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Завдяки QR-коду перейти на сайт 
Військового інституту телекомуні-
кацій та інформатизації імені Героїв 
Крут швидко та зручно:

1. Наведіть об'єктив камери на
зображення QR-коду.

2. Перейдіть за посиланням, яке
з'явиться.
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КРАЇН НАТО
ВІДВІДАЛИ ВІТІ

У Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут відбулись  
«Дні НАТО — 2021». З цієї нагоди 
популярний виш відвідала де-
легація Північноатлантичного 
альянсу на чолі із заступником на-
чальника штабу — начальником 
Головного управління партнер-
ства Стратегічного Командування 
з операцій НАТО контр-адміралом 
ЗС Туреччини Бюлентом Тураном. 
Головою делегації від сторони, яка 
приймає, був начальник ВІТІ гене-
рал-майор Віктор Остапчук.

Загалом у складі іноземної 
делегації, окрім Туреччини, були 
представники країн-партнерів — 
США, Франції, Хорватії, Чорногорії 
та Великої Британії.

— Лише через карантинні об-
меження наша делегація не мала 
можливості раніше прибути до 
України. Для нас важливо розви-
вати співпрацю з вашою країною, 
бо ми б хотіли дізнатись про ваші 
як загальні підходи до роботи, так і 
підходи в напрямку кібербезпеки. 
Також нас цікавить рівень воло-
діння англійською мовою україн-
ських курсантів. Ну і загалом, ми б 
хотіли знати, що ми нині можемо 
вам запропонувати і що ви могли 
б запропонувати нам, — зазначив 

представник офісу зв’язків з 
громадськістю Стратегічного 
Командування з операцій НАТО 
полковник Крістоф Кані.

За словами начальника 
Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації іме-
ні Героїв Крут генерал-майора 
Віктора Остапчука, «Дні НАТО» про-
водять з метою підвищення рів-
ня поінформованості курсантів, 
слухачів, працівників Збройних 
Сил України щодо поточного ста-
ну співробітництва нашої країни і 
НАТО та перспектив трансформа-
ції Альянсу в сучасному безпеко-
вому середовищі.

— Під час таких заходів ми 
основний акцент робимо на кур-
сантах. Тому що саме їм доведеть-
ся реалізовувати всі програми 
для майбутнього вступу України 
до Альянсу, — зауважив Віктор 
Остапчук.

Курсант 4-го курсу факульте-
ту інформаційних технологій ВІТІ 
Валентин Кіт вважає такі зустрічі 
важливими, адже вони є ще одним 
кроком до отримання Україною 
членства в НАТО.

— Також це неабиякий досвід 
у вивченні мов, бо з представни-
ками таких делегацій ми спілку-
ємося англійською. І так само це 

можливість показати іноземним 
партнерам, що в нашому інституті 
готують справжніх професіона-
лів. За чотири роки навчання ми 
здобули багато знань із сучасних 
технологій: починаючи від моб-
програмування і закінчуючи ін-
телектуальним аналізом даних та 
нейромережами. Мені приємно 
тут вчитись, тут гарний колектив 
і завжди стимулюють до само-
розвитку. Далі планую вступати 
до магістратури. Після закінчен-
ня навчання в мене є можливість 
ставати на різні посади — почи-
наючи від начальника відділення 
програмного забезпечення і за-
кінчуючи посадами на інформа-
ційно-телекомунікаційних вузлах. 
Службу продовжуватиму одно-
значно у Збройних Силах України, 
— пообіцяв курсант.

До його слів треба додати, що у 
ВІТІ нині одним із найуспішніших 
напрямків роботи є підготовка 
фахівців з кібербезпеки.

Згодом представники делегації 
НАТО виступили перед курсанта-
ми ВІТІ та зробили спільне фото на 
згадку. Потім спільна робота кур-
сантів та іноземних гостей відбу-
валась у визначених синдикатах.

Євген Проворний, 
АрміяInform

НАТО

6ПРЕДСТАВНИКИ
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Метою Міжнародної науково-тех-
нічної конференції став аналіз стану та 
обмін досвідом з питань систем і техно-
логій зв’язку, інформатизації та кібер-
безпеки з урахуванням досвіду застосу-
вання у Збройних Силах України.

В ході роботи конференції було за-
слухано 8 пленарних та 39 секційних до-
повідей за основними секціями:

«Технології захисту інформації та 
кіберзахисту»;

«Штучний інтелект в інформа-
цій них системах та робототехніч-
них комплексах спеціального
при значення»;

«Перспективи розвитку телекому-
нікаційних систем та мереж»;

«Інформаційні технології».
Участь у заході беруть представники 

4 країн світу: Болгарії, Азербайджану, 
Іраку та Естонії. 

Від Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут участь у конференції приймали 

– заступник начальника інституту з 
наукової роботи полковник Григорій 
Радзівілов, заступник начальника ін-
ституту з навчальної роботи полковник 
Олексій Сілко та начальники кафедр.

З вітальним словам та побажаннями 
плідної співпраці до учасників конфе-
ренції звернувся заступник начальника 
 інституту з наукової роботи полковник 
Григорій Радзівілов:

– Цей захід дозволить учасникам об-
мінятись досвідом, проаналізувати стан 
та перспективи розвитку інформаційно-
телекомунікаційних систем та мереж як 
у Україні, так і в країнах НАТО, розгляну-
ти питання інформаційних технологій та 
кібербезпеки. Це дозволить спрямувати 
підготовку військових фахівців в на-
прямку підвищення боєздатності нашої 

держави в умовах війни з Росією та за-
стосувати наукові досягнення в розви-
тку сучасних телекомунікаційних сис-
тем та мереж.

У процесі насиченої конструктивної 
роботи учасники знайшли нових парт-
нерів по науково-технічному співробіт-
ництву, з обміну практичними і наукови-
ми результатами.

Серед представлених доповідей осо-
бливо відзначились роботи: 

- Київського Національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка; 

- Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна;

- Національного технічного універ-
ситету України „Київський політехніч-
ний інститут” ім. Ігоря Сікорського;

- Громадської організації „Рада ін-
формбезпеки та кіберзахисту”;

- Академії зовнішньої розвідки 
Ук раїни;

- Інституту проблем математич-
них машин і систем НАН України.

