курсанта Артема 
Богуславського — сина загиблого стар-
шого офіцера адмінвідділу управління 
ОК «Захід» майора Ігоря Богуславського.

Нагадаємо, що День пам’яті захис-
ників України відзначається щорічно
29 серпня відповідно до Указу Прези-
дента № 621/2019 від 23.08.2019 «Про 
День пам’яті» на підтримку ініціатив 
громадськості та з метою гідного 
вшанування пам’яті військовослужбов-
ців і учасників добровольчих форму-
вань, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і терито-
ріальну цілісність України, увічнення 
їхнього героїзму, зміцнення патріо-
тичного духу в суспільстві.

ЗВ’ЯЗКІВЦІ
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ

пам’яТаЄмопам’яТаЄмопам’яТаЄмо БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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На базі Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут відбулася робоча 
зустріч з директором регіонального центру кібер-
захисту полковником Ромалдасом Петкевічусом, 
аташе з питань оборони при посольстві Литовської 
республіки в Україні полковником Даріусом 
Адомайтісом та радником з питань професійної вій-
ськової освіти при Представництві НАТО в Україні 
підполковником Стасісом Палдунасом. Метою зу-
стрічі стало ознайомлення литовської сторони з ді-
яльністю Військового інституту та обговорення шля-
хів розвитку співробітництва в сфері кібербезпеки. 

Збірна команда Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 
до складу якої увійшли військовослужбовці фа-
культету бойового застосування систем управ-
ління та зв’язку – старший лейтенант Владислав 
Марчук, солдати  Владислав Савчук та Віталій 
Веремійчук, показала успішні результати у зма-
ганнях з кібербезпеки «Cyber Education Day».

Освітній захід з кібербезпеки організований 
Національним координаційним центром кібер-
безпеки за підтримки CRDF Global.

Мета заходу – залучення молоді до професій-
ного розвитку кадрового потенціалу держави та 
розуміння вимог до працівників у сфері кібербез-
пеки. Важливим аспектом було навчання молодих 
майбутніх кіберспеціалістів для формування про-
фесійних навичок стратегічних та технічних рі-
шень для захисту від кіберагресії та кіберзагроз.

Під час змагань відбулась панельна диску-
сія, де велика увага  приділялась питанню про-
фесійної відповідності випускників та молодих 
спеціалістів, а також стартував дводенний speed 
cybersecutity hackathon, в якому учасники мали 
продемонструвати навички командної роботи з 
запобігання та виявлення кібератак, а також роз-
відки/OSINT та аналізу даних (big data) для про-
гнозування кіберінцидентів.

У ВІТІ ОБГОВОРИЛИ ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ЗБІРНА ВІТІ ВЗЯЛА
УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 
З КІБЕРБЕЗПЕКИ 

«CYBER 
EDUCATION DAY»

Під час заходу члени делегації ознайомилися з 
напрямками підготовки курсантів та науковою ді-
яльністю інституту.

Також начальником кафедри «Кібербезпеки» 
полковником Владиславом Чевардіном представле-
но досягнення кафедри у сфері кібербезпеки.

Обидві сторони висловили сподівання про по-
дальшу плідну двосторонню співпрацю.

кІбербезпека
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ДО ВІТІ З ОЗНАЙОМЧИМ ВІЗИТОМ ЗАВІТАЛИ
ПРЕДСТАВНИКИ НАТО

ВІТІ ВІДВІДАЛА 
ВІЙСЬКОВА ДЕЛЕГАЦІЯ 
КОРОЛІВСТВА ДАНІЇ

У рамках підготовки до прове-
дення в Україні «Днів НАТО» з озна-
йомчим візитом до Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут завіта-
ли: перший секретар Військового 
представництва Місії України при 
НАТО полковник Володимир 
Гордієнко та штабний офіцер 
відділу спеціальних відносин ГУП 
майор Олександр Чернушин.
У ході зустрічі під керівництвом 

начальника інституту генерал-майо-
ра Віктора Остапчука з представни-
ками Головного управління партнер-
ства Стратегічного командування 
НАТО обговорено адміністративні та 
організаційні питання щодо  прове-
дення «Днів НАТО» в інституті та від-
бувся огляд навчальних аудиторій та 
класів, які будуть використовуватись 
під час даного заходу.

У Військовому інституті теле-
комунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут відбулась робо-
ча зустріч керівництва навчаль-
ного закладу із представниками 
Королівства Данії.

До складу військової деле-
гації увійшли військовий рад-
ник підполковник Йенс Якобсен 
та старший військовий радник 
при Національному університе-
ті оборони України пан Френк 
Єппесен.

Під час зустрічі заступник на-
чальника інституту з навчальної 
роботи полковник Олексій Сілко 
ознайомив представників Данії  із 
системою підготовки військових 
фахівців у галузі кібербезпеки, те-
лекомунікацій та інформатизації.

Представники інституту  також 

мІжнародне спІВробІТницТВо

ознайомили делегацію  зі здобут-
ками та перспективними напрям-
ками у галузі наукової діяльності.  

Сторони обговорили напрямки 

майбутнього співробітництва між 
Військовим інститутом телекому-
нікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут та данською стороною.

мІжнародне спІВробІТницТВо
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ЗА УЧАСТЮ ДАНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 
ФАХІВЦІВ ТА ОФІЦЕРІВ ВІТІ

КУРС ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

У межах заходів двосторон-
нього співробітництва між обо-
ронними відомствами України 
та Данії на базі Національної 
академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного 
завершився курс професійного 
розвитку викладацького складу 
вищих військових навчальних 
закладів, у якому взяли участь 
офіцери інституту. Це заступник 

начальника інституту з навчаль-
ної роботи полковник Олексій 
Сілко та начальник кафедри авто-
матизованих систем управління 
полковник Олег Сова.

Впродовж тижня учасники кур-
су переймали досвід від експертів 
Збройних сил Королівства Данія 
щодо планування, організації, 
впровадження та вдосконалення 
освітніх програм за стандартами і 

процедурами НАТО. Вся комуніка-
ція під час проведення курсу від-
бувалася винятково англійською 
мовою. 

Отриманий досвід від європей-
ських колег буде проаналізовано з 
метою вироблення рекомендацій 
до удосконалення освітнього про-
цесу у Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут. 

наВчання
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На базі кафедри Телекому-
нікаційних систем та мереж факуль-
тету Телекомунікаційних систем 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
розпочато курс навчання професійних 
монтажників кабельних мереж за про-
єктом «Cable Dogs».

Зазначений  проєкт розпочато в рам-
ках реалізації Програми розширення, 

У ВІТІ РОЗПОЧАТО КУРС НАВЧАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ МОНТАЖНИКІВ КАБЕЛЬНИХ 
МЕРЕЖ ЗА ПРОЄКТОМ «CABLE 

DOGS»

вдосконалення та введення в постійну 
експлуатацію  інфраструктури, базових, 
комунікаційних, функціональних сер-
вісів та кібербезпеки IT-середовища, 
започаткованої в рамках реалізації 
Програми USA-IT. 

Основна мета курсу – підго-
тувати фахівців Збройних сил 
України, які зможуть якісно 
аналізувати потреби, плану-
вати та виконувати роботи 
з монтажу внутрішніх та 
зовнішніх СКС із викорис-
танням оптичних та мід-
них ліній на об’єктах ЗСУ.

Під час проведення 
курсів: 

– розглянуто особливості та про-
блемні питання проєктування структу-
рованих кабельних систем (СКС) в ЗСУ 
власними силами з врахуванням між-
народного досвіду;  
– практично відпрацьовано ряд пи-

тань з монтажу СКС, а саме зварювання 
оптичних волокон, монтаж абонент-
ських розеток, муфт, боксів;  
– вивчено порядок проведення

тестування та введення в експлуа-
тацію СКС;  
– проведено вивчення основ ро-

боти в системі автоматизованого про-
єктування AutoCAD. 

Навчання  в рамках реалізації про-
грами партнерства Україна – НАТО  
проходили представники військових 
частин, науково-педагогічні працівни-
ки та інженерно-технічний склад ВІТІ. 
Заняття проводили фахівці компанії 
MУК, яка є лідером на ринку надання 
відповідних послуг. 

Зазначимо, що  в подальшому за-
плановано проведення зазначених 
курсів фахівцями ВІТІ на постійній 
основі.

наВчаннянаВчання
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Цифрова трансформація неможлива без 
упровадження комп’ютерних технологій 
у всі сфери суспільного життя. 
Але саме вони можуть спричинити 
кіберзагрози.

ЯК ФАХІВЦІВ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ 

НАВЧАЮТЬ У ВІТІ
Саме тому необхідність підготовки 

спеціалістів кібербезпеки є позачерго-
вим питанням.

За останні п’ять  років система осві-
ти в ЗС України змінилася в бік 
цифровізації суспільства, обізнаності 
працівників з питань кіберзагроз, які 
виникають під час роботи
усіх ланках управління
ЗС України. 

У 2021 році з’явився 
новий державний стан-
дарт підготовки фа-
хівців з кібербезпеки, 
одним з розробників 
якого став начальник 
кафедри Кібербезпеки 
Військового інститу-
ту телекомунікацій та 
інформатизації іме-
ні героїв Крут полковник Владислав 
Чевардін. У зв’язку з цим, освітньо-ква-
ліфікаційні програми підготовки магі-
стрів з цієї спеціальності змінилися.
У свою чергу це викликало потребу в 
зміні певної кількості програм навчаль-
них дисциплін кафедри Кібербезпеки. 
За останні роки прийняті суттєві змі-
ни і в організаційно-штатній структурі 
кафедри, а саме кафедра була розді-
лена на кафедри Кібербезпеки та 
Захисту інформації в ІТС. До останньої 
увійшли спеціальні дисципліни та ті, 
які пов’язані з технічним захистом 
інформації.

Навчальні заняття на кафедрі 
Кібербезпеки стали більш спрямовані 
на практичну складову кіберзахисту та 
прикладні дослідження уразливостей 
елементів та систем кіберпростору, які 
проводяться з урахуванням сучасних 
підходів та новітніх технологій. 

Для підвищення ефективності на- 
вчального процесу особовий склад 
науково-педагогічних працівників   
кафедри протягом останніх трьох 
місяців здійснював роботу щодо 
розробки технічного завдання 
навчально-тренувального комплексу 
кібербезпеки,  який  являє  собою 

 

 

консолідацію обчислювальних потуж-
ностей, поєднаних високошвидкісною 
мережею. Метою створення навчаль-
но-тренувального 
комплексу кібербез-
пеки є підвищення 
рівня практичної 
підготовки фахів-
ців кібербезпеки 
ЗС України щодо 
виявлення, реагу-
вання, протидії та 
попередження кі-
берзагроз, аналіз 
та розслідування 
кіберінцидентів. До 
складу навчально-
тренувального комп-
лексу кібербезпеки 

увійдуть інтелекту-
альна підсистема на-
вчання, комплекс тех-
нічних засобів та інші 
системі та комплекси.

Крім цього, науко-
во-педагогічні пра-
цівники кафедри та 
курсанти постійно  бе-
руть участь у міжна-
родних заходах щодо 
набуття спроможнос-
тей кваліфікованого 
реагування та про-
тидії кіберзагрозам 
в умовах постійного 
зростання та усклад-
нення сценаріїв і 
технік кібератак. На 
рахунку команди ка-
федри Кібербезпеки  
призові місця у зма-
ганнях та заходах, 
які організовані CRDF 
Global, НКЦК РНБО 

України, навчання CWIX 2020, 2021, 
NATO DEEP, ADL, Oberammergau NATO 
School та інших.

кІбербезпека
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Так, розпочалося свято спорту у 
спортивному комплексі Київського на-
ціонального університету імені Тараса 
Шевченка, де збірна Військового інсти-
туту телекомунікацій та інформатиза-
ції  імені Героїв Крут посіла на них дру-
ге командне місце.

Всього у святі спорту взяли участь 
7 команд, які представляли 169-й на-
вчальний центр «Десна» імені кня-
зя Ярослава Мудрого, окремий полк 
зв’язку та радіотехнічного забез-
печення імені гетьмана Михайла 
Дорошенка, Національний універ-
ситет оборони України імені Івана 
Черняховського, Військовий інститут 
КНУ імені Т. Шевченка, окремий прези-
дентський полк імені гетьмана Богдана 

Хмельницького, окрема бригада охо-
рони Генерального штабу, Військовий 
інститут телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут.

Команди змагались у різних видах 
спорту, а саме: перетягування канату, 
гвардійський ривок, мініфутбол, швед-
ська естафета, естафета 4х100 м.

У перетягуванні канату команда ВІТІ 
здобула впевнену перемогу. Друге міс-
це курсанти-зв’язківці посіли у швед-
ській естафеті та естафеті 4х100 м. А у 
вправі Р-12 «гвардійський ривок» третє 
місце в Олександра Бугая.

У боротьбі за третє місце з мініфут-
болу збірна ВІТІ обіграла команду ВІКНУ 
з рахунком 3:2.

— Враження від свята спорту, яке 
відбувається сьогодні, 
просто супер. Є поштовх 
працювати далі, бра-
ти тільки перші місця. 
Вже скоро буде чемпіо-
нат України з гирьового 
спорту, тому  докладу 
максимум зусиль,  аби 
здобути перемогу, — за-
значив кандидат у май-
стри з гирьового спорту 
Олександр Бугай.

Після завершення 
змагань у спортивному 
комплексі університету 

відбулося урочисте нагородження пе-
реможців турнірів медалями, грамота-
ми та перехідним Кубком.

Курсанти-зв’язківці билися на 
колоді, метали ножі, перетягували 
канат…

Традиційно свято спорту, яке що-
річно організовується кафедрою фі-
зичного виховання, спеціальної фі-
зичної підготовки і спорту відбулося 
у Військовому інституті телекомуні-
кацій та інформатизації імені Героїв 
Крут.

Розпочалося свято спорту з ранко-
вого шикування та жеребкування,
у якому взяли участь збірні команд 
трьох факультетів.

Курсанти змагались у таких видах 
спорту як: зустрічна естафета, еста-
фета на гімнастичному майданчику, 
перетягування канату, бій на колоді, 
баскетбол, стрільба із пневматичної 
гвинтівки, комбінована естафета та ме-
тання ножів.

У командному заліку переможцями 
змагань стала збірна команда факуль-
тету бойового застосування систем 
управління та зв’язку.

На завершення,   заступник на-
чальника інституту полковник Віталій 
Тарасов подякував усім учасникам 
заходу та нагородив особовий склад  
подарунками. 

КУРСАНТИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

У ЗМАГАННЯХ, ПРИСВЯЧЕНИХ
ДНЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

спорТ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Представники  відділу запобігання, 
виявлення злочинів та інших право-
порушень Центрального управління 
Військової служби правопорядку
(по м. Києву і Київській обл.) спільно із 
кінологічним підрозділом  ЦУ ВСП
провели з курсантами Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут виїзні 
заняття, метою яких було проведення 
профілактичної роботи, щодо недопу-
щення адміністративних правопору-
шень, скоєння злочинів та порушення 
військової дисципліни серед військо-
вослужбовців навчального закладу.

 
 

 

- Комплекс таких спільних профі-
лактичних заходів із Військовою служ-
бою правопорядку, в першу чергу, до-
помагають командуванню, в цілому, 
запобігти скоєнню правопорушень 
серед військовослужбовців всіх кате-
горій навчального закладу, – зазначив 
заступник начальника інституту з мо-
рально-психологічного забезпечення 
полковник Олег Петровський.

На цих заняттях курсантам дове-
дено нормативно-правові акти, що ре-
гулюють діяльність Військової служби 
правопорядку, підстави притягнення 
до адміністративної відповідальності 

військовослужбовців, які порушують 
громадській порядок, вживають спирт-
ні напої, наркотичні речовини та пору-
шують військову дисципліну, обов’язки 
патруля та в яких випадках складають-
ся протоколи про адміністративні пра-
вопорушення, основні причини право-
порушень та вироки судів по злочинам 
скоєних військовослужбовцями за по-
точний рік. Особлива увага зверталась 
на такі правопорушення як: вживання 
наркотичних речовин, їх зберігання, 
придбання та збут, самовільне зали-
шення частини, нестатутні взаємовід-
носини, тощо.

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ПРАВОПОРЯДКУ
провела системну роботу із профілактики
ПРАВОПОРУШЕНЬ З КУРСАНТАМИ ВІТІ

праВоВа робоТа БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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На Майдані Незалежності у Києві вчетверте від-
бувся Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за 
Героїв України». 

Курсанти факультету телекомунікаційних сис-
тем Військового інституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут взяли участь у 
забігу. Кожен обрав дистанцію та футболку із за-
кріпленим іменем знайомої або незнайомої люди-
ни, яка віддала життя в боротьбі за територіальну 
цілісність України.

Акцію започаткував у 2018 році батько заги-
блого героя російсько-української війни, «кіборга» 
Олексія Дурмасенка. Вона традиційно відбувається 
напередодні Дня пам’яті захисників України.

Акція «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» — 
це можливість для будь-кого пробігти дистанцію 
за захисників, які віддали життя в російсько-укра-
їнській війні, подякувати та підтримати родини 
Героїв, об’єднати ветеранів та чинних військово-
службовців, волонтерів, молодь та всіх небай-
дужих українців навколо цінностей державності, 
незалежності, вшанування пам’яті Героїв.

Зазначимо, що курсанти-зв’язківці  є постійни-
ми учасниками даного забігу.

ХТОСТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ
СЕРЕД КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ:

КУРСАНТИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАБІГУ

СПАРТАКІАДА

"ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ 
ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ"

Протягом двох тижнів у 
Військовому інституті телекому-
нікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут  проходила спартакіа-
да серед курсантів перших курсів. 

Учасники змагались у таких ви-
дах спорту: перетягування канату, 
стритбол, волейбол, мініфутбол, 
стрільба, настільний теніс, гирьо-
вий спорт.

Перше місце зайняли курсан-
ти факультету Інформаційних 
технологій, друге місце вибороли 
курсанти факультету Бойового за-
стосування систем управління та 
зв’язку, третє місце у курсантів 
факультету Телекомунікаційних 
систем.

спорТ спорТ 
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Курсант Назар Туль, 16 років, із 
села Чутівка, що на Полтавщині

– Я з великої родини, у мене чоти-
ри брати. Маємо чимале господарство, 
непогані статки, перспективу розви-
тку. Але саме тато спонукав вступити 
у військовий коледж і отримати цікаву 
військову спеціальність. За його слова-
ми, обробляти землю ми вміємо, але 
мусимо її і захистити у разі потреби. 
Вступний бар’єр подолав без особли-
вих труднощів, ретельно готувався не 
тільки за шкільною програмою, а й до-
датково. Крім того, у школі активно за-
ймався спортом, та й по господарству 
клопотався нарівні з дорослими брата-
ми. Тож до труднощів мені не звикати. 
Про вибір не жалкую, а родині пообі-
цяв, що військовий коледж – це лише 
перший крок в армійській кар’єрі, і я 
обов’язково одягну офіцерські погони.

Спеціальність військового зв’яз-
ківця обрав із кількох причин. По-
перше, це одна з найсучасніших про-
фесій, яка передбачає преференції 
для саморозвитку. По-друге, мабуть, із 
цікавості. Адже з важкою сільськогос-
подарською технікою, автомобілями, 
електродвигунами та компресорами я 
трохи обізнаний, а тут абсолютно но-
вий світ, горизонти, нові можливості.

Курсантка Вікторія Литвинчук, 
17 років, з міста Тульчин Вінницької 
області

– Як не дивно, але поєднати долю
зі Збройними силами вирішила ще у 
дитинстві. Хоча мама спочатку стави-
лась до мого захоплення як до дитячої 
забаганки, врешті й сама благословила 
мій вибір. Дались мої успіхи у навчанні, 
спортивні досягнення у легкій і важкій 
атлетиці, боях без правил, налаштова-
ність досягти мети попри іронічні за-
киди родичів та друзів. Моє бажання 
особливо зміцнилось, коли кілька років 
тому мій дядько вирішив призватись 
до армійських лав і боронити країну 
від російського агресора.

Вступних іспитів не боялась, а от 
перші дні у навчально-тренувально-
му таборі видались важкими. Не те 
щоб фізично. Просто довелось звика-
ти до зовсім нового розпорядку дня, 
насиченої програми курсу первинної 
військово-професійної підготовки, 

ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКІВЦЯ
ЧОМУ Я ОБРАВ ПРОФЕСІЮ

Хто ж вони, представники 
нинішнього покоління май-
бутніх зв’язківців? І чому 
обрали саме цю професію? 
З цим запитанням корес-
пондент АрміяInform звер-
нувся до першокурсників 
Військового коледжу сер-
жантського складу ВІТІ імені 
Героїв Крут.

формування взаємин із колективом і 
командирами. Але це важлива і необ-
хідна школа якостей не тільки майбут-
нього спеціаліста, а й воїна. Тому свій 
вибір не зміню. Більше того, мрію стати 
офіцером.

Спеціальність зв’язківця – це не 
тільки цікава і перспективна професія. 

Курсантка Дар’я Сивуха, 17 років, 
з міста Лубни Полтавської області

– Мій тато – військовий, у 2014–
2019 роках захищав незалежність 
України на Сході у складі десантно-
штурмової бригади. Саме його приклад 
став вирішальним у виборі професії. 
Хочу довести собі й брату-близнюку, 
який обрав кар’єру професійного фо-
тографа, що розподілення на дівочі й 
чоловічі професії не буває. А окрім ба-
жання має бути і наполегливість.

Хоча побут військової родини мені 
знайомий, звикати до нових умов спер-
шу було важко. Але, як кажуть, очі бо-
яться, а руки роблять. Тим більше, що 

підтримуємо одне одного і словом, і 
плечем. На підготовчому курсі ми не 
тільки опановуємо курс загальновій-
ськових дисциплін, а й вчимось розу-
мінню важливості та особливостей 
професії військового зв’язківця. Адже 
окрім уміння встановлювати та забез-
печувати зв’язок, маємо вміти вести 
бойові дії в обороні, наступі, протиді-
яти ворожим ДРГ. Саме тому професія 
військового зв’язківця найбільш при-
ваблива, як на мене, серед інших.

На навчання налаштована позитив-
но, по закінченню коледжу однозначно 
намагатимусь отримати вищу освіту і 
стати офіцером.

Курсант Іван Луговий, 17 років, із 
селища Романівка, Житомирщина

– Головним чинником, який спону-
кав вступити до коледжу, стало бажан-
ня перевірити себе як у фізичному, так 
і морально-психологічному відношен-
ні, чи готовий до дорослого життя. Що 
б не розповідали друзі й знайомі про 
армійське буття, відчути цю атмосфе-
ру по-справжньому можливо лише 
перебуваючи у військовому строю. Тут 
особливо гостро відчуваєш ціну справ-
жній дружбі, щирості, взаємоповазі та 
іншим чеснотам. У військовому сере-
довищі тебе випробують і нові умови 
життя та співіснування, і навчальна 
програма, і навіть погодні фактори. 
Розумію, що головні випробування по-
переду, однак не шкодую про життєвий 
вибір. Якщо витримаю їх з гідністю, 
обов’язково стану офіцером.

Спеціальність військового зв’яз-
ківця приваблює насамперед тому, 
що потребує великої наполегливості й 
самовіддачі. Водночас розкриває мож-
ливості в опануванні сучасними тех-
нологіями і дозволяє тримати руку на 
пульсі науково-технічного прогресу як 
у військовій, так і цивільній царині.

Слід додати, що нинішній набір 
курсантів, за словами начальника 
Військового коледжу сержантського 
складу ВІТІ імені Героїв Крут полков-
ника Кирила Злобіна, особливо відзна-
чають старанність, наполегливість та 
вмотивованість у навчанні.

–Близько 90 відсотків першокурс-
ників налаштовані продовжити навчан-
ня і стати офіцерами-зв’язківцями, – 
підкреслив офіцер.

сержанТи-зВ’язкІВцІ
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Відносини НАТО з Україною почали розвиватися 
невдовзі після здобуття Україною незалежності у 
1991 році. Україна не забарилася з приєднанням до 
Ради Північноатлантичного співробітництва і зали-
шалась активною учасницею протягом усієї історії 
існування цього органу. Вона приєдналась до про-
грами «Партнерство заради миру» (ПЗМ) в 1994 році 
та була серед засновників Ради євроатлантичного 
партнерства, яка замінила РПАС у травні 1997 року. 

Президент Л. Кучма відвідав НАТО 1 червня
1995 року, зустрівся з Генеральним секретарем і 
повідомив про бажання його країни підняти 
відносини між НАТО й Україною на новий рівень. 
Через три місяці, 14 вересня 1995 року, міністр 
закордонних справ Г. Удовенко відвідав НАТО для 
офіційного прийняття Індивідуальної програми 
партнерства України, провів зустріч з питань 
європейської безпеки з членами Північноатлантичної 
ради. НАТО й Україна оприлюднили Спільну заяву для 
преси, в якій були висловлені загальні принципи 
відносин НАТО – Україна в ПЗМ та в інших галузях.

Подальші зустрічі проводились на різних рівнях у 
1996 та 1997 роках. Була створена українська місія 
при НАТО, до якої увійшов і військовий представник. 
Україна представлена також у Центрі координації 
партнерства (РСС), розташованому біля SHAPE в 
Монсі (Бельгія). Згідно з рішенням, прийнятим 
Комісією НАТО – Україна на засіданні 29 травня
1998 року в Люксембурзі, офіцера зі зв’язків НАТО 
було призначено в Київ для сприяння широко-
масштабній участі України в ПЗМ та вдосконалення 
співпраці між військовим керівництвом НАТО й 
України в цілому. Україна бере активну участь у 
заходах ПЗМ як у штаб-квартирі НАТО, так і в 
країнах-членах Альянсу та партнерах.

Україна зробила значний внесок у міжнародні 
зусилля з підтримання миру. Першим був ї ї внесок 
у Сили Виконання Угоди (ІФОР) в Боснії у вигляді пі-
хотного батальйону в складі 550 військовослужбов-
ців. Сьогодні українські миротворці беруть участь в 
операціях під проводом НАТО у складі Міжнародних 
сил сприяння безпеці в Афганістані (Група з рекон-
струкції афганської провінції Гор), наприкінці
2011 року завершено участь у Тренувальній місії НАТО в 

УКРАЇНОЮ ТА НАТО
ПАРТНЕРСТВО МІЖ

Іраку, у Багатонаціональних силах безпеки в Косово, 
а також в антитерористичній операції НАТО «Активні 
зусилля» у Середземному морі.

Під час липневого саміту глав держав та уря-
дів НАТО 1997 року в Мадриді, керівники НАТО та 
Президент України Л. Кучма підписали «Хартію про 
особливе партнерство між Україною та НАТО», яка 
була парафована кількома тижнями раніше в Сінтрі 
(Португалія). В цій Хартії країни-члени НАТО підтвер-
дили свою підтримку суверенітету та незалежності 
України, а також ї ї територіальної цілісності, демо-
кратичного розвитку, економічного процвітання та 
статусу без’ядерної держави, а також принципу не-
доторканності кордонів. Ці чинники є ключовими 
для стабільності та безпеки у Центральній та Східній 
Європі й на континенті в цілому.

НАТО тепло вітало рішення України про підтрим-
ку необмеженої пролонгації Договору про нероз-
повсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та ї ї внесок у 
виведення та знищення ядерних озброєнь, що були 
розташовані на ї ї території. Схвалювались також і 
запевнення, надані Україні як неядерній учасниці 
ДНЯЗ усіма п’ятьма ядерними державами, які також 
є учасницями ДНЯЗ.

Відповідно до Хартії було засновано Комісію 
Україна – НАТО (КУН), яка є головним механізмом 
дво-стороннього діалогу. Комісія оцінює хід 
виконання Хартії й обговорює шляхи поліпшення і 
подальшого розвитку співпраці. У квітні 1999 року у 
Вашингтоні була проведена зустріч у верхах між 
НАТО й Україною, а в березні 2000 року Комісія 
НАТО – Україна вперше провела засідання в Києві.

Для розвитку практичного співробітництва під 
егідою КУН створено 5 спільних робочих груп 
Україна – НАТО з питань воєнної реформи, оборон-
но-технічного співробітництва, економічної безпеки, 
планування на випадок надзвичайних ситуацій ци-
вільного характеру, науки і захисту довкілля.

Під егідою спільної робочої групи Україна – НАТО з 
питань воєнної реформи здійснюються додаткові 
окремі консультації експертів з питань реформуван-
ня сектору безпеки та розвідки України, а також з пи-
тань співробітництва у сфері кібернетичного захисту. 
Найбільшою  сферою  практичного  співробітництва з 

ЄВроаТланТична ІнТеграцІя
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НАТО є військова. Лише протягом декількох років 
представники Збройних сил України взяли участь у 
більш ніж 100 спільних військових навчаннях.

За 15 місяців 2002–2003 років на хімічному 
заводі у Донецьку в рамках Трастового фонду 
програми «Партнерство заради миру» було знищено 
близько 400 тис. протипіхотних мін та перероблено 
їхні корпуси на пластмасові іграшки.

У листопаді 1998 року 11 країн-членів Ради євро-
атлантичного партнерства відгукнулися на заклик 
щодо надання допомоги внаслідок руйнівних пове-
ней, що сталися у басейні річки Тиси, коли постраж-
дало понад 400 тис. осіб у 120 містечках і селах та 
були затоплені близько 100 тис. гектарів сільсько-
господарських угідь. У березні 
2001 року сильні опади й танен-
ня снігів призвели до серйозних 
повеней у 12 регіонах Західної 
України, уряд звернувся до НАТО 
по допомогу. Відгукнулися 20 
країн-членів Ради євроатлан-
тичного партнерства. Угорщина, 
Нідерланди, Словаччина та 
Швейцарія направили групи фа-
хівців-рятувальників. Кошти пе-
реказувалися через Організацію 
Червоного Хреста. Протягом мі-
сяця до регіону було доставлено 
близько 3 тис. тонн необхідних 
запасів. 

Нині Альянс активно розвиває програми перепід-
готовки військовослужбовців. 

22 листопада 2002 року, під час засідання КУН у 
рамках Празького саміту НАТО, схвалено План дій 
Україна – НАТО та річний Цільовий план на 2003 рік. 
21 квітня 2005 року у Вільнюсі відбулося засідання 
КУН на рівні міністрів закордонних справ, за підсум-
ками якого започатковано Інтенсифікований діалог 
між Україною та НАТО й ухвалено спільний 
документ «Поглиблення співпраці Україна – НАТО: 
короткотермінові заходи».

21 серпня 2009 року, напередодні річниці неза-
лежності України, сторони підписали Декларацію 
про доповнення Хартії, якою піднято рівень відно-
син до Річних національних програм Україна – НАТО 
– ключовий практичний інструмент запровадження
реформ в Україні за сприяння Альянсу.

У Законі України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року за-
фіксовано намір України як позаблокової євро-
пейської держави продовжувати конструктивне 
партнерство з Організацією Північноатлантичного 
договору. Конструктивне партнерство з Організацією 
Північноатлантичного договору – один із напрямів 

безпекової політики України, що спрямований 
на взаємодію у подоланні традиційних та нових 
викликів і загроз, а також на досягнення україн-
ською державою провідних стандартів розвитку й 
обороноздатності.

23 грудня 2014 року Верховна Рада України при-
йняла рішення про відмову України від позаблоко-
вого статусу, який виявився неефективним у контек-
сті убезпечення держави від зовнішньої агресії та 
тиску.

26 лютого 2016 року Президент України підписав 
Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України 
та Організацією Північноатлантичного договору про 
статус Представництва НАТО в Україні», відповідно 

до якого Центр інформації та до-
кументації НАТО об’єднується з 
Офісом зв’язку НАТО в єдину ди-
пломатичну установу. Це перший 
подібний випадок в історії НАТО. 

В Рекомендаціях парла-
ментських  слухань  на  тему 
«Актуальні питання зовнішньої 
політики України», які відбулися 
7 грудня 2016 року, визначено 
доцільність активізації законо-
творчого процесу, спрямованого 
на реалізацію стратегічного кур-
су України на набуття членства в 
НАТО та ЄС.

6 липня 2017 року Президент Петро Порошенко 
підписав Закон України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо зовнішньополітичного 
курсу України». Закон (реєстр. № 6470) був прийня-
тий Верховною Радою України 8 червня 2017 року. 
«За» відповідне рішення на засіданні проголосували 
276 народних депутатів.

Законом вносяться зміни до Законів України «Про 
основи національної безпеки України» та «Про заса-
ди внутрішньої і зовнішньої політики» у частині єв-
роатлантичної інтеграції.

Одним з пріоритетів національних інтересів 
України визначено інтеграцію у євроатлантичний 
безпековий простір з  метою набуття членства в 
Організації Північноатлантичного договору.

7 лютого 2019 року Верховна Рада України ухва-
лила 335 голосами президентський законопроєкт 
щодо закріплення у Конституції України курсу на 
членство України в Європейському Союзі та 
Північноатлантичному Альянсі. Також Верховна 
Рада схвалила звернення до лідерів та парламентів 
держав-членів НАТО, Північноатлантичної ради та 
Парламентської асамблеї НАТО з проханням надати 
Україні план дій щодо членства на саміті Альянсу в 
Лондоні в грудні 2019 року.
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Викладачі кафедри Олеся 
Церковняк-Городецька та Вікторія 
Садикова озвучили та розвинули 
епіграф уроку: «Усе, що відбувало-
ся на території України, – це укра-
їнська історія». Курсанти прослу-
хали інформативну лекцію щодо 
подій у київському урочищі Бабин 
Яр, про перші розстріли євреїв-по-
лонених, історії порятунку та по-
ховання євреїв, з’ясували хто такі 
«Праведники світу» і хто має честь 
носити це почесне звання.

Подія завершилась переглядом 
фільму єврейської режисерки Лін 
Ротт «Мій собака герой». Стрічка 
розкриває низку проблем, зокре-
ма що таке національна пам'ять, 
ставлення до людей іншої націо-
нальності, віросповідання, розу-
міння та сприйняття Бога, віра у 
краще майбутнє та чудесний по-
рятунок головного героя Джошуа, 
який є так званим геном пам'яті і 
залишився живим заради тих, хто 
помер, щоб передати ці знання на-
ступним поколінням.

Крім цього, курсанти ВІТІ  під 
керівництвом завідувачки музею 
інституту Наталії Кравченко від-
відали Національний історико-
меморіальний заповідник «Бабин 
Яр». 

У ході заходу військовослуж-
бовці відвідали пам’ятники та ме-
моріали, які відображають траге-
дію українського, єврейського та 
ромського народів, ознайомились 
із короткою історією окупації сто-
лиці та прослухали інформацію 
про трагічну історію. 

Наприкінці заходу курсанти 
вшанували пам’ять загиблих хви-
линою мовчання та покладанням 
квітів.

РОКОВИНАМ
ТРАГЕДІЇ 
У БАБИНОМУ ЯРУ
На кафедрі військово-гуманітарних дисциплін відбувся Національний 
урок пам'яті, присвячений 80-м роковинам трагедії у Бабиному Яру.

нацІональний урок пам’яТІ 
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ЯК ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКА 

Протягом місяця курсанти 
Військового коледжу сержант-
ського складу Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут проходять 
практику у військових частинах 
зв’язку, на базах зберігання, ре-
монту, утилізації техніки та у ре-
монтних майстернях.

Під час практики вони набува-
ють практичних навичок та умінь у 

виконанні технологічних опера-
цій, технічного обслуговування 
та ремонту озброєння, військо-
вої техніки, апаратури зв’язку та 
АУВ, реалізація службових за-
вдань військово-професійної ді-
яльності за профілем майбутньої 
спеціальності. 

В ході практики курсанти від-
працьовують питання приймання 
техніки зв’язку та АУВ, ї ї технічного 

обслуговування, перевірки пра-
цездатності в різних режимах ро-
боти, ремонту, утилізації та доку-
ментального супроводження всіх 
цих процесів. 

Також навчаються застосову-
вати отримані під час навчання 
теоретичні знання на практиці, 
приймати рішення в нестандарт-
них ситуаціях, керувати підлеглим 
особовим складом.

У ТРЕТЬОГО 
КУРСУ 
ВІЙСЬКОВОГО 
КОЛЕДЖУ 
СЕРЖАНТСЬКОГО 
СКЛАДУ ВІТІ

ВишкІл
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Чотири курсанти Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут взяли участь 
у міжнародній науково-практичній 
конференції "Освіта, виховання та на-
вчання: вітчизняний та міжнародний 
досвід», яка присвячена вшануванню 
86-ї річниці з Дня народження про-
фесора Євгенія Коршака.

 Представниці факультету інформаційних техно-
логій Аріна Кузнєва та Анастасія Вірста пройшли ве-
бінар “Візуалізація даних за допомогою D3.js”. Під час 
якого вони навчилися  створювати просту вебсторінку 
за допомогою html (мови розмітки гіпертексту) та CSS 
(каскадних таблиць стилів), читати дані за допомогою 
JavaScript-бібліотеки D3.js та будувати свій перший 
графік за допомогою програмного коду.

Вебінар проводився за ініціативи Texty.org.ua 
в рамках загальноєвропейської ініціативи Meet 
and Code за підтримки SAP, Techsoup Україна та 
Ресурсного центру Гурт.

КУРСАНТИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ  У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

КУРСАНТКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ ДЛЯ ЖІНОК УКРАЇНИ 

"ОСВІТА, ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ: 
 ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД"

“ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ
ЗА ДОПОМОГОЮ D3.JS”

Під керівництвом професора ка-
федри математики та фізики Богдана 
Суся курсанти виступали із такими 
доповідями: 

Михайло Широков та   Діана 
Подгорнова:  "Нерозв'язані проблеми 
досліду Малькенсона";

Світлана Маленко та  Олена 
Андрушків: "Рух частинки з великою 
швидкістю як хвильовий процес".

наука БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

змушення видати необхідну 
їм службову чи конфіденційну 
інформацію або підтвердити 
(спростувати) факти. У разі ви-
никнення таких випадків слід 
переводити дискусію у більш 
знайому сферу знань.

5.Правильно викладайте інформацію 
про свою діяльність або діяльність 

своїх близьких (друзів, колег)
Під час спілкування в 

Інтернеті чи соціальних мере-
жах не слід акцентувати увагу 
на приналежність до Збройних 
сил України, якщо в цьому не-
має потреби.

Під час надання будь-якої 
інформації або поширення ві-
домостей про події необхідно 
уникати їх деталізації та ви-
користовувати більш загальні 
описи.

6. Не поширюйте та не обговорюйте
інформацію, в якій не обізнані,
особливо стосовно діяльності 

Збройних сил України
Під час спілкування в со-

ціальних мережах слід бути 
стриманим та відповідальним, 
оперувати інформацією лише 
в межах своєї компетенції, осо-
бливо у випадках, коли співроз-
мовники виходять за коло дові-
реної аудиторії.

Уважно читайте та аналізуй-
те публікації інших користува-
чів перед тим, як їх оцінювати, 
коментувати або поширювати. 
Будьте обачними щодо фейків 
та фішингу.

7. Підтримуйте “чисту” репутацію
акаунтів у соціальних мережах

Під час поширення на сто-
рінках в соціальних мережах 
офіційної інформації про діяль-
ність Збройних сил України чи 
про інші важливі державні події 
слідкуйте за її оцінюванням та 
коментуванням. Не дозволяйте 
поширення фейків та прини-
ження репутації українського 
війська. Припиняйте розповсю-
дження інформації, якщо на неї 
введено статус “обмежена на 
поширення” та при необхіднос-
ті видаліть її.

1. Нікому не надавайте та не
поширюйте в Інтернеті інформацію 
про себе, своїх близьких та колег

Поширення таких відо-
мостей може не тільки іден-
тифікувати особу як військо-
вослужбовця або вказувати її 
причетність до певного підроз-
ділу, але й наражати на небез-
пеку близьких їй людей. Добуті 
дані можуть передаватися заці-
кавленим особам (терористам, 
агентам) з метою створення тис-
ку на військовослужбовців, ви-
користовуючи членів їх родин.

Не слід сподіватися і по-
кладатися на безпеку Інтернет-
комунікацій. Необхідно поду-
мати про наслідки для безпеки 
та захисту інформації, яка пла-
нується до публікації або 
поширення.

2. Обмежте коло знайомств у мережі
та приховайте свою причетність до 
служби у Збройних силах України

Не слід приймати у “друзі” 
незнайомих людей (користу-
вачів мережі). Це можуть бути 
фейкові (несправжні) акаун-
ти спецслужб противника для 

збору необхідної їм інформа-
ції про військовослужбовців, 
їх службову діяльність або 
Збройні сили України в цілому.

3. Не розміщуйте на своїй сторінці
фото, відеоматеріали про діяльність 

Збройних сил України
Такий контент не тільки 

ідентифікує особу як військо-
вослужбовця, але і дає інфор-
мацію про склад, стан, місце-
перебування та переміщення 
його підрозділу (фото на фоні 
військової техніки, позицій,
з товаришами по службі, відео, 
де можна почути команди, 
сигнали та звуки техніки, що 
рухається, тощо).

4. Не починайте та не долучайтеся
до спірних (провокуючих) дискусій, 

пов’язаних з діяльністю Збройних сил 
України

Як правило, “штучно ство-
рені” спецслужбами агресивні 
переписки спрямовані на ви-
ведення співрозмовника з пси-
хічної рівноваги, втрату ним 
пильності та за допомогою 
провокуючих запитань (постів) 

IT-безпека БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ






