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У ВІТІ РОЗГЛЯНУТО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

У Військовому інституті теле-
комунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут відбулась робоча 
зустріч з приводу  трансформації 
військової освіти та підготовки вій-
ськових фахівців.

У заході взяли участь директор 
Департаменту військової освіти і 
науки МО України Володимир 
Мірненко, керівний склад та нау-
ково-педагогічні працівники інсти-
туту на чолі з начальником           –
генерал-майором    Віктором
Остапчуком.

МІЖнарОДне сПІВрОбІТницТВО

Під час зустрічі Володимир 
Мірненко повідомив, що в пер-
шому читанні Верховна Рада 
України ухвалила законопроєкт, 
який передбачає внесення змін 
до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про освіту» та «Про нау-
кову та науково-технічну діяль-
ність» щодо професійної військо-
вої освіти.

– Запровадження терміну
«професійна військова освіта» до-
зволяє нам бути взаємосумісними 
із державами-членами НАТО. Що 
стосується схеми військової освіти, 
підходів до вирішення пи-тань 
саме трансформації системи  
освіти, хочу запевнити у повній 
підтримці наших стратегічних 
радників, і вона повністю задо- 
вольняється принципами НАТО і 
вимогами нашого національного 
законодавства в сфері вищої вій-
ськової освіти, – додав
Володимир Мірненко.

За словами директора
Департаменту військової освіти і 
науки МО України, на виконання 

рішення Колегії Міністерства 
оборони, а також Міністра обо-
рони України щодо створення 
ефективної системи військової 
освіти, проаналізовано законо-
давчу і нормативно-правову базу 
України та держав-членів Альянсу 
з питань військової освіти, досвід 
освітньої діяльності військових 
навчальних закладів провідних 

держав світу.
Також  під  час  зу-

стрічі      обговорено 
важливі та нагальні 

питання трансформа-
ції системи військо-
вої освіти і підготовки 

військових фахівців тактичного 
рівня з урахуванням стандар-тів 
НАТО. Окреслені завдання для 
керівництва інституту та нау-
ково-педагогічних працівників 
щодо удосконалення освітньої 
діяльності Військового інституту 
телекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут в процесі 
трансформації військової освіти. 
Акцентовано увагу на нарощуван-  
ня спроможностей щодо мовної 
підготовки курсантів та науково-
педагогічних працівників відпо-
відно до вимог Дорожньої карти 
удосконалення мовної підготовки 
у Збройних силах України, реалі-
зації принципу «Освіта впродовж 
військової кар’єри».

По завершенню заходу  
Володимир Мірненко відповів на 
численні запитання науково-
педагогічних працівників інститу-
ту щодо особливостей організації 
освітньої діяльності у вищих вій-
ськових навчальних закладах на 
ет апі трансформації військової 
освіти та підготовки військових 
фахівців.

1. Розвиток Збройних сил України,
який повинен здійснюватися за
стандартами НАТО. Це сприятиме до-
сягненню сумісності зі збройними 
силами провідних держав світу.

2. Створення єдиної уніфікованої
системи підготовки персоналу для 
сил оборони з урахуванням досвіду 
держав-членів НАТО.

3. Формування ефективної сис-
теми професійної військової освіти, 
яка інтегрована в державну систему 
освіти.

4. Забезпечення централізова-
ної підготовки особового складу сил 
оборони оперативного та стратегіч-
ного рівнів.

5. Професійна армія має стати
школою лідерства, а професійна вій-
ськова освіта — підґрунтям для фор-
мування військової еліти держави.

6. Реалізацію принципу «Освіта
впродовж військової кар’єри».

7. Забезпечення якості вищої
освіти та професійної військової 
освіти, яка відповідає вимогам стан-
дарту НАТО Bi-SCD 075-007 «Освіта і 
підготовка».

8. Створення умов для взаємо-
визнання сертифікатів, отриманих 
у військових навчальних закладах 
держав-членів НАТО.

Відповідно до зазначених доку-
ментів трансформація системи 
військової освіти передбачає:

МІЖнарОДне сПІВрОбІТницТВО
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Сучасні гібридні війни вимагають 
постійного оновлення озброєння і 
військової техніки для Збройних сил 
України та розроблення нестандарт-
них підходів до протидії. Основу 
таких рішень становлять результати 
фундаментальних і прикладних до-
сліджень, які виконують саме науко-
ві і науково-педагогічні працівники, 
ад’юнкти, докторанти та інші вчені 
Збройних сил України. Одним із зав-
дань вищих військових навчальних 
закладів (ВВНЗ) є забезпечення якіс-
ної підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфіка-
ції через ад’юнктуру.

Реформування української сис-
теми освіти налічує не один десяток 
років, проте підготовка наукових кад-
рів донедавна здійснювалась за ар-
хаїчною радянською моделлю. Лише 
з 2016 року держава запровадила 
нову систему навчання в аспірантурі 
(ад’юнктурі), яка передбачає отри-
мання загальноприйнятого у світі 
наукового ступеня PhD (доктора фі-
лософії), цим самим впроваджуючи в 
систему освіти найкращий передо-
вий європейський досвід.

Проте    проблема     забезпечення 
якісної  підготовки  здобувачів  вищої 
освіти   ступеня   доктора   філософії у   
вищих   військових навчальних зак-
ладах  на  разі  не  вирішена  до  кінця,
про  що  свідчить  розпорядження 
Директора Департаменту військо-
вої освіти і науки Міністерства 
оборони України №402/2/1315 
від 16.12.2020 року щодо необ-
хідності розробки низки 
методичних рекоменда-
цій з організації підготов-
ки здобувачів вищої осві-
ти   ступеня   доктора   філософії 
(ад’юнктів), та є актуальною зада-
чею сьогодення.

Система вищої військової освіти 
є феноменом, тому впровадження 
окремих норм потребує науково-об-
ґрунтованих рішень. Відповідно в 

Військовий інститут телекомуні-
кацій та інформатизації імені Героїв 
Крут здійснює підготовку ад’юнктів 
за актуальними для Збройних сил 
України спеціальностями 126 «Інфор-
маційні системи та технології» та 255 
«Озброєння та військова техніка». 
Особливість процесу професійної 
підготовки доктора філософії в сис-
темі вищої освіти ВІТІ полягає у 
неперервності та багаторівневості 
системи підготовки, про що свідчить 
наявність всіх освітніх рівнів за 
зазначеними спеціальностями (бака-
лавр, магістр, доктор філософії).

Другою характеристикою під-
готовки доктора філософії є сфера 
практичного застосування знань та 
навичок в професійній діяльності,
а саме забезпечення ключового 
педагогічного принципу «єдність тео-
рії з практикою». Ад’юнкти мають 
змогу безпосередньо брати участь у 
виконанні науково-дослідних робіт в 
Науковому центрі зв’язку та інфор-
матизації.

Третьою особливістю підготовки 
ад’юнктів у Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації іме-
ні Героїв Крут є налаштований меха-
нізм адаптивного управління якістю 
методологічної підготовки ад’юнктів 
на основі моделі «Plan-Do-Check-Act». 
Застосування даної модель є яскра-

вим прикладом індикації стану реа-
лізації    принципу    автономності 
ВВНЗ (НУ),  в юрисдикції яких пере-

буває система підготовки здо-
бувачів вищої освіти ступе-
ня доктора філософії.