Також, учасники конференції від-
значили високий рівень досліджень, 
представлених у доповідях і орієнтова-
них на вирішення актуальних наукових 
і практичних завдань у галузі системи і 
технології зв’язку, інформатизації та кі-
бербезпеки; участь у роботі конферен-
ції зарубіжних партнерів та активний 
інтерес до наукових проблем молодих 
вчених України; необхідність залучення 
до роботи конференції учасників з боку 
профільних міністерств та промислових 
підприємств.

“СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗВ’ЯЗКУ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
КІБЕРБЕЗПЕКИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

24-25 листопада у  Військо-
вому інституті телекому-
нікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут проходила  
І Міжнародна науково-тех-
нічна конференція “Системи 
і технології зв’язку, інфор-
матизації та кібербезпеки: 
актуальні питання і тенденції 
розвитку”.

НАукА
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Основним організатором цих зма-
гань є Міжнародний інститут SANS, де 
подібні заходи проводилися в Сингапурі, 
Індії, Японії, Канаді та в багатьох інших 
країнах. 

В цей раз Національним коорди-
наційним центром кібербезпеки РНБО 
України було організовано змагання 
Grid NetWars між командами від різних 
організацій всех секторів, в тому числі 
секторів оброни, енергетики, бізнесу 
та фінансового сектору. Всього в заході 
прийняло участь 49 команд. 

Від ВІТІ були представлені дві коман-
ди one_csd33, до якої увійшли виклада-
чі кафедри Кібербезпеки  - Владислав 
Чевардін, Павло Хусаінов, Валентин 
Баканов, Олександр Марчук та команда 
gama_csd33, до якої увійшли курсан-
ти факультету Бойового застосування 
систем управління та зв’язку капітан 
- Іван Лаврик, курсанти Матвійчук Ігор, 
Владислав Савчук, Бігун Яна, Черненко 
Олександра. За результатами змагань 
команда one_csd33 зайняла 7 місце з 49, 
друга команда gama_csd33 увійшла до 
двадцятки кращих.

Під час змагань, біли створе-
ні комфортні умови з візуалізацією 

результатів виконання завдань та му-
зичним оформленням заходу, що спри-
яло зацікавленості та запеклій бороть-
бі між учасниками заходу в вирішенні 
складних завдань. 

Завдання були чотирьох рівнів 
складності:

Level 1 - Starting the Analysis. Be 
Careful. Working With Data Sets. Third 
Party Remote Access.

Level 2 – Downloads. OT 
Environment Analysis

Level 3 – Config.  FTP. File. Boot.  
Level 4 - PLC. Programs instantiated.
Подібні заходи мають кульмінаційне 

значення в системі підготовки фахів-
ців за спеціальністю 125 Кібербезпеки, 
тому що на цих змаганнях курсанти чіт-
ко розуміють ризики, проблеми, які при-
таманні об’єктам критичної інформацій-
ної інфраструктури держави. Курсанти 
більш глибоко уявляють значення та 
функціонал фахівця з кібербезпеки 
на відміну від інших спеціальностей. 
Учасники під час змагання розуміють 
всі необхідні навички, які потрібні фа-
хівцю з кібербезпеки, вчяться швидко 
та обґрунтовано приймати рішення на 
базі отриманих знань під час навчання 
в інституті.

Курсанти Олександр Карпишинець, 
Марія Романовська, Павло Чорний, 
Самойлюк Антон підтримували та вболі-
вали  за своїх побратимів.

Це був черговий крок набуття спро-
можностей з кібербезпеки курсантами 
та офіцерами кафедри «Кібербезпеки». 
Бажаємо нашим хлопцям та дівчатам 
міцного здоров’я та нових досягнень.

Відбувся найбільш очікуваний захід за останні місяці, а саме 
змагання Grid NetWars Ukraine 2021. Ці змагання вважаються 
одними з найпотужніших з кіберборотьби в світі.

GRID NETWARS UKRAINE

КОМАНДИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КІБЕРНАВЧАННЯX

2021

кІбербезпекА БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
У ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Використання зазначених техно-
логій у процесах діяльності кафедри, 
в першу чергу, обумовлено поло-
женнями Системи стандартів вищої 
освіти щодо підготовки фахівців ви-
щевказаної галузі, спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» у рамках на-
вчальних дисциплін «Інтелектуальний 
аналіз даних» і «Методи та системи 
штучного інтелекту», у другу чер-
гу, в рамках наукової (науково-
прикладної) діяльності (інтересів) 

науково-педагогічних працівників та 
воєнно-наукового гуртка, в третю чер-
гу, основним вектором діяльності ІТ-
фахівців оборонного сектору – авто-
матизацією повсякденної діяльності 
ЗС України (Концепція Національної 
програми інформатизації).

Актуальність використання техно-
логій штучного інтелекту не викликає 
жодних сумнівів, оскільки з’являється 
можливість делегувати виконання 
множини численних рутинних завдань 

Кафедра № 22 «Комп’ютерних інформаційних 
технологій» факультету інформаційних 
технологій – фундамент галузі знань 12 
«Інформаційні технології» для споріднених 
спеціальностей у ВІТІ, не зраджує традиції 
«крокувати в ногу з часом», зокрема у руслі 
провадження як освітньої, так і наукової діяльностей. Мова 
йде про використання стеку інформаційних технологій 
штучного інтелекту, зокрема машинного навчання, 
машинного мислення, а також комп’ютерних зору та слуху.

комп’ютеризованій (інформацій-
ній) системі (оповіщення особового 
складу на місцях та/або віддалено 
в позаслужбовий час, ідентифікація 
прибуваючих осіб до підрозділу, за-
побігання ситуаціям, що загрожують 
здоров’ю людей (виникнення поже-
жі), оперативний голосовий пошук 
необхідної інформації, формування 
щоденної звітності тощо), що, у свою 

чергу, дозволяє багато 
в чому ефективніше 
виконувати свої функ-
ціональні обов’язки 
військовослужбовцям, 
переводячи виконання 
другорядних завдань 
у «фоновий» режим. 
Час – скарб, а часу на 
саморозвиток військо-
вого науково-педа-
гогічного працівника 
в умовах сьогодення 
критично мало.

Поетапна програм-
на реалізація описа-
ного, у вигляді інте-
лектуальної системи 
автоматизації повсяк-
денної діяльності ка-
федри (віртуального 
асистента), відбуваєть-
ся у рамках виконання 
кваліфікаційних робіт 
курсантами 271-ї, 281-
ї та 282-ї навчальних 

прикладної) діяльності (інтересів) множини численних рутинних завдань 

НАукА БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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груп, а також завдань воєнно-науково-
го гуртка, функціональну архітектуру 
якої представлено на рисунку.

Особливостями даної архітектури є 
наявність підсистем, що реалізують ло-
гіку базових напрямків заявленого сте-
ку технологій штучного інтелекту: під-
систем комп’ютерного зору (computer 
vision subsystem), комп’ютерного слуху 
(computer hearing subsystem), машин-
ного мислення (machine reasoning), а 
також комп’ютерної системи навчан-
ня (computer training system), під-
системи кіберзахисту (cyber security 
control subsystem), кластера баз даних 
(database cluster), сховища даних (data 
warehouse), аналітичної підсистеми 
(data mining subsystem), інформацій-
но-навантаженої комунікаційної мере-
жі кафедри, підсистеми конфігурації 
(configure subsystem), а також програм-
ного брокера задач (task broker) з гори-
зонтальним масштабуванням.

Розробка підсистем комп’ютер-
ного зору та слуху – комплексне за-
вдання на кваліфікаційну роботу 
курсантів Анастасії Вірсти, Назара 
Ванівського, Олександра Літвіна, яке 
передбачає:

ідентифікацію особового складу 
на основі комбінованого підходу біо-
метричного розпізнавання особистос-
ті (розпізнавання обличчя + поведін-
кова біометрія);

аудіальну взаємодію людини з сис-
темою через інтерфейс підсистеми 
машинного слуху з метою оператив-
ного отримання звітної інформації, 
постановки типових завдань по коман-
ді, а також віртуального асистування 
засобами мобільного пристрою;

сервер додатків віртуального асис-
тента кафедри – ядро програмного 
планування, координації та управлін-
ня вищевказаними підсистемами (по-
будова профілів користувачів з метою 
адаптивної обробки завдань під осо-
бистість засобами машинного навчан-
ня, планувальник шаблонних (типо-
вих) завдань загального призначення, 
моніторинг стану локальної мережі та 
електронних сервісів підрозділу).

Розробка комп’ютерної систе-
ми навчання – завдання курсантки 
Анастасії Іваніної. Особливість систе-
ми: інтелектуальне супроводження 
навчання відповідно до кваліфікації, 
що здобувається на основі когнітивної 
карти компетентностей.

Розробка підсистеми кіберза-
хисту – комплексне завдання кур-
сантів на здобуття освітнього рівня 
«магістр», учасників та переможців 
Міжнародного конкурсу наукових ро-
біт Олексія Доброштана та Анастасії 
Ковальчук, яке передбачає:

інтелектуальний контроль доступу 
користувачів на основі підходу пасив-
ної біометрії;

нечітке виявлення кібератак на 
основі визначення метаморфного 
ядра.

В основу науково-методичного за-
безпечення запропонованої системи 
автоматизації повсякденної діяль-
ності покладено комплекс наступних 
методів (моделей) інтелектуального 
аналізу даних: штучних нейронних 
мереж – для підсистем машинних 
зору і слуху, когнітивного аналізу – 
для комп’ютерної системи навчання, 
колаборативної фільтрації та опорних 

векторів – для моніторингу локальної 
мережі, глибокого навчання для побу-
дови профілів користувачів, а також 
подієво-орієнтованого механізму для 
підсистеми оповіщення особового 
складу.

Ідеолог системи – керівник ква-
ліфікаційних робіт вищевказаних 
курсантів, старший викладач ка-
федри, доктор філософії у галузі 
«Інформаційні технології» підполков-
ник Віталій Фесьоха (область наукових 
інтересів: Data Science (інтелектуальні 
системи підтримки прийняття рішень, 
рекомендаційні системи), кібербез-
пека, комп’ютерні системи навчання; 
прикладна складова: Machine Learning 
Engineering, програмування, систем-
не адміністрування, архітектура ви-
соконавантажених систем). Розробку 

аналітичної підсистеми і підсистеми 
машинного мислення взяв на себе, по-
єднуючи тим самим науку й практику 
у командній роботі науково-педаго-
гічних працівників і курсантів.

Варто зазначити, що реалізація 
зазначеного стеку технологій не об-
межується класичним стилем його 
застосування. Так, розробка кожної 
підсистеми передбачає вирішення 
недоліків існуючих аналогічних про-
грамних рішень.

Не випадково на емблемі кафедри 
символічно поєднано «1 0» та «I Q», 
адже кафедра готує інтелектуальний 
спецназ для Збройних сил та інших 
військових формувань (силових ві-
домств) України.
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Участь у хакатоні взяли 15 команд 
із сектору безпеки і оборони, освітніх 
та наукових закладів України. Збройні 
Сили України представляли чотири 
команди: військової частини А0334, 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут, 
Житомирського військового інститут 
імені С.П. Корольова та Харківського на-
ціонального університету Повітряних 
Сил імені Івана Кожедуба. Менторами 
та суддями хакатону виступали міжна-
родні та вітчизняні експерти, зокрема 
фахівці НАТО.

У форматі змагань команди-учасни-
ці були розподілені на три типи: 

– «сині» команди — це група про-
грамістів-учасників конкурсу, що пра-
цюють у секторі безпеки і оборони 
України. Головне їхнє завдання полягає 
у тому, щоб вирішувати та презентува-
ти запропоновані конкурсні задачі; 

– «зелені» команди — це група 
програмістів із України, НАТО та країн-
партнерів НАТО, а також представників 
сектору безпеки та оборони, які не бе-
руть участі у змаганні. Головна мета «зе-
леної» команди полягала в тому, щоб 
вирішувати та презентувати запропо-
новані задачі. Зелені команди можуть 
надавати технічну підтримку «синім» 
командам, а також заохочуються кон-
сультувати учасників змагань;

– «біла» команда — це контролююча 
команда, що не бере участі у змаганні. 
Головним обов’язком «білої» команди є 
забезпечення ефективного проведення 
хакатону та чесності конкурсу. «Білій» 
команді дозволяється обрати одну з за-
дач та презентувати її рішення.

Учасникам Національного хакатону 
пропонувалося взяти участь у вирішен-
ні одного з трьох типів завдань: 

• Кіберзахист об’єктів критичної 
інфра структури. 

• Виявлення, реагування та запобігання 
кібератакам на об’єкти кіберзахисту.

• Добування (збір), оброблення, аналіз і 
відображення інформації з відкритих 
джерел (OSINT) для виявлення та запо-
бігання кібератакам і кіберінцидентам.

Після завершення хакатону ми по-
спілкувалися з начальником кафедри 
«Кібербезпеки» факультету бойово-
го застосування систем управління 
та зв’язку Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут полковником Владиславом 
Чевардіним. Його курсанти безпосе-
редньо брали участь у змаганнях, а сам 
Владислав Євгенійович виступав у «бі-
лій» команді  як експерт.

– До складу нашої команди увійшли 
курсанти четвертого курсу Владислав 
Савчук та Олександр Карпишинець. 
Капітаном був викладач кафедри стар-
ший лейтенант Олександр Марчук, − го-
ворить Владислав Євгенійович. 

Представники ВІТІ вирішили спро-
бувати свої сили у вирішенні першого 
типу завдань – «кіберзахист об’єктів 
критичної інфраструктури». Адже саме 
таке завдання найбільше відповідає 
тому, до чого готують курсантів на ка-
федрі «Кібербезпеки». 

– Нашою командою було запропо-
новано рішення щодо елементів комп-
лексу детектування несанкціонованого 
використання USB-носіїв та VPN-тунелів. 
Ми вклалися у визначені терміни і пре-
зентували робоче рішення для захисту 
інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем у Збройних Силах України, яке мож-
ливо застосовувати без додаткових фі-
нансових витрат, − зазначив полковник 
Чевардін.

Завершився Національний хакатон із кіберзахисту. 
Цей захід було організовано Державною службою 
спеціального зв’язку та захисту інформації України спільно 
з Центром стратегічних комунікацій за підтримки Урядового 
офісу координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Проєкту з обміну знаннями НАТО − Україна та 
Проєкту «Кібербезпека критичної інфраструктури України».

За словами Владислава Євгенійовича, 
це була, так би мовити, проба пера для 
курсантів цього навчального закладу. 
Адже команда ВІТІ вперше брала участь 
у Національному хакатоні з кіберзахис-
ту. Раніше представники військового 
вишу неодноразово брали участь у між-
народних та національних хакатонах із 
програмування. 

– Технічно наше рішення було вико-
нано на дуже високому рівні. Ми знаємо, 
над якими аспектами нам ще потрібно 
попрацювати, але найголовніше, що ми 
здобули, – досвід, − зауважив офіцер.

За словами начальника кафедри 
«Кібербезпеки», по суті курсанти за чо-
тири дні зробили практичну частину 
своєї бакалаврської роботи. До того ж це 
практичне рішення, яке вже розгорнуто 
і успішно застосовується на серверах 
військового навчального закладу. 

– На суд журі ми винесли розробле-
не нами цілком робоче рішення, яке має 
практичне застосування. Завдяки йому 
ми можемо детектувати використання 
несанкціонованих USB-носіїв чи VPN-
тунелів за ІР-адресою, − говорить пол-
ковник Чевардін.  

Також, як він зазначив, участь у 
Національному хакатоні з кіберзахисту 
представники ВІТІ розглядають як один 
із етапів підготовки команди для участі 
в навчаннях НАТО  Locked Shields – 2022 
(«Зімкнені щити – 2022»). У цих навчан-
нях, які відбудуться навесні наступного 
року, візьмуть участь команди з понад 
25 країн.

– Представники організаторів на-
вчань Locked Shields – 2022  певний 
період спостерігали за нашою діяль-
ністю і  наступного року команда ВІТІ 
отримала запрошення для участі. Ці 
навчання чи не наймасштабніші у світі 
у сфері кібернетичної безпеки, а тому 
дуже приємно і почесно буде «зімкнути 
щити» разом із нашими партнерами з 
країн-членів НАТО, − наголосив полков-
ник Чевардін.

Андрій Задубінний, АрміяInform

LOCKED
SHIELDS

2022НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАКАТОН ІЗ КІБЕРЗАХИСТУ –
ОДИН ІЗ ЕТАПІВ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАНЬ

кІбербезпекА БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Р-142 МУ

ПРЕДСТАВНИКИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

Метою випробувань було практич-
не підтвердження як у лабораторних, 
так і у польових умовах технічних ха-
рактеристик та можливостей станції 
Р-412 МУ, визначення перспективних 
напрямків її подальшого бойового за-
стосування, у тому числі можливості 
використання в якості радіорелейної 
станції на інтервалах до 30 км.

Під час випробувань було виміряно 
технічні характеристики станцій та пе-
ревірено їх відповідність значенням, 
наведеним у технічній документації. 
Зокрема, проводились перевірки діа-
пазону робочих частот, кроку сітки час-
тот, вихідної потужності передавача, 
чутливості приймача, ширини спектра 
сигналу у різних режимах роботи.

Головною особливістю модерніза-
ції станції є використання новітнього 
телекомунікаційного обладнання і 
насамперед тропосферного модему 
CS67500, який призначений для ви-
користання з двома або чотирма роз-
несеними радіопередавачами. Модем 
тропосферного розсіювання приймає 
сигнали проміжної частоти (70 МГц) від 
знижуючих перетворювачів, фільтрує 
ці сигнали і підсумовує їх. Адаптивна 
фільтрація також допомагає усунути 
міжсимвольні завади (ISI).

Результати випробувань свідчать 
про відповідність реальних технічних 
характеристик та можливостей заяв-
леним виробником, здатність станцій 
Р-412 МУ забезпечувати високу якість 
передачі даних.

ТРОПОСФЕРНІ СТАНЦІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ:

• роботу у сантиметровому діа-
пазоні частот, який складається з 
двох піддіапазонів 4435-4455 МГц і 
4630-4750 МГц, як з фіксованим так 
і незалежним видом призначення 
хвиль приймання і передавання; 

• час перестроювання з частоти на 
частоту не більше 30 секунд;

• ширину спектру сигналу, що ви-
промінюється не більше 16 МГц;

• чутливість приймального тракту 
на вході опромінювача антени для рів-
ня  BER 1×10-7 у смузі 16 МГц не гірше 
70 дБм при швидкості 16 МБіт/с;

• вихідну потужність передавача 
на виході опромінювача не меншою 
700 Вт;

• попереднє ручне юстирування 
антен на кореспондента за азимутом 
для АНТ.1 від плюс 120° до мінус 30°, а 
для АНТ.2 – від плюс 30° до мінус 120°;

• дистанційне юстирування антен 
за рівнем сигналу, що приймається, з 
пульта управління станцією у секторі  
кутів за азимутом - ±30°, а в секторі за 
кутом місця – від - 3° до + 3°;

• створення одноінтервальних чи 
багатоінтервальних польових, стаціо-
нарних тропосферних (на інтервалах 
60 і 150 км) та радіорелейних ліній (на 
інтервалі 30 км) зв’язку;

ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ
МОДЕРНІЗОВАНОЇ СТАНЦІЇ

За участю представників Командування військ зв’язку та 
кібербезпеки, Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут, інших військових час-
тин відбулися державні випробування модернізованої 
станції тропосферного зв’язку Р-142 МУ.

• передавання зовнішнього циф-
рового інформаційного потоку зі 
швидкістю 16 Мбіт/с;

• передачу цифрових сигналів в 
режимах роботи Ethernet та 4Е1;

• розгортання до двох радіо на-
прямків широкосмугового доступу 
для мобільних абонентів опорної (ба-
зової) мережі зв’язку  і організацію 
ліній прив’язки зв’язку зі швидкістю 
100 Мбіт/с та видачу ресурсу частини 
Ethernet-трафіку на вузол зв’язку, ви-
несення радіорелейного обладнання, 
яке розміщується на щоглі висотою 
12 м на відстань 100 м від апаратної 
машини.

• відгалуження телекомунікацій-
ного ресурсу від опорних телекомуні-
каційних вузлів і конвертування пото-
ків Е1 і Ethernet;

• передачу та прийому цифрових 
потоків з використанням SHDSL мо-
демів та видачі Ethernet-трафіку на 
вузол зв’язку  польовою кабельній 
лінією зв’язку П-296/ SHDSL з пропус-
кною спроможністю 20 Мбіт/с, шляхом 
ущільнення цифровим модемним об-
ладнанням на відстань не менше 2,5 км.

Доцент кафедри 
телекомунікаційних 

систем та мереж
Артур ЗАРУБЕНКО

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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— Мовна підготовка є важливим 
чинником загальноосвітнього рівня 
військовослужбовців і бойової під-
готовки в цілому, — розповів началь-
ник військового коледжу полковник 
Кирило Злобін. — Тому приведення ї ї 
рівня у відповідність до міжнародних 
стандартів у навчальному закладі є 
одним із пріоритетних завдань.

Перший випуск слухачів курсів 
мовної підготовки в коледжі відбув-
ся у 2019 році. За три роки кількість 
сертифікованих військовослужбов-
ців становить вже 63 особи. Це сер-
йозний показник, якщо врахувати, 
що сертифікацію здійснювали авто-
ритетні фахівці відповідно до міжна-
родних стандартів.

— Якщо в попередні роки 

головними критеріями відбору кан-
дидатів для вивчення англійської 
мови керівництво коледжу визнача-
ло насамперед загальну успішність 
та особисті здібності курсантів, — 
продовжив офіцер, — то цьогоріч ми 
надали можливість усім без винятку 
охочим спробувати свої сили в опану-
ванні англійською мовою.

Результат, на думку командуван-
ня коледжу, виправдав себе повніс-
тю. Адже навіть ті курсанти, які не 
набрали необхідної кількості балів, 
здобули ґрунтовну підготовку для 
подальшого вдосконалення свого 
мовного рівня, що буде відзначено у 
їхніх особистих справах. Тобто май-
бутні сержанти вже зараз отримали 
певну мотивацію для продовження 

На фінішну пряму вийшла підготовка чергового випуску 
майбутніх зв’язківців у Військовому коледжі сержантського 
складу ВІТІ імені Героїв Крут. Попереду у курсантів — 
військове стажування та випускні іспити. Та вже як перший 
бонус близько третини третьокурсників навчального закладу 
отримали свідоцтва про визначення рівня володіння 
англійською мовою.

подальшого навчання вже після отри-
мання диплома про фахову освіту.

Тестування майбутніх сержантів з 
мовних рівнів СМР1 та СМР 2 за стандар-
тами НАТО STANAG 6001 здійснювали 
фахівці Навчально-наукового центру 
мовної підготовки Харківського націо-
нального університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба.

Володіння англійською мовою у кур-
сантів перевіряли за чотирма видами 

мовної діяльності, якими є аудіювання, 
розмовна мова, читання та письмо.

До слова, цьогоріч найкращому з 
19-ти курсантів вперше було вруче-
но сертифікат з мовного рівня СМР 2. 
Його володарем став солдат Дмитро 
Тупік.

— Заняття відбувалися здебільшо-
го у факультативній формі, — розповів 
курсант-випускник. — На відміну від 
програмних 108 годин, мовний курс 
був у п’ять разів більший. Але час на 
оволодіння іноземною мовою жоден 
з нас не вважає марно витраченим. 
Це потужне доповнення до основної 
спеціальності в сенсі мовної взаємо-
сумісності з арміями країн-партнерів 
НАТО та подальшої перспективи осо-
бистого кар’єрного зростання.

МАЙБУТНІХ
СЕРЖАНТІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ
ПРОТЕСТУВАЛИ З МОВНИХ РІВНІВ СМР 1 ТА СМР 2

ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО

ОсВІТА БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Курсанти факультету телекомунікаційних систем Військово-
го інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут, під керівництвом заступника начальника факультету 
відвідали 94 спеціалізовану школу "Еллада". Військовослуж-
бовці зустрілися з учнями 2, 5 та 8 класів.

Курсанти започаткували проєкт "Вірте в 
ЗСУ", приурочений до 30-ї річниці Збройних 
Сил України. Метою проєкту є розповсю-
дження популяризації ЗСУ, для того, щоб 
молодь знала та поважала тих, хто захищає 
Батьківщину та мирне небо всього населення.

– Для мене велика честь бути тут пе-
ред вами, і від імені всіх військових розпові-
дати дітям про героїзм наших Збройних Сил 
України. Вірте у своїх військових, довіряйте 
їм, для нас це дуже важливо, – зазначив під-
полковник Антон Ланко

Учні із задоволенням поспілкувалися з 
курсантами Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 
які в свою чергу розповіли їм про важливість 
військової справи. Діти на своєму прикладі 
приміряли засоби індивідуального захисту, 
які військові носять 24 години на добу.

Також, відбулася онлайн-зустріч з учнями 
9 та 11 класів Лисичанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 4.

"ВІРТЕ В ЗСУ"
КУРСАНТИ ВІТІ ЗАПОЧАТКУВАЛИ ПРОЄКТ

До заходу доєдналися офіцери та 
курсанти факультету телекомунікацій-
них систем та факультету бойового за-
стосування систем управління та зв'язку 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут.

Курсанти поділились враженнями 
щодо навчання в інституті, проходжен-
ня первинної військово-професійної 
підготовки, дали поради до вступу у ВІТІ 
та відповіли на всі питання, порушені 
школярами.

Крім цього, представники ВІТІ взяли 
участь в інтерактивному заході «Є така 
професія – захищати Батьківщину» для 
учнів 11-х класів закладів загальної се-
редньої освіти міста Кропивницького та 
області.

Метою заходу стало підвищення ін-
формованості школярів щодо можли-
вості отримання професії військового 
напрямку у закладах вищої освіти, під-
вищення престижу військових профе-
сій, актуальних на ринку праці.

Військовий інститут телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв Крут 
представили заступник начальника 
факультету телекомунікаційних сис-
тем з морально-психологічного забез-
печення підполковник Антон Ланко та 
курсантка 5го курсу факультету телеко-
мунікаційних систем солдат Анастасія 
Рудніцька.

У ході заходу військовослужбовці 
представили навчальний заклад, позна-
йомили зі спеціальностями, за якими 
проводиться підготовка, а також відпо-
віли на порушені школярами запитання.

зВ’язкІВцІ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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СПОРТИВНІ БАТАЛІЇ
ПОЛТАВСЬКИХ КУРСАНТІВ-ЗВ'ЯЗКІВЦІВ

150 учасників у складі дев'яти ко-
манд "схрестили списи" за право ви-
бороти першість у дев'яти військо-
во-спортивних та інтелектуальних 
номінаціях.

Захід пройшов за ініціативи та 
сприяння Управління молоді та спор-
ту Полтавська обласна державна ад-
міністрація керівництва дитячої ГО 
"Військово-патріотичний клуб Воїн, об-
ласної організації ТСОУ, командування 
військових частин гарнізону.

Найголовнішу особливість ни-
нішнього заходу визначив насампе-
ред його представницький формат 
- заначила начальник Управління мо-
лоді та спорту Полтавської ОДА Марина 
Трохименко.- Цьогоріч ми залучили до 
проведення гри не тільки студентів ви-
шів та курсантів-зв'язківців, а і учнів-
ську молодь старших класів, дитячі 
військово-патріотичні клуби та гуртки. 

Розширення кількості учасників дало 
більш потужний поштовх до поліп-
шення якісної складової військово-па-
тріотичного виховання підростаючого 
покоління.

Ані примхи погоди, ані напру-
жений ритм змагань не вплинув на 
прагнення юних спортсменів показа-
ти найвищі результати у визначених 
номінаціях.

До слова, одними з фаворитів тур-
ніру вже з перших хвилин стала коман-
да Військового коледжу сержантського 
складу ВІТІ імені Героїв Крут. У виснаж-
ливій та безкомпромісній боротьбі 
вибороли першість у змаганнях зі 
стрільби,  Чібішев Вадим , Буць Дмитро 
, Кузьменко Денис. У конкурсі з історії 
України та українського козацтва пе-
реше місце посів Кайда Максим. Ще у 
кількох видах курсанти посіли другі та 
треті місця.

Обласна військово-патріотична гра "Заграва", 
що від бу лась на базі учбовового підрозділу 179 
навчально-тренувального центру військ зв'язку, 
стала без перебільшення знаковою подією для 
полтавської молоді.

Результати змагань 
можна вважати певним 
результатом і профе-
сійної, і спортивної, і мо-
рально-психологічної 
підготовки наших кур-

сантів - підкреслив на-
чальни к Військового ко-
леджу полковник Кирило 

Злобін -  Це великою мірою 
підвищує авторитет Збройних сил у ці-
лому, і навчальнного закладу зокрема. 
Тим більше, що проведення військово-
патріотичної гри "Заграва" ми суміс-
тили з профорієнтаційцною роботою 
серед школярів. Протягом змагань на 
спеціальнро обладнаній локації усі 
бажаючі мали змогу ознайомитись 
з умовами вступу до ВІТІ та коледжу, 
особливостями навачання, конкретни-
ми військовими спеціальностями та 
перспективами кар'єрного зростання.

Але головними гагородами спор-
тивних змагань за словами його 
учасників стали позитивний настрій, 
високий командний дух та воля до 
перемоги. Не в останню чергу цьому 
сприяв і смачний обід та смаколики від 
організаторів цього дійства.

спОрТ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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ВІТІ – ДРУГІ НА СПАРТАКІАДІ

"МАРАФОНІ, ЯКИЙ НІХТО НЕ ХОЧЕ БІГТИ”

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ СЕРЕД ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

КУРСАНТИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У

Замість стартових номерів у кож-
ного був цифра із вражаючим та боліс-
ним фактом про війну. «Для українців 
війна — це марафон без визначеної 
точки фінішу. Бігти його без підтримки 

або визнання цієї щоденної боротьби 
неможливо. 

- Марафон, який ніхто не хоче бігти 
повертає нас до реальності — росій-
сько-української війни. Цей марафон 

Курсанти ВІТІ взяли участь у "Марафоні, який ніхто не 
хоче бігти ”Марафон, який ніхто не хоче бігти”, — ми 
долучилися до міжнародного проєкту, який привертає 
увагу до російської агресії в Україні. У забігу одночасно 
взяло участь понад 50 курсантів разом з офіцерами ВІТІ 
та пробігли дистанцію в 10 км.

Команда Військового 
інституту 
телекомунікацій 
та інформатизації 
імені Героїв Крут 
посіла друге місце 
у загальному заліку 
на Спартакіаді серед 
вищих військових 
закладів.

показує, що ми підтримуємо наших 
героїв і біжимо цю дистанцію разом! 
Ми повинні пам’ятати про людей, які 
сьогодні боряться за майбутнє нашої 
держави, — зазначив один із учасників 
забігу курсант Олександр Гавриленко.

Тому 7 листопада, у день Нью-
йоркського марафону, розпочався 
ще один забіг — теж у Нью-Йорку. Це 
українське селище, яке розташоване у 
Донецькій області, всього в кілометрі 
від лінії фронту», — кажуть творці про-
єкту Нова пошта і Gres Todorchuk. 

Начальник інституту генерал-
майор Віктор Остапчук  вручив 
відповідний Кубок та грамоту 
начальнику  Кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту полковнику 
Юрію Бичіхіну.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Другий Зимовий похід Армії УНР / 
Листопадовий рейд – операція Армії 
УНР у жовтні–грудні 1921 року, органі-
зована, щоб підняти збройне повстання 
проти більшовицької влади та віднови-
ти українську державність. У рейд виру-
шило три групи: Волинська, Подільська, 
Бессарабська під командуванням генерал-
хорунжого Юрка Тютюнника.

Під час рейду більшовики захопили 
в полон частину Волинської групи та роз-
стріляли під Базаром 361 її вояка. Ця стра-
та стала першою масовою позасудовою 
розправою радянських каральних органів 
над українцями в часи революції.

Ця страта була воєнним злочином й 
злочинна природа російської федерації 
залишилась незмінною й сьогодні так 
само представники збройних сил росій-
ської федерацію «Минобороны России» 
вчиняють воєнні злочини на суверенній те-
риторії України – в тимчасово окупованих 
АР Крим та окремих районах Донецької та 
Луганської областей.

Представники ВГО "Спілка офіцерів 
України", 36 окрема бригада морської 
піхоти імені контр-адмірала Михайла 
Білинського, слухачі Національний уні-
верситет оборони України імені Івана 
Черняховського, курсанти Житомирський 
військовий інститут імені С. П. Корольова, 
військовий оркестр Житомирського вій-
ськового інституту імені С.П. Корольова, 
Військовий інститут КНУ імені Тараса 
Шевченка, Військовий інститут телеко-
мунікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут взяли участь у виїзному семінарі та 
вшанували пам'ять полеглих в с. Базар 
Житомирської області.

Заходи вшанування закатованих 
воїнів Армії УНР складалися із військо-
во-історичної реконструкції бою, істо-
ричних диспутів за участю істориків-на-
уковців та краєзнавців, панахиди за участі 
Єпископа Житомирського та Овруцького 
Православна Церква України Паїсія.

У ніч на 4 листопада 1921 року загін 
на чолі з генерал-хорунжим Юрієм Тю-
тюнником перейшов кордон. Біля с. Май-
дан-Голишевський (нині Жито мирська об-
ласть) українські військови ки роззброїли 
1-шу роту 196-го прикордонного баталь-
йону Червоної армії, 5 листопада розгро-
мили загін чекістів поблизу с. Жубровичі 
й декілька продзагонів та продовжили 
шлях у напрямку Коростеня. В кожно-
му селі учасники рейду збирали селян, 

закликаючи їх до повстання. Населення 
давало продовольство, фураж, коней, у 
деяких селах до загонів приєднувалися 
юнаки. 6-7 листопада українські бійці ви-
зволили Коростень, однак не змогли його 
утримати. З Житомира надійшли два бро-
непотяги і одна тисяча курсантів школи 
червоних командирів, тому повстанські 
загони відступили.

Юрій Тютюнник наполягав на продо-
вженні походу, щоб з’єднатися під Києвом 
із Подільською групою. Після бойових 
дій за Коростень загін вдень і вночі пе-
реслідувала 9-та кавалерійська дивізія 
Котовського. Та найбільше дошкуляли 
погодні умови. Сніг, мороз, шляхи так за-
віяло, що їх спочатку пробивали кіньми... 
Останній бій Волинська група прийняла 17 
листопада 1921 р. під селом Малі Миньки 
поблизу міста Базар (нині Житомирська 
область). Колону атакували вершники ди-
візії Котовського. У своїх спогадах сотник Г. 
Рогозний писав, що перший натиск ворога 
вдалося стримати гранатами, але коли ста-
ли закінчуватися набої і затихати постріли, 
котовці під прикриттям своїх тачанок ото-
чили українських бійців. Вирватися вдало-
ся тим, хто був в авангарді колони: штабу, 
кінній сотні і тяжкопораненим на передніх 
підводах. Дехто, усвідомлюючи безвихідь, 
стріляв у себе й підривався гранатами.

Так вчинили колишній міністр мор-
ських справ Михайло Білинський, хорун-
жий Сікорський, ройовий Андрієвский, 
начальник постачання Хоха та інші. За 
наказом Котовського убивали всіх: пора-
нених і тих, хто ледве тримався на ногах. 
«Коли під’їхав Котовський, то заборонив 
рубати українських вояків і взяв їх у полон.

Він запропонував УНРівцям перейти 
до лав Червоної армії, однак усі відмови-
лися. Потім їх відвели на ніч до місцевої 
церкви, де знущалися. Наступного дня 
всіх полонених вишикували і, оточивши 
кінним ескортом, перевели до м. Базар. 
Полонених українців невеликими група-
ми підводили до заздалегідь викопано-
го рову і розстрілювали. З протоколу ЧК 
стало відомо, що в бою під Базаром було 
порубано понад 400 і взято в полон 536 
вояків. Із них 361 бійця розстріляно. Серед 
заарештованих виявилося 177 офіцерів 
командного складу Армії УНР, яких від-
правили до Києва на допити в катівні ЧК. 
Вони мужньо витримали жахливі тортури 
і теж були розстріляні», — розповіла до-
слідниця Людмила Сулима на сайті газети 

У листопаді Збройні Сили України відзначають 100 річчя 
Другого Зимового походу Армії Української Народної 
Республіки та вшановують героїзм й відданість Україні воїнів 
Армії УНР, розстріляних біля містечка Базар.

«Дзеркало тижня». Ця страта стала першою 
масовою позасудовою розправою радян-
ських більшовицьких каральних органів 
над українцями в часи революції.

Подільська група після трагедії під 
Базаром продовжила рейд до радянсько-
польського кордону і перетнула його 6 
грудня. Так закінчився похід, який став за-
ключним акордом Української революції 
1917–1921 років.

Другий Зимовий похід став героїчною 
сторінкою історії українського держа-
вотворення. Підняти загальноукраїнське 
збройне повстання не вдалося, але відвага 
і самопожертва учасників є взірцем вико-
нання обов’язку перед державою. Тодішня 
поразка нашого регулярного війська не 
означала капітуляцію, адже антибільшо-
вицькі повстання тривали аж до 30-х років 
20-го століття. Упокорити масові виступи 
вдалося лише шляхом штучного голодомо-
ру-геноциду 1932-33 рр.

«Рейд наочно показав населенню ве-
ликого району від кордону аж по Київ, що 
боротьба за волю нації не припиняється і 
що большевицька влада не є такою могут-
ньою, як це могло здаватися тим, хто нахо-
диться під червоним терором, і що для цієї 
боротьби потрібна лише міцна організова-
ність самого населення; дальше, що рейд 
був товчком, який фактично оживив гро-
мадян України до боротьби за існування», 
— писав у доповіді Симонові Петлюрі Юрій 
Отмарштейн.

Через недостатню протидію більшо-
вицьким агентурно-оперативним спец-
заходам і порушення правил конспірації 
з боку повстанців чекісти змогли проник-
нути в центри координації і таким чином 
викрити плани ППШ, ліквідувати ЦУПКОМ і 
десятки інших організацій.

Українська повстанча армія дала назву 
Українській повстанській армії — військо-
во-політичній формації українського ви-
звольного руху часів Другої світової війни, 
яка боролася за відновлення Української 
держави з двома режимами — російсько-
комуністичним та німецьким націонал-
соціалістичним. Отже, 2-й Зимовий похід 
надихав подальші покоління борців за 
незалежність у ХХ столітті на організацію 
підпільної боротьби проти окупантів і за-
свідчив тривалість національних змагань 
за незалежність.

Мрія воїнів Армії УНР збулася у 1991 
році — 30 років тому, коли Верховна Рада 
24 серпня проголосила Акт незалежності 
і 1 грудня, коли українці на всенародному 
референдумі проголосували за незалеж-
ність. Відвага і самопожертва учасників 
рейду є взірцем виконання обов’язку пе-
ред народом і державою.

УНРКУРСАНТИ ВІТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВИЇЗНОМУ СЕМІНАРІ 

ТА ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ПОЛЕГЛИХ ВОЇНІВ АРМІЇ 
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ТВОрЧІсТЬ

Чекай мене,
«Чекай мене, кохана, я вернуся
Чекайте мамо, скоро я приїду
Обох вас поцілую й пригорнуся
Скучив страшенно. Побачуся нарешті з сином.
У мене все гаразд, мені тут тепло
До речі, у нас майже не стріляють.
Ти не дивись новини, тут не пекло
Нас і годують і навіть вдягають.
Ти сину, сонце, там привіт передавай
Скажи, що подарунок привезу
Чекай, кохана, зовсім трішки ще чекай,
У нас ротація, приїду на весну. 
Пишу листа, цілую твої очі
Люблю безмежно, до мурах на тілі
Терпи ще зовсім трошки, рідна, зовсім трошки.
Ти ж знаєш, маю вас, не маю вибір.
Та й тут у нас найспокійніший сектор
Немає обстрілів і гради не співають
А ті тварини, які вдерлись в нашу землю
Лиш кулю в лоб і облизня спіймають.
А так все добре, навіть дружня атмосфера
Бригада класна, хлопці як брати
Товариш мій найліпший, звуть Говерла
Я познайомлю, як вернусь. Ти лиш молись
Люблю, цілую, віддаю вам душу
Не мий сльозами свої очі сині
Моя кохана, ти ж знаєш. Я мушу
Чекайте вдома. Слава Україні»
Він кинув ручку, стиснув міцно клаптик
Схопивсь за зброю, натягнув бронежилет
Бо та триклята ворожа навала
Знов «градами» співає залповий концерт.
Майнула думка в посивілій в тридцять голові:
«Лиши нас тим, хто зачекався вдома,
А ненаситним з головою всип землі».
Ніч, каша закипіла, згас вогонь
І руки від морозу у солдат синіли
Писав листи додому батальйон:
«У нас все добре. Слава Україні!»

Курсант  283 навчальної групи Анастасія Дяченко

кохана

Привіт, брате, заходь, наливай келих вина
Поговоримо трохи з тобою
Не все ж пити кров моїх вбитих солдат
Закусуючи криками горя.
Розкажеш мені, де твоє, де моє
Черпаком розділимо Чорне море
Тварин в камуфляжі своїх приведи
Хай врятують з Бандери полону.
Не соромся, сміліше, сідай
Ти ж не соромився в людей стріляти
А то їх «прітєсняют». Тьху, гидота і край
Клич «визволителів», тут на кожному кроці «каратель».
А де лопата твоя, що ж не взяв?
А як же ритимеш мені яму?
Чи ти серпом, як колись копав?
Ох брате, яким звіром ти стало.
Не збагну, чи ти п’єш сльози тих матерів
Чи кашу вариш на крові солдат
Як ти спиш взагалі вночі?
Вкриваєшся трупами, спиш на кістках?
Від тебе смердить чимсь гидким і жахливим
Але не Донбасом й не Кримом моїм
Склади зброю, зажени у вольєри тих звірів,
Яких до мене з собою привів.
Знаєш, брате, я трохи виросла
Вже не та мала злякана дівчинка
Пий вино, звільни келих і йди звідси
Досить болі й розпачу, степу, вкритого криками
Я не буду тебе ненавидіти
Я буду любити  своїх людей
Я збудую кожному пам’ятник
Я молитимусь кожен день.
Підіймусь з колін, втру сльозинку
І кров перестане з ран пекучих текти
Я вже виросла. Я Україна
А ти бери малороса й до чорта йди.
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