Представлена структу-
ра в такому вигляді цілком 

задовольняє потребу щодо за-
безпечення управління якістю 

підготовки ад’юнктів. У загальній 
теорії управління розрізняють два 

основних види або способи управлін-
ня: розімкнуте і циклічне. Розімкнуте 
управління – це управління без 
зворотного зв’язку і відповідно без 

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Планування
Plan

Якість 
підготовки 

PhD
Запровадження

Do
Покращення

Act

Перевірка
Chek

СТРУКТУРА ПРОЦЕСІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗА 

СХЕМОЮ PDCA

наука БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

межах тематики, передбаченої пла- 
ном наукової і науково-технічної 
діяльності (НіНТД) Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформа-
тизації на 2011–2017 рр., на 
замовлення директора Департа-
менту військової освіти і науки 
Міністерства оборони України вико-
нані науково-дослідні роботи (НДР): 
«Управління якістю підготовки вій-
ськових фахівців з вищою освітою 
для Збройних сил України» (шифр 
«Якість-2011»); «Тенденції та перспек-
тиви інноваційного розвитку системи 
військової освіти» (шифр «Перспек-
тива-ВО»); «Історія військової  освіти  
в Україні  (1991–2012 рр.)» (шифр 
«Історія»); «Обґрунтування перспек-
тивної системи підготовки та підви-
щення кваліфікації наукових і нау-
ково-педагогічних працівників для 
Збройних сил України» (шифр 
«Підготовка-В»). Результати та пропо-
зиції НДР враховані при підготовці 
наказу Міністерства оборони України 
«Про затвердження Особливостей 
підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих військових 
навчальних  закладах (науково-дос-
лідних установах) Міністерства обо-
рони  України»  № 115 від 24 лютого 
2017 р.
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регуляції ходу керованого процесу з 
боку управляючої системи. Циклічне 
управління передбачає і зворотний 
зв’язок, і цілеспрямований вплив на 
хід керованого процесу. Це і є най-
більш ефективним та характерним 
способом управління якістю підго-
товки ад’юнктів. 

Безумовно забезпечення на-
лежного рівня якості підготовки 
ад’юнктів не можливо досягнути без 
старанної роботи наукових керівни-
ків, що проявляється в інноваційних 
підходах у застосуванні методів нау-
ково-педагогічного супроводу.

Однією із задач, що вирішує нау-
ково-педагогічний супровід, закла-
дається трансляція методологічної 
культури ад’юнктам. Необхідність 
набуття методологічної культури зу-
мовлена новими викликами часу.
В умовах інтенсивного розвитку 
європейського життєвого простору 
випускники   ад’юнктури  повинні   на 

високому професійному рівні здій-
снювати педагогічну, наукову та ін-
новаційну діяльність. Саме методо-
логічна культура ад’юнкта, на думку 
науковців інституту (В. Ананьїна,
М. Жердев, А. Крижний, Б. Креденцер, 
А. Миночкіна, Б. Сусь), є «містком», 
«діалогом культур», завдяки чому 
забезпечується трансляція досві-
ду НіНТД від старшого покоління 
молодшому.

Подібні підходи обумовлюють 
необхідність впровадження в освіт-
ню практику сучасних інноваційних 
технологій передачі знань, основою 
яких є оволодіння «знаннями-інстру-
ментами», а поняття «вивчи» замі-
нюється поняттям «створи». Тобто, 
треба замінити існуючу «репродук-
тивну» форму освіти на творчо-
дослідницьку.

Застосований інноваційний 
підхід в наукових школах профе-
сорів    М.  Жердєва,    Б.  Креденцера, 

А. Миночкіна, Д. Могилевича, М. Нау-
менка, О. Романова, В. Романюка,
Ю. Самохвалова, В. Хорошка надав 
можливість реалізувати на практиці 
академічну мобільність ад’юнктів в 
межах країни та додержання акаде-
мічної доброчесності. 

Підсумовуючи особливості під-
готовки здобувачів вищої освіти сту-
пеня доктора філософії для потреб 
Збройних сил України в сучасних 
умовах, можемо стверджувати, що 
необхідним є стимулювання безпе-
рервного навчання та професіона-
лізації, підвищення значення акаде-
мічної мобільності як в межах 
країни, так і закордоном, додер-
жання академічної доброчесності та  
використання ІТ-технологій дистан-
ційного та онлайн-навчання.

І. Козубцов, д-р пед. наук,
старш. наук. співр.

ПІДГОТОВКИ
ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КУРСАНТИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ З’ЇЗДИ ТА ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ»
Курсанти  факультету телекомуні-

каційних систем Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут – Скринніков І. І., 
Гаштанюк А. В., Гапон Є. О., 
Захаренко В. Ю. під керівництвом 
викладача кафедри військово-гума-
нітарних дисциплін, кандидата філо-
логічних наук Церковняк-Горо-
децької  О. Г. взяли участь у науково-
практичній конференції «Всеукраїн-
ські військові з’їзди та їх значення 
для державотворення України».

Учасники конференції намагали-
ся розкрити найцікавіші колізії бага-
товікової історії українського народу. 

Однією з таких сторінок, яка не зали-
шається поза увагою дослідників, 
вчених-істориків, є період Української 
національно-демократичної револю-
ції – справжнього злету, національ-
ного духу й відродження і, водночас, 
глибоких розчарувань, прикрих, націо-
нальних поразок. Піднесення націо-
нально-визвольного руху розбудило 
українців, спонукало їх політичні сили 
не лише до теоретичного обґрун-
тування, але й до практичного вті-
лення у життя проголошуваних ідей і 
створення єдиного українського центру. 
Звучали імена видатних українців 
Д.    Д орошенка,      Ю.    Міхновського, 

С. Бандери, Є. Коновальця та ін.
Публічний виступ викладача 

Церковняк-Городецької О. Г. мав 
успіх і викликав жваве обговорення 
та зацікавлення. Курсанти з інтере-
сом слухали доповідачів, ставили
запитання, дискутували.

Варто підкреслити, що конфе-
ренція була зініційована Спілкою 
офіцерів України та проходила у 
Центральному Будинку офіцерів 
Збройних сил України. Учасники захо-
ду мали можливість ознайомились з 
історією та фондами Будинку офіце-
рів, що вже є історичним тлом обго-
ворюваних подій.
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Курсанти вшанували  хвилиною 
мовчання Захисників і Захисниць 
України та згадали поіменно офі-
церів-зв’язківців, випускників інсти-
туту, які загинули за нашу вільну і 
незалежну Україну.

День захисників та захисниць  
України святкують щорічно 14 жов-
тня – в день Покрови Пресвятої 
Богородиці, одночасно з Днем 
українського козацтва.

З нагоди свята у Військовому 
інституті телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут 
відбулися урочистості за участю на-
чальника інституту генерал-майора 
Віктора Остапчука, який вручив на-
городи від Міністра оборони України, 
Головнокомандувача ЗС України, 
Командувача Військ зв’язку та кібер-
безпеки ЗС України, Голови Київської 
державної адміністрації. Також  вру-
чено спортивні нагороди та посвід-
чення кандидатів у майстри спорту з 
гирьового спорту.

В інституті  вшанували пам’ять 
загиблих захисників України
На Алеї Героїв інституту  вшанува-

ли загиблих випускників.
Адже у День захисників та захис-

ниць України вшановують воїнів, які 
в різні часи обороняли нашу незалеж-
ність і територіальну цілісність. 

ЯК КУРСАНТИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ 
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ЗАХИСНИКА

На кафедрі військово-гуманітарних
дисциплін відбулося урочисте

відкриття фотовиставки 
«Незламні»

Не випадково саме на свято Покрови 
військовослужбовці та курсанти змог-
ли побачити, відчути, поспілкуватися з 
«Незламними», бо саме цей проєкт 
розповідає про мужній і сильний ха-
рактер українських жінок, які втратили 
на війні найдорожче – синів та 
чоловіків, проте, не опустили руки, не 
зламалися, а продовжили жити заради 
них, заради пам'яті про найрідніших.

Презентація книги про останнього
командира УПА Василя Кука

Для курсантів та офіцерів інсти-
туту презентували книгу Аліни 
Понипаляк «Останній командир УПА. 
Життя і боротьба Василя Кука» за 
підтримки Головного управління роз-
відки Міністерства оборони України.

Книга містить біографічні дані 
Василя Кука, спогади рідних генерал-
хорунжого, його побратимів та істо-
ричні документи.

Під час презентації історикиня 
Аліна Понипаляк говорила про роль 
особистості в історії і про долю по-
коління, яке творило український 

В ІНСТИТУТІ  ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

ПРИВІТАННЯ, УРОЧИСТОСТІ

День захисника Та захисниць україни
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України провели заступник керівника 
Департаменту військового капелан-
ства о. Андрій Зелінський, керівник 
відділу у справах душпастирства у 
ЗСУ Департаменту військового ка-
пеланства о. Ростислав Височан, вій-
ськові капелани УГКЦ о. Валерій Гром 
та о. Сергій Прудко.

Курсанти відвідали спеціалізовану
виставку «Цифрове майбутнє 

армії»
Курсанти із задоволенням від-

відали експозицію сучасних зразків 
озброєння та військової техніки, яка 
проходила  на Михайлівській площі. 
Вони дізналися багато нової та ціка-
вої інформації, а також змогли по-
бачити різні види техніки, такої як: 
техніка сучасного зв'язку, техніка 
розвідки, ударна техніка.

ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 
ВИСТАВКА ЗБРОЇ

визвольний рух, на прикладі остан-
нього Головного командира УПА 
Василя Кука.

Святкова молитва за захисників і 
захисниць України

Курсанти факультету телекомуні-
каційних систем відвідали військову 
капличку, де відбувся чин посвяти 
українського війська під Покров 
Божої Матері за участі військових ка-
пеланів УГКЦ та капелана канадського 
контингенту Міжнародної тренуваль-
ної місії «UNIFIER». Святковий захід 
пройшов за ініціативи Департаменту 
військового капеланства Патріаршої 
курії УГКЦ.

СВЯТКОВА МОЛИТВА ЗА ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  КНИГИ ПРО 
ОСТАННЬОГО КОМАНДИРА УПА 
ВАСИЛЯ КУКА

Відбулась презентація кни-
ги Аліни Понипаляк «Останній 
командир УПА. Життя і бороть-
ба Василя Кука» за підтримки 
Головного управління розвідки 
Міністерства оборони України.

Книга містить біографіч-
ні дані Василя Кука, спогади 
рідних генерал-хорунжого, 

його побратимів та історичні 
документи.

Під час презентації істори-
киня Аліна Понипаляк говорила 
про роль особистості в історії і 
про долю покоління, яке творило 
український визвольний рух, на 
прикладі останнього Головного 
командира УПА Василя Кука.

Урочистий акт посвяти україн-
ського війська під Покров Богородиці 
та молитву за полеглих Героїв 
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В  умовах високої ймовірності локальних (регіональних) 
збройних конфліктів  розвинені  країни  світу  приділяють  
особливу  увагу  вдосконаленню  систем зв'язку  тактичної  
ланки  управління.

І базовими вимогами до цих систем зв’язку є: забезпечен-
ня безперервності бойового управління при знаходженні на 
місцевості з різним рельєфом; повна мобільність всіх або-
нентів та елементів мережі; гарантована захищеність каналів 
від несанкціонованого доступу і впливу засобів РЕБ проти-
вника, а також надання гарантованої якості обслуговування 
користувачів на значних географічних територіях в умовах 
застосування різних видів зброї, інтеграція всіх видів трафіка 
(мова, дані, відео) тощо. Ключове місце при вирішенні цих за-
вдань в тактичній ланці управління займають технології ра-
діодоступу до розподілених інформаційних ресурсів зі 
застосуванням КХ/УКХ-радіоканалів, радіорелейних, супут-
никових, тропосферних каналів радіозв’язку. Особливу 
перспективу має застосування багатодіапазонних багато-
функціональних програмованих радіостанцій, здатних до 
самоорганізації та адаптації режимів роботи до умов 
функціонування, високої динаміки топології мережі. 
Прикладом побудови такої єдиної системи зв’язку тактичної 
ланки управління є система WIN-T Збройних сил США.

Для організації радіозв’язку між елементами системи 
управління тактичної ланки ЗС України використовуються 
засоби радіозв’язку різних виробників, які використовують 
різні режими (протоколи, інтерфейси, модуляції тощо) пе-
редачі трафіку різного типу. Тому постає актуальною зада-
ча об’єднання (інтеграції) різнотипних елементів системи 
радіозв’язку в єдину систему тактичного зв’язку на основі 
IP-мереж з можливістю передачі (маршрутизації) інформа-
ційних потоків по різних каналах. Таку задачу повинні ви-
рішувати тактичні маршрутизатори – інтегратори радіоме-
реж, здатні забезпечувати двосторонній обмін інформацією 
з усіма типами засобів радіозв’язку, що використовуються в 
системі зв’язку тактичної ланки управління, зокрема радіо-
станціями різних виробників.

Частково цю задачу вирішують окремі комплекси апа-
ратури внутрішнього зв’язку та комутації (АВЗК) таких ви-
робників як Harris, Aselsan, Elbit, вітчизняного ТОВ «Телекарт-
прилад» (прийнята на озброєння (постачання) в ЗСУ) тощо, 
але принципи організації зв’язку (орієнтовані на задоволен-
ня потреб локальних абонентів), обмеження у можливості 
двостороннього обміну з радіостанціями різних типів (VoIP/
RoIP/SIP-телефонія, передача даних в єдиній мережі) не да-
ють змогу використовувати їх як інтегратори радіомереж. 
Тактичні маршрутизатори іноземних виробників, такі як 
Tactical Multimedia Router компанії Elbit, не уніфіковані для 
роботи з окремими радіостанціями, прийнятими на озброєн-
ня (постачання) в ЗС України для повноцінного обміну (VoIP/
RoIP/SIP-телефонія, передача даних в єдиній мережі).

Тому на даний час науковий центр ВІТІ проводить наукові 
дослідження в рамках проведення науково-дослід-
них робіт, виконує оперативні завдання, бере участь 
у випробуваннях (демонстраційних показах) засобів 
зв’язку  різних виробників для визначення шляхів 
організації об’єднання (інтеграції) різнотипних 
елементів системи радіозв’язку в єдину систему 
тактичного зв’язку на основі IP-мереж з можливістю 
передачі (маршрутизації) інформаційних потоків 
(VoIP/RoIP/SIP-телефонія, передача даних в єдиній 
мережі) по різних каналах зв’язку. Результатом цих 
досліджень буде висування вимог до тактичних 
маршрутизаторів (інтеграторів) засобів радіозв’язку 
тактичної ланки управління ЗС України, які визначать 
шляхи їх впровадження та, в кінцевій меті, дозволять 
створити єдину автоматизовану систему зв’язку так-
тичної ланки управління.

Головний науковий співробітник НДУ перспектив 
розвитку телекомунікаційних систем НЦЗІ,

канд. тех. наук підполковник Ілля КОВАЛЕНКО

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИРОБІВ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАТОРІВ РАДІОМЕРЕЖ

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ WIN-T (ФРАГМЕНТ)

ОБ’ЄДНАННЯ (ІНТЕГРАТОРІВ) ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

танціями різних виробників.

зВ'язОкзВ'язОк
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Військовий інститут телекому-
нікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут вже багато часу орі-
єнтується на стандарти НАТО.

Саме на базі  кафедри 
спеціальних інформаційних сис-
тем та робототехнічних комп-
лексів з’явилася ідея для ство-
рення інноваційної, відкритої, 

інтелектуальної платформи для 
практичної реалізації цікавих 
наукових проєктів та навчання в 
процесі реалізації ідей.

Тому, в  рамках проведення 
Дня НАТО, що проходитиме у 
листопаді,  кафедра підготувала 
ряд проєктів для демонстрації 
іноземній делегації, а саме:

ДО ДНЯ 
НАТО

ЯКІ ПРОЄКТИ ПІДГОТУВАЛА КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС-РЕТРАНСЛЯТОР

БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС МОНІТОРИНГУ 
СИТУАЦІЇ НА ПОЛІ БОЮ

Представили БпЛА-ретранслятор УКХ-діапазону транкінгових сис-
тем цифрового зв’язку MotoTRBO виробництва компанії Motorola з 
метою реалізації комплексних телекомунікаційних рішень по пере-
дачі голосу і даних, телеметрії і GPS-моніторингу, підвищення ефек-
тивності  використання радіочастотного ресурсу та отримання ряду 
додаткових переваг і можливостей.

Новий зразок розвідувального БпЛА, який здат-
ний моніторити поле бою з роздільною здатністю 
4К. Даний комплекс працює з системою SIMON.

Фрагмент бездротової сенсорної мережі (4–5 вузлів), який 
розташований на стенді, в динаміці демонструє роботу як окремих 
сенсорів, так і роботу мережі в цілому. Окрім стенду дана 
демонстрація передбачає візуалізацію роботи мережі на моніторі за 
допомогою власного спеціального програмного забезпечення. 

На даний час ідуть інтенсивні розробки по створенню єдиного ін-
формаційного поля для обміну інформацією на різних ланках вій-
ськового управління, елементом якого будуть безпровідні сенсорні 
мережі тактичної ланки, що забезпечуватимуть прийом і передачу 
розвідувальної інформації про супротивника та видачу її органам 
управління військами та зброєю

За матеріалами кафедри спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів

Пропонуються БпЛА-ретранслятори 
літакового типу власного виробництва. 
• Наземна станція управління
• Телекомунікаційне облад нання (ро-
бота з засобами Motorola, Harris).

тивності  використання радіочастотного ресурсу та отримання ряду 

Основні характеристики:
• Розмах крил 2,4 м
• Довжина 1,5 м
• Час польоту 2 год
• Стеля польоту 0,6–1 км

Основні характеристики:
• Розмах крил 3,2 м
• Довжина 1,6 м
• Час польоту 2,5–3 год
• Стеля польоту 1,3 км

ІннОВацІї
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Курсанти факультету телекомуні-
каційних систем завітали до ліцеїстів 
Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна у рамках проведення 
навчальних занять з предмету «Захист 
України» та з метою професійної 
орієнтації молоді.

Під час проведення занять циклу 
«Організація   військового   зв’язку 

у підрозділі» курсанти ознайомили 
юнаків та дівчат з тактико-технічни-  
ми характеристиками, можливостями, 
режимами роботи засобів зв’язку, а 
також бойовим застосуванням засо-  
бів зв’язку при проведенні операції 
Об’єднаних сил. 

Для проведення заняття пред-
ставники Військового інституту

телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут розгорнули п’ять ро-
бочих місць. На першому робочому 
місці проводились заняття з вивчення 
телекомунікаційних комплектів та спо-
собів забезпечення в підрозділі прово-
дового зв’язку. На другому  робочому 
місці ліцеїсти знайомилися з монта-
жем роз’ємів та муфт типу RJ 45 та RJ 12, 
способами розгортання проводового 
зв’язку в підрозділах. Інструкторами 
на кожному робочому місці виступали 
курсанти 3 та 4 курсів, які здобувають 
ступінь вищої освіти за спеціальністю 
«Телекомунікація та радіотехніка».

Третю групу богунівців курсанти на-
вчали основним правилам ведення пе-
реговорів на радіостанціях Motorola. На 
четвертому та п’ятому робочих місцях 
ліцеїсти ознайомилися з тактико-тех-
нічними характеристиками КХ- та УКХ- 
засобів радіозв’язку виробництва ком-
панії Harris.

Спілкування курсантів вишу та ліце-
їстів під час проведення навчальних 
занять дозволяє покращити їхню 
професійну майстерність з навчання 
особового складу експлуатації та 
застосуванню складних сучасних циф-
рових засобів зв’язку.

КУРСАНТИ ВІТІ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ЛІЦЕЇСТІВ-БОГУНІВЦІВ

ПРОВЕЛИ МАЙСТЕР-КЛАС

наВчаннянаВчання БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Військовослужбовці Війсь ково-
го інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут 
провели уроки мужності для учнів 
випускних класів.

Так, до спеціалізованої школи № 89
міста Києва завітали представники фа-
культету телекомунікаційних систем.

Заступник начальника факуль-
тету підполковник Антон Ланко 
розповів учням про особливості 
проходження військової служби 
та нагадав про героїзм україн-
ських захисників.

– Знайте, що захисники та за-
хисниці – це не просто словоспо-
лучення, це люди, які роблять все 
необхідне для того, щоб захища-
ти Україну і український народ. 
Довіряйте захисникам, вони того 
варті! – зазначив у своєму виступі 
офіцер.

Цікава та продуктивна зустріч 
з молоддю пройшла в дружній ат-
мосфері, учні задавали питання 
курсантам.

Курсанти факультету інформа-
ційних    технологій     завітали 

до  спеціалізованої  школи   № 47
імені  А. С. Макаренка, де провели 
урок мужності.

Курсанти ознайомили учнів ви-
пускних класів з історією інституту, 
діяльністю кожного з факульте-
тів, умовами підготовки курсантів- 
зв’язківців за такими сучасним спе-
ціальностями як: комп’ютерні на-
уки та інформаційні технології, 
комп’ютерна інженерія, телекому-
нікації та радіотехніка, кібербезпе-
ка, озброєння та військова техніка, 
перспективами військової служби 
майбутніх професіоналів військо-
вої справи.

А курсанти  факультету бойово-
го застосування систем управлін-
ня та зв’язку провели національ-
но-патріотичний захід у закладі 
дошкільної освіти № 83.

Військовослужбовці поспілку-
вались з дітьми в ігровій формі, 
пояснили їм наскільки важливою є 
їхня діяльність.

Малюки отримали від зустрічі 
багато позитивних емоцій та вра-
жень. Також курсанти подарували 
дітлахам власні розробки: іграшку-
квадрокоптер та брелки на згадку 
про зустріч.

Зазначимо, що подібні заходи 
зі зміцнення патріотичної налаш-
тованості у вчительському та 
учнівському колективах відбува-
ються в школі не вперше.

ВІД КУРСАНТІВ ВІТІ

«УРОКИ МУЖНОСТІ»
ГрОаДянська ПОзицІя
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У ВІТІ ЗАВЕРШИЛИСЯ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ОФІЦЕРІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ

На базі кафедри технічного та 
метрологічного забезпечення фа-
культету інформаційних техноло-
гій Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут було проведено курси 
підвищення кваліфікації офіцерів 
технічного забезпечення військ 
зв’язку.

Під  керівництвом науко во-

педагогічних працівників інсти-
туту слухачі поглиблювали теоре-
тичні знання та удосконалювали 
набуті раніше уміння щодо вико-
нання задач службової діяльності 
на відповідних посадах.

Офіцери покращували прак-
тичні навички з організації експлу-
атації сучасних засобів зв’язку та 
їх списання, діагностування засо-

бів зв’язку, перевірки працездат-
ності, організації системи електро-
живлення в інтересах військових 
підрозділів в умовах ведення бо-
йових дій.

По завершенню навчання слу-
хачі складали заліки та отрима-
ли відповідний сертифікат про 
проходження курсів підвищення 
кваліфікації.

За участю керівництва та науково-пе-
дагогічного складу інституту, в рамках 
Програми НАТО з розбудови доброчеснос-
ті, відбулась щорічна конференція НАТО з 
опрацювання навчальних програм з роз-
будови доброчесності.

У заході взяли участь: заступник на-
чальника інституту з навчальної роботи 
полковник Олексій Сілко, старший викла-
дач кафедри військово-гуманітарних дис-
циплін підполковник Роман Скидан, викла-
дач кафедри військової підготовки майор 
Павло Сердюк та методист навчального 
відділу працівник ЗС України Тетяна Лемак.

У ході зустрічі, яка відбувалась онлайн, 
обговорювались зміни та доповнення 
до навчальних програм з розбудови 
доброчесності.

наВчання

ПРЕДСТАВНИКИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ НАТО 
З ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З РОЗБУДОВИ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ

У ВІТІ ЗАВЕРШИВСЯ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На базі кафедри комп’ютер-
них інформаційних технологій 
факультету інформаційних техно-
логій проходив курс підвищення 
кваліфікації з питань забезпе-
чення та організації електрон-
ного документування управлін-
ської інформації.

Курс містив практичну інфор-

мацію про електронний доку-
ментообіг в структурних підроз-
ділах ЗС України, ГШ ЗС України, 
органах військового управління, 
військових частин та установах 
ЗС України. Його метою було на-
дання можливостей, навичків та 
розуміння роботи з електронни-
ми документами.

Окрім теоретичних складових 
в рамках цього курсу були про-
демонстровані також і практичні 
підходи до відпрацювання всіх 
етапів життєвого циклу елек-
тронного документа.

По завершенню курсу всі слу-
хачі склали залік та отримали від-
повідні свідоцтва.

наВчання
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КОМАНДА ВІТІ ВИГРАЛА 

ТУРНІР ЗІ СТРОНГМЕНУ
Першість на турнірі здобула 

команда Військового інституту 
телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут.

До складу збірної увійшли 
курсанти факультету бойового 
застосування систем управління 
та зв'язку – Олександр Бугай, 
Максим Фесюн, Артем Крючков та 
курсант факультету телекомуні-
каційних систем Олексій Дубіль.

Хлопці змагались у таких ви-
дах: трекпуш (штовхання ван-
тажного автомобіля), підйом по-
двійної колоди, естафета, станова 
тяга, перекидання кулі через по-
перечину – манхуд стоун.

На всіх етапах змагання ко-
манда інституту набрала макси-
мальну кількість балів – 20. Таким 
чином, за результатами турніру 
курсанти стали переможцями.

Крім цього, з нагоди Дня захис-
ника та захисниць України та Дня 
українського козацтва курсантам 
факультету бойового застосуван-
ня систем управління та зв’язку 
Олександру Бугаю, Олександру 
Коду, Юрію Подольські вручено 
посвідчення кандидата в майстри 
спорту з гирьового спорту.

СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

На змаганнях з козацького 
двобою, які проходили у Києві,  
курсант факультету бойового 
застосування систем управ-
ління та зв'язку Військового 
інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв 
Крут солдат Ілля Попов став 
віцечемпіоном.

Додамо, що саме на цьому 
турнірі хлопець отримав зван-
ня кандидата в майстри спорту.

КУРСАНТ ІЛЛЯ 

ПОПОВ ЗДОБУВ 

«СРІБЛО» У 

ЗМАГАННЯХ З 

КОЗАЦЬКОГО

     ДВОБОЮ 

сПОрТ
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Координатором  заходу   вис-
тупив Радник з питань професійної вій-
ськової освіти при Представництві НАТО в 
Україні підполковник Стасіс Палдунас. 

Метою зустрічі стало ознайомлення з 
діяльністю навчальних закладів та обго-
ворення можливих напрямків подальшого 
співробітництва у сфері освіти та науки.

Під час заходу заступник начальника 
інституту з навчальної роботи полковник 
Олексій Сілко ознайомив представників  
Військово-морської академії з історією 
нашого вишу, системою підготовки вій-
ськових фахівців у галузі інформаційних 
технологій та навчально-матеріальною 
базою.

У свою чергу, Ніколай Веліков пре-
зентував Військово-морську академію 
та висловив зацікавленість у співпраці з 
інститутом. 

Полковник Владислав Чевардін пред-
ставив галузь «кібербезпека» та озвучив 
спроможності й досягнення за напряма-
ми даної спеціальності. 

У результаті зустрічі  представники  
вищої Військово-морської академії імені 
Ніколи Вапцарова висловили сподівання у 
плідній співпраці вишів у сфері інформа-
ційних технологій.

ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ
зВ’язкІВцІ

КЕРІВНИЦТВА ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ

АКАДЕМІЇ ІМЕНІ НІКОЛИ ВАПЦАРОВА
ГЕРОЇВ КРУТ ТА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОЇ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІМЕНІ

В онлайн-форматі відбулась зустріч представників 
Військового інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут з представниками Вищої  
Військово-морської академії імені Ніколи Вапцарова.

зВ’язкІВцІ
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У березні 2016 року НАТО запрова-
дило нову Політику зі стандартизації. 
Насамперед, ця політика стосується 
розроблення та запровадження про-
цедур, проєктних рішень та термі-
нології в інтересах досягнення необ-
хідного рівня взаємосумісності, який 
вимагається членами Альянсу, для 
надання рекомендацій щодо багато-
національного співробітництва.

У Брюсселі відзначають, що НАТО 
повинно максимізувати взаємосу-
місність та спроможність військ со-
юзників. І саме стандартизація
сприяє досягненню, підтриманню 
та удосконаленню взаємосуміснос-
ті як між натовськими військами,
так і між військовими підрозділа-
ми країн-партнерів НАТО, зміцнюю-
чи оборонні спроможності Альянсу 
та посилюючи його боєздатність та 
ефективність. Тому стандартизація у 
підтримку взаємосумісності є не са-
моціллю, а одним із ключових фак-
торів підвищення спроможностей. 
Отже, головною метою стандартиза-
ції НАТО є забезпечення досягнення 

взаємосумісності та багатонаціональ-
ного співробітництва. 

Термінологія НАТО визначає три 
рівня стандартизації – сумісність, 
взаємозамінність та уніфікацію.

Тож, додамо трохи офіціозу та на-
ведемо загальновизнані формулю-
вання цих рівнів стандартизації. 

1. Сумісність (compatibility) – це
здатність двох та більше підрозділів 
чи предметів постачання (частин об-
ладнання, матеріалів) до функціону-
вання в одній системі або середо-
вищі  без взаємного втручання. 

2. Взаємозамінність (interchange-
ability) – це здатність двох та більше  
підрозділів чи предметів постачання, 
які мають однакові функції чи ха-
рактеристики, бути заміненими одне 
одним без переозброєння або пере-
навчання (стосовно підрозділів) чи 
перероблення або дороблення (сто-
совно предметів постачання).

3. Уніфікованість (commonality) –
вищий рівень стандартизації, тобто 
реалізована здатність груп або окре-
мих осіб, організацій або країн вико-

ристовувати загальні 
доктрини, процедури 
або обладнання.

Загалом діяльність 
НАТО зі стандартиза-
ції ґрунтується на 7 
головних принципах:

1. Всеосяжний та
системний підхід.

2. Своєчасність.
3. Зобов’язання

щодо запровадження 
стандартів НАТО.

4. Прозорість.
5. Використання

цивільних стан дартів.
6. Послідовність і

узгодженість. 
7. Термінологія.

Ми пропонуємо разом розібра-
тися у такій поширеній у нашому 
суспільстві ідіомі, як «стандарти 
НАТО». Тому у циклі наших невеликих 
матеріалів ми будемо розповідати 
про те, що це таке – стандарти НАТО і 
для чого вони потрібні не лише 
Збройним силам чи іншим силовим 
структурам, а й всій Україні загалом.

Адже мета досягнення Україною 
стандартів НАТО не лише продикто-
вана Національною стратегією без-
пеки та Воєнною доктриною України, 
а, насамперед, відповідає глобальним 
національним інтересам держави у 
будь-якій сфері. Так, дійсно, першо-
чергова мета запровадження натов-
ських стандартів – це досягнення 
кращої взаємосумісності з силами 
НАТО та посилення оборонних можли-
востей держави шляхом впроваджен-
ня найкращого досвіду союзників по 
Альянсу. Але не треба забувати й про 
те, що стандарти НАТО поширюються 
не лише на якісь суто армійські або 
військово-технічні аспекти чи вимо-
ги. В загальному розумінні, перехід 
України до натовських стандартів 
буде означати досягнення нашою 
державою стандартів демократії, вер-
ховенства права, фундаментальних 
свобод та прав людини, ефективне 
функціонування економіки. 

Все це в комплексі забезпечить  не 
лише дієвий демократичний ци-
вільний контроль  за сектором без-
пеки і оборони, а й суттєво посприяє  
якнайшвидшому вступу України до 
Організації Північноатлантичного до-
говору. Адже як зазначив Генераль-
ний секретар НАТО Єнс Столтенберг, 
саме  проведення реформ, модер-
нізація і прагнення досягти стандартів 
НАТО не лише зміцнить оборону і 
безпеку України, а й стане найкращим 
шляхом до членства в Альянсі.

НАТО
ТА СТАНДАРТИ

Процес запровадження стандартів НАТО у діяль-
ність ЗСУ передбачає здійснення 5 кроків:

1. Визначення стандартів НАТО для опрацювання.
2. Запит визначених стандартів у Альянсі.
3. Опрацювання стандартів та прийняття рішен-

ня щодо доцільності або недоцільності їхнього пов-
ного або часткового впровадження у національно-
му законодавстві.

4. Розроблення на основі стандартів НАТО відпо-
відних національних нормативно-правових або нор-
мативних документів.

5. Інформування Офісу НАТО зі стандартизації та
уповноваженого керівного органу НАТО про роз-
роблення та набуття чинності відповідних націо-
нальних документів.

І лише після цього має відбуватися практичне 
застосування певного стандарту Альянсу.

ПЕРЕХІД НА СТАНДАРТИ НАТО

ЄВрОПейська ІнТеГрацІя БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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ТВОрчІсТь

Вітер віє у діброві.
Перелесник спить в кущах.
Ліси та гори, яри і кручі.
Містичність Карпат, я бачу у снах.

Десь на вершині Чугайстер співає. 
Мавок звабляє старий Лісовик. 
Русалка болотна жартує із чортом. 
Мольфар розпочав свій ритуал. 

Мене спокушає та манить до лісу,
Містичність Карпат, яку бачу у снах. 
Мене ваблять кручі, могутнії гори.
Та шелест листви, з піснями вітрів. 

А як зайде Сонце, за обрій туманний, 
На землю опуститься морок-пітьма. 
Я вийду із хижі, у напрямку лісу. 
Під місячним сяйвом перевертнем став. 

Біжу я на гору, скелясту крутую. 
Для місяця повного співати пісні. 
У небі нічному, над лісом столітнім. 
Жертву шукає голодний кажан. 
Містичність та морок віками панують. 
З вітрами вирують із запахом трав. Максим Гаврилюк 

МІСТИЧНІСТЬ КАРПАТ

Вийшов в поле я, широке,
Та побачив там її.
В неї були чорні очі.
Дуже гарні та палкі.
А волосся в неї довге,
Золотаве на кінцях.
Вона дивилася на мене,
І я тонув в її очах.
Вона сміялася і бігла,
У дрімучий старий ліс.
А я біг за нею слідом,
Не дивився навіть в низ.
Вона мене зачарувала,
Я не думав, просто біг.
Поки сонце не пропало
І не зник пташиний спів.
Стало холодно.
Дивлюся, серед лісу я стою.
Куди дівчина поділась?
Як до дому я дійду?
Стало лячно, я жахнувся,
Охопив панічний страх.
Навкруги з'явились Мавки
Із жадобою в очах.
Не тікав, пішов до Мавок
І одну поцілував.
У село не повернувся.
Я тепер лісовий цар.

МАВКА

Їм всім було лиш по сімнадцять,
Вони були іще дітьми.
Проте не зрадивши державі,
Вступили в свій останній бій.
Їх було триста, як спартанців. 
Вони пішли на вірну смерть. 
Та не лякаючись снарядів, 
Бігли на ворога вперед. 
Ми не забудем цих героїв,
Прославимо їх на віки.
Нехай Держава пам'ятає, 
Які були її сини.

КРУТИ

Я патріот з самого дитинства.
Стояв на Майдані коли були вбивства.
Вступив у війська, у види зв'язку.
За рідну землю життя покладу.
Моя люба дівчина - дитина війни.
Жила на Донбасі коли йшли бої.
Та мусила кинути свій рідний дім,
Аби не жити в руках ворогів.
Обов'язок мій, здобуть перемогу. 
Щасливе майбутнє для мого народу. 
Я честь України в бою відстою. 
Та землі священні назад поверну.
І буде нам велич, і буде нам слава.
Відродиться знову могутня держава. 
Кохана моя додому прийде, 
На батьківщині життя розпочне.

ПАТРІОТ

КУРСАНТ МАКСИМ ГАВРИЛЮК СЕРЕД
ПЕРЕМОЖЦІВ ПАТРІОТИЧНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСУ «СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ»
Курсант факультету телекому-
нікаційних систем Максим
Гаврилюк нагороджений 
дипломом переможця.
Зазначимо, що конкурс
організований Всеукраїнським 
благодійним культурно-науко-
вим фондом Т. Г. Шевченка за 
сприяння Національної спілки 
письменників України, Депар-
таменту соціального та 
гуманітарного забезпечення 
Міноборони та Головного 
управління морально-
психологічного забезпечення 
ЗС України, який  проходить
з 2017 року виключно серед 
військовослужбовців ЗСУ та 
волонтерів. 

Члени журі, куди входять 
письменники та літерату-
рознавці, у цьому році вже  
обрали кращих авторів вір-
шів та прозових творів у 
найрізноманітніших жан-
рах. Серед кращих –  
курсант ВІТІ, з творчістю 
якого знайомимося   нижче.

ТВОрчІсТь БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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IT-безПека

ЯК ЗАХИСТИТИ ІНФОРМАЦІЮ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА МЕСЕНДЖЕРАХ

Нижче наведені основні рекоменда-
ції, дотримання яких мінімізує ризики 
витоку службової і конфіденційної ін-
формації та, відповідно, наслідки, які він 
може спричинити. 

Виконувати їх нескладно, але вкрай 
важливо!
1. Вимкніть геолокацію або визначення
місцеперебування на всіх пристроях,

які використовуєте. 
Бажання поділитися своїми фото з 

друзями може призвести до ідентифі-
кації місцезнаходження за допомогою 
функції геолокації телефону, планшета 
чи комп’ютера. Деякі програми самостій-
но вмикають геопозиціонування при-
строю і відправляють ці дані  в мережу. 
Більшість сучасних телефонів під час 
зйомки фотографій самостійно додають 
дані не тільки про час, дату знімка, але й 
про розташування найближчої базової 
станції. Це дає змогу дізнатися, де саме 
його було зроблено. Те, що цікаво в ци-
вільному житті – для військового може 
бути вкрай  небезпечно.

2. Постійно оновлюйте антивірус!
Комп’ютер, телефон чи планшет є по-

тенційним джерелом витоку інформації. 
Сучасні шпигунські програми дають змо-
гу не тільки копіювати інформацію з при-
строю і передавати її для подальшого 
аналізу, а ще й вмикати камеру, запису-
вати звук чи навіть приховано передава-
ти дані про місцезнаходження. 

Одним із інструментів захисту при-
строїв від шкідливих програм є антиві-
русне забезпечення. Бажано використо-
вувати лише ті антивіруси, які пройшли 
експертизу відповідного органу та мають 
можливість планового оновлення. І в 
жодному випадку не слід використовува-
ти антивіруси російського виробництва 
(Касперський, Dr.Web).

3. Використовуйте надійні паролі
Викритий (зламаний, скомпромето-

ваний) пароль, наприклад, до електрон-
ної скриньки, дає іноземним розвідкам 
та спецслужбам доступ до профілів у 
соціальних мережах, медіа порталах і 
можливість здійснювати їх налаштуван-
ня безпеки (передачу даних, ввімкнення 
геолокації тощо). Щоб цього не трапило-
ся, необхідно використовувати надійний 
захист паролем, який має складатися не 
менше ніж з 10 символів з цифрами, 
прописними і рядковими літерами та не 
менше одного неалфавітного символу 
(!, №, %, ?, & та інші). Не слід використовувати 

особисту інформацію (дати народження, 
дівоче прізвище матері та іншу інфор-
мацію, яку можна дізнатися з відкритих 
джерел), назви логінів або один і той же 
пароль для декількох сайтів та пристроїв. 

Зазначене суттєво спрощує процес 
взлому захисту облікових записів та при-
строїв іноземними спецслужбами. Також 
не слід ділитися ні з ким паролями – до-
вірений друг сьогодні може ним не бути 
у майбутньому.
4. Не використовуйте WiFi-роутери та

Internet-модеми
Під час виконання завдань чи в служ-

бовій діяльності самостійне використан-
ня додаткового мережевого обладнання 
(WiFi-роутерів, Internet-модемів) суворо 
забороняється (за виключенням під-
розділів Сил спеціальних операцій ЗС 
України під час виконання спеціальних 
завдань). Перш за все, такі пристрої мо-
жуть бути взломані іноземними спец-
службами та взяті під їхній контроль. 
Тому їхнім налаштуванням повинні 
займатися кваліфіковані спеціалісти, які 
можуть встановити на них надійний 
захист. Інакше перегляд інформації, яка 
циркулюється в мережі WiFi-роутера чи 
Internet-модема, стане питанням часу.

Крім того, не варто забувати, що роу-
тери та модеми за своєю суттю є радіо-
випромінювальними засобами, які про-
тивник може запеленгувати з точністю до 
10–15 метрів і відповідно визначити місце 
їхнього перебування або район розта-
шування підрозділу, який їх використовує.

5. Не використовуйте службові
об’єкти інформаційної діяльності 
(комп’ютери) для входу в Інтернет

Вхід до особистих (неофіційних) 
акаунтів соціальних мереж зі службо-
вого автоматизованого робочого місця 
суворо заборонено. Соціальна мережа 
є середовищем, в якому розповсюдже-
ні шкідливі та шпигунські програми, які 
спроможні не тільки заразити об’єкт ін-
формаційної діяльності або всю корпо-
ративну мережу, але і призвести до ви-
току та втрати секретної, службової або 
конфіденційної інформації.

6. Не завантажуйте додатки і
програмне забезпечення невідомого 

походження
На сьогодні спецслужби мають мож-

ливість створення (написання) додатків, 
ігор та будь-якого програмного забез-
печення для здійснення спостережен-
ня за користувачем і збору необхідної 

інформації про нього. Слід бути уважним 
під час їх встановлення та ретельно про-
ставляти відмітки (“галочки”), які нада-
ють дозволи невідомому програмному 
забезпеченню на передачу даних, само-
стійне ввімкнення GPS або WiFi. Важливо 
пам’ятати! Ігри, в яких Ви відстрілюєте 
“сеператистів” або знищуєте Кремль, не 
обов’язково написані патріотами. Як пра-
вило, вони розраховані на свою цільову 
аудиторію, яка в подальшому стає дже-
релом інформації.

7. Не переходьте за посиланнями на
невідомі сайти та не відкривайте 

повідомлення від незнайомих користувачів.
Слід бути обережними під час 

переходу за посиланнями, які публі-
куються іншими користувачами мережі 
або друзями. Необхідно впевнитися, що 
надіслане посилання є безпечним та на-
дійним. Під час прийому та відкривання 
повідомлень, що надійшли в мережі, 
бажано переконатись (за телефоном 
або іншим способом), що воно було від-
правлено знайомою особою. Не слід від-
кривати підозрілі повідомлення, їх необ-
хідно ігнорувати або негайно видаляти. 
Існують багато випадків несанкціонова-
ного встановлення на пристрої користу-
вачів деструктивного програмного за-
безпечення та взлому облікових записів 
за допомогою розсилки повідомлень. 
Також корисно переглядати список дру-
зів у соціальних мережах та у випадку 
виявлення серед них незнайомих або 
підозрілих осіб (акаунтів, ботів) слід не-
гайно їх видаляти.
8. Регулярно перевіряйте та оновлюйте

налаштування соціальних мереж та 
медіа

Під час використання соціальних 
мереж необхідно обмежити доступ до 
приватної інформації в налаштуваннях 
конфіденційності облікового запису 
(акаунту). Зокрема, не зазначати геоло-
кацію (місце розташування), доступність 
перегляду для сторонніх осіб номера мо-
більного телефону та адреси поштової 
скриньки, персональних даних користу-
вача тощо. Слід зауважити, що у випадках 
автоматичного оновлення програмного 
забезпечення, його налаштування без-
пеки та конфіденційності скидається за 
замовчуванням на базові налаштування.
9. Періодично очищайте історію своїх
повідомлень в месенджерах та вима-

гайте цього від ваших співрозмовників.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Триває практика за військовим 
спрямуванням у третьокурсників 
Військового коледжу сержантсько-
го складу Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут, які навчаються за 
спеціальністю «Телекомунікації та 
радіотехніка».

Протягом місяця хлопці та дівчата 
під час роботи на спеціальній техніці 
навчально-тренувального центру на-
будуть практичних навичок, що зна-
добляться їм у подальшій службі на 
посадах начальників апаратних чи 
молодших командирів підрозділів 
зв’язку Збройних сил України.

Переважна більшість занять відбу-
ваються в польових умовах. Там май-
бутні професійні сержанти-зв’язківці 
здобувають навички щодо розгортан-
ня, згортання апаратних і станцій, за-
кріплюють на практиці знання з під-
готовки техніки та засобів зв’язку до 
роботи тощо.

Слід додати, що заняття відбу-
вались на тлі складної тактичної об-
становки із додаванням ввідних від 
викладачів коледжу. Тому курсан-
там доводилося швидко оцінювати 
ситуацію та свої можливості, щоб 
потім прийняти правильне рішен-
ня за широким спектром завдань за 

призначенням.
За матеріалами АрміяInform

ВишкІл

ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СЕРЖАНТІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ

 
Органічним доповненням до сис-

теми фахової підготовки курсантів 
Військового коледжу сержантського 
складу ВІТІ імені Героїв Крут стало 
поглиблення вивчення предмету 
«Основи правознавства» за рахунок 
впровадження активних форм на-
вчання. Так, за ініціативи командуван-
ня навчального закладу та за актив-
ного сприяння та участі керівництва 
Полтавського зонального відділу ВСП, 
з курсантами-першокурсниками було 
проведено профілактичне заняття на 
тему «Відповідальність військово-
службовців за вчинення адміністра-
тивних та військово-адміністративних 
правопорушень, вживання алкоголь-
них, наркотичних речовин або само-
вільне залишення військової частини 
або місця служби».

 У живій та доступній формі, з ви-
користанням мультимедійних засо-
бів  начальник відділення зонального 

відділу ВСП підполковник Віктор 
Новинський довів до слухачів поло-
ження чинного законодавства України 
щодо відповідальності за вчинені 
правопорушення, ознайомив зі зміс-
том статей Кримінального кодексу 
стосовно таких аспектів, як дрібне 
хуліганство, вживання алкогольних 
напоїв військовослужбовцями, непо-
кора правоохоронним органам, само-
вільне залишення військової частини 
тощо. 

Особливий акцент доповідачем 
був зроблений на профілактику тако-
го ганебного явища, як незаконне ви-
робництво, придбання, збереження 
та вживання наркотичних та психо-
тропних речовин.

– Як відзеркалля суспільства, на
жаль, збройні сили не змогли уникну-
ти  негативного впливу вищевказаних 
негараздів, – підкреслив офіцер. – Але 
правова   обізнаність  є  тим   важливим 

фундаментом, на якій базується ви-
сока свідомість кожного військово-
службовця. Тому правопорушення 
легше попередити, ніж боротись з 
його наслідками.

У процесі заходу присутні мали 
змогу отримати відповіді і на питання 
щодо правового захисту прав військо-
вослужбовців, дотримання команди-
рами норм чинного законодавства 
щодо статутних норм поведінки та 
взаємовідносин.

Як зазначив начальник військово-
го коледжу полковник Кирило Злобін, 
подібні зустрічі є важливою складо-
вою не тільки профілактики правопо-
рушень, а і ґрунтовної всебічної під-
готовки  майбутніх сержантів, на яких 
по випуску буде покладена відпові-
дальність за навчання та виховання 
підлеглого їм особового складу.

ЯК МАЙБУТНІ 
СЕРЖАНТИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ

ВишкІл БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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ГенДерна рІВнІсТь

ЯК ПОДОЛАТИ 
СТЕРЕОТИПИ?

В УКРАЇНСЬКІЙ

На сьогодні думки щодо зрів-
няння прав і можливостей жінок й 
чоловіків на військовій службі є 
досить дискусійними. Тривалий час 
вважалося, що жінці не місце в армії. 
Але вже сьогодні ми частіше чуємо 
звернення «військовослужбовиця», 
«захисниця», «науковиця», «спеціа-
лістка», «майстриня» – і це вже ма-
ленька перемога над стереотипами. 
Щодо «вбивчого» аргументу против-
ників гендерної рівності про «де-
структивну роль жінок на службі у 
війську», то багаторічні спостережен-
ня за функціонуванням гендерно-
змішаних підрозділів армії США 
також спростовують цей стереотип. 
Навпаки, підтверджено слушність 
думки про те, що змішані підрозділи 
вирізнялися більшою схильністю до 
співпереживання, проявом зацікав-
леності до національних, культурних 
особливостей країн, де проводилися 
операції, а солдати таких з’єднань 
надавали перевагу несиловим формам 
співпраці з місцевими жителями.

Україна про-
водить вели-
чезну роботу з 
обміну досві-
дом між пред-
ставниками обо-
ронного сектору 
Канади та НАТО у 
сфері реалізації 
гендерної полі-
тики. Розробка 
загальної ген-
дерної програми 
представника-
ми оборонного 

сектору України у співпраці з пред-
ставниками Збройних сил Канади для 
подальшого її  використання у вій-
ськових навчальних закладах (вій-
ськових центрах, установах) Збройних 
сил України та Національної гвардії 
України. Організовуються форуми, 
зокрема «Армія, побудована на довірі», 
в якому відбулося обговорення 
механізмів запобігання та реагування 
на випадки насильства за ознакою 
статі та сексуальних домагань.

Дискусії щодо того, чи повинні 
жінки служити у збройних силах, як 
правило, зосереджуються виключно на 
фізичній силі чи гендерній рівності, а 
не на тому, чи можуть вони реально 
зробити армію більш ефективною. 
Багато країн світу мають досвід залу-
чення жінок до військової служби. 
Існують думки, що збройні сили нині 
зазнають певної трансформації, тому 
фізична сила та агресія, яку тради-
ційно вважають чоловічою ознакою, 
втрачає свою цінність і все частіше 
застосовуються інтелектуальні тактики. 

    Дослідження військових психологів 
показують, що присутність у колек-
тиві жінок значно пом’якшує мораль-
но-психологічну атмосферу, змушує 
командирів бути стриманими, а 
головн е – зростає культура взаємо-
відносин м іж військовослужбов-
цями у самому колективі. Соціоло-
гічні дослідження свідчать, що саме 
жінки-військовослужбовиці найбільш 
старанно виконують службові 
обов’язки та заохочують до цього 
чоловіків своїм прикладом.
    Інформативно хочеться додати, що 
згідно з Законом України «П ро вне- 
сення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків 
під час проходження військової 
служби у Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях» зрів-
нюються права чоловіків і жінок в 
армії, зокрема, встановлюються рівні 
можливості при укладенні контракту 
про проходження військової служби, 
скасовано обмеження щодо зараху-
вання жінок-військовослужбовців до 
запасу, встановлюються однакові 
засади призначення у наряд і проход-
ження військових зборів, направ-
лення у відрядження, притягнення до 
відповідальності за порушення вій-
ськової дисципліни чоловіками і жін-
ками. Цікаво, що кількість жінок в ук-
раїнській армії близько 17 тисяч, що 
становить 8,5 % від загальної кількос-
ті військових, ця цифра близька до 
показників країн-членів НАТО.

Підполковник Ірина Діянчук

«Ми прагнемо зробити військову службу в 
Україні професійною, престижною та безпечною 
для всіх. Збройні сили України – це безпека україн-
ських громадян. І ми робимо все, щоб Збройні сили 
були місцем, де жінки та чоловіки можуть захи-
щати Україну і відчувати себе в безпеці у своєму 
колективі»

ЖІНКИ АРМІЇ.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ






