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Перший заступник Голови парламенту 
та заступник Міністра оборони України 
провели зустріч із сержантcькою та 
курсантською радами ВІТІ

Досягнення 20216

Курсанти Військового коледжу ВІТІ 
завершили стажування на посадах 
техніків, начальників Відділень, 
апаратних та станцій
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Військова 
професія 
– програміст

Український 
правопис: 
освячений 
національною 
традицією

12 Відтепер у ЗСУ функціонуватиме 
надсучасний кіберполігон VITIsecurity

Курсанти та офіцери ВІТІ завітали до 
вихованців спеціальної школи для 
слабозорих дітей

Tворчість
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Курсанти ВІТІ стали 
переможцями конкурсу 
«Кращий студент Києва»
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У ВІТІ
З нагоди 30-ї річниці Дня Збройних 

Сил України у Військовому інституті 
телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут відбулися заходи. 

Церемонія нагородження про-
йшла в Камінній залі Національного 
історико-архітектурного музею 
«Київська фортеця».

Під час урочистостей начальник 
інституту нагородив особовий склад 
відзнаками, грамотами та подяка-
ми від Ради Національної безпеки і 
оборони України, Міністра Оборони 
України, Головнокомандувача 
Збройних Сил України, Командувача 
військ зв'язку та кібербезпеки 
Збройних Сил України, Київського 
міського голови та начальника 
інституту.

Крім цього, в інституті вшанували 
пам'ять українських воїнів, які покла-
ли свої життя, захищаючи незалеж-
ність рідної країни.

Схиливши голови у хвилині мов-
чання, курсанти та офіцери віддали 
шану всім полеглим у боротьбі за 
вільну, незалежну Україну, зокрема і 
офіцерів-зв’язківців, загиблих випус-
кників інституту.

Право урочисто покласти квіти до 
меморіалу загиблих було надано кур-
сантам факультету Бойового застосу-
вання систем управління та зв'язку.

З нагоди 30-ї річниці ЗС України, 
особовий склад ВІТІ взяв участь в 
урочистих заходах, які проходили  на 
Михайлівській площі у Києві. Відбулась 
демонстрація новітніх зразків озбро-
єння та військової техніки, пройшли 
церемонії вручення бойових прапорів 
та почесних найменувань військовим 
частинам, нагородження військовос-
лужбовців державними нагородами.

У святковий день у спортивно-
му комплексі відбувся благодійний 
футбольний турнір присвячений 30-й 

річниці Дня Збройних Сил України.
Право відкриття турніру було нада-

но заступникові начальника інституту 
полковнику Віталію Тарасову.

У турнірі взяли участь  чотири 
команди силових структур України. 
Перше місце здобула команда па-
трульної поліції міста Києва, друге 
місце у Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, третє місце за збірною 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
та четверте місце посіла  команда 
Повітряних Сил Збройних Сил України.

ЗСУ

ДЕНЬ 
ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ

Шановні офіцери, сержанти, 
солдати, працівники  
Збройних Сил України, 
ветерани!

Вітаю вас із 30-ю річницею 
Дня Збройних Сил України – 
святом мужності, звитяги та 
національної гідності україн-
ського воїнства.

День Збройних Сил України – 
свято самовідданих, сміливих і 
сильних духом людей!

Ви – гордість Українського 
народу, щодня демонструєте 
стійкість, непереможний ха-
рактер, відвагу та мужність, 
неодноразово доводячи, що 
немає такої сили, яка здатна 
здолати волю до перемоги.

Нині у стінах Військового ін-
ституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут 
закладається майбутнє наших 
Збройних Сил, вони стоятимуть 
на сторожі нашої держави та 
мирного життя її громадян.

У ваших руках – добробут 
Українського народу. Нехай по-
переду будуть тільки перемо-
ги! Зі святом!

Начальник Військового  
інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв 
Крут генерал-майор  

Віктор Остапчук
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У  Військовому інституті телекому-
нікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут відбулася зустріч Ради сержан-
тів та Ради курсантів вишу із першим 
заступником Голови Верховної Ради 
України Олександром Корнієнком 
та заступником Міністра оборони 
України Олександром Поліщуком.

− Ми підтримуємо все, що сто-
сується поєднання цифровізації 
та війська. Президент – Верховний 
Головнокомандувач виступив із іні-
ціативою, щоб в Україні був хаб або 
центр кібербезпеки, кібервійськ. І ми 
за це щиро вболіваємо. І дуже класно, 
що у вашому інституті це на високо-
му рівні, − звернувся до представни-
ків вишу перший заступник Голови 
парламенту.

За словами заступника Міністра 
оборони України, для сьогоднішньо-
го керівництва оборонного відомства 
людиноцентричність залишається 
основним пріоритетом.

− Звичайно, ми хочемо, щоб люди 
були вмотивовані як духовно, так і ма-
теріально  служити у Збройних Силах 
України та захищати свою країну, − за-
значив Олександр Поліщук.

На зустрічі курсанти вишу зде-
більше піднімали питання, що сто-
сувалися соціального забезпечен-
ня військовослужбовців. Перший 
заступник Голови Верховної Ради та 
заступник Міністра оборони України 
надавали вичерпні та кваліфіковані 
відповіді. А курсанти − автори най-
цікавіших питань навіть отримали 
подарунки.

− Хочу подякувати нашим гостям 
за нагоду офіцерському, сержант-
ському та курсантському складу бути 
почутими керівництвом держави та 
Міністерством оборони України, − по-
дякував начальник  Військового інсти-
туту телекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут генерал-майор 
Віктор Остапчук.

- Оборона, молодь, цифровізація 
та інформатизація – це ключові прі-
оритети нашої держави і нашої ко-
манди. Важливо накопичувати ваші 
наукові надбання, досвід, навички. 
Також ми підтримуємо все, що поєд-
нує цифровізацію та військо. Власне, 
Президент виступив за створення су-
часного центру кібербезпеки. І ми ба-
гато працюємо над тим, щоб молодь 

мала можливості працювати в Україні, 
мала всі умови для життя та роботи, 
щоб брала участь в управлінні країни, 
– зазначив він.

Олександр Корнієнко розказав, 
що держава вже робить для розвитку 
галузі. Так, зокрема видатки на обо-
рону та безпеку становлять рекордні 
понад 320 млрд грн, наступного року 
5,5 млрд буде виділено на житло для 
ветеранів АТО, прийнято низку важ-
ливих законодавчих рішень: рефор-
ма оборонних закупівель, дисциплі-
нарний статут, закон про військових 
капеланів. 

Окрім того, зазначає він, триває 
військове співробітництво з різними 
країнами. У листопаді Верховна Рада 
ратифікувала рамкову угоду про вій-
ськову співпрацю між Україною та 
Туреччиною.

- ЗСУ стають частиною стратегії не 
лише  оборони та захисту, але й еко-
номіки. Ми починаємо відновлювати 
оборонне замовлення, експортувати 
його, працюємо над тим, щоб сучас-
на армія могла застосовувати сучасні 
технології, – підсумував Олександр 
Корнієнко.

цифроВІЗацІя

ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПАРЛАМЕНТУ
ТА ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ІЗ СЕРЖАНТCЬКОЮ ТА КУРСАНТСЬКОЮ РАДАМИ ВІТІ
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«КРАЩИЙ СТУДЕНТ КИЄВА»
КУРСАНТИ ВІТІ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ

Кращою студенткою Києва-2021/ 
2022 у підсумку визначили  курсант-
ку факультету телекомунікаційних 

систем Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут Софію Кураченко.

– Зазвичай, в подібних програ-
мах беруть участь студенти цивіль-
них вишів, але ми зламали цей сте-
реотип, і довели всім, що курсанти 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв 
Крут – кращі! Перемога в цьому кон-
курсі – це плідна робота багатьох 
людей, які протягом декількох тиж-
нів сумлінно працювали над моєю 
конкурсною програмою, які підтри-
мували та вірили в мене, – зазна-
чила краща студентка Києва Софія 
Кураченко.

У номінації «Кращий студент-
програміст» визнано курсанта фа-
культету інформаційних технологій 
ВІТІ  Олексія Доброштана.

«Результат був дійсно неочікува-
ним! Атмосфера в залі, серйозний і 
напружений вигляд учасників моєї 

у столиці визначилися переможці конкурсу «Кращий студент 
Києва. Конкурс «Кращий студент Києва» є регіональним 
етапом конкурсу «Кращий студент України».

номінації сприяли зародженню дум-
ки, що в мене нічого не вийде. Але 
після того, як серед переможців про-
лунало моє прізвище та ім’я, я з лег-
кою усмішкою подумав: «Вийшло!» – 
ділиться першими враженнями після 
конкурсу солдат Олексій Доброштан.

А кращим спортсменом Києва 
став курсант факультету телекомуні-
каційних систем Тарас Власюк.

«Мені було приємно отримати 
звання кращого спортсмена Києва. 

Ця відзнака лише мотивує на нові до-
сягнення. Приємно, коли твою працю 
та високі результати цінують», – про-
коментував Тарас Власюк.

«Кращий студент України» — 
Всеукраїнська системна конкурсна 
програма, спрямована на виявлення 
та надання імпульсу до подальшого 
розвитку студентської молоді країни.

Метою програми є виявлення 
всебічно розвинених студентів, сти-
мулювання підвищення рівня їх сус-
пільної активності та сприяння фор-
муванню активної життєвої позиції 
студентства. Конкурс проходить у 3 
етапи: університетський, регіональ-
ний і Всеукраїнський.

ОЛЕКСІЙ ДОБРОШТАН

ТАРАС ВЛАСЮК

СОФІЯ КУРАЧЕНКО

гордІСТь БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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На кафедрі телекомунікаційних 
систем та мереж старший викла-

дач кафедри 
Солодовник В. 
І. успішно за-
хистив дисер-
таційну роботу 
на здобуття 
наукового сту-

пеня «доктора філософії» зі спеці-
альності 255 «Озброєння та військова 
техніка». Старші викладачі кафедри 
підполковник Чуйко В. та Пантась С. 
взяли участь у комплексному трену-
ванні системи зв’язку, тренуванні з 
обміну інформацією та стратегічно-
му командно-штабному тренуванні 
«Об’єднані зусилля – 2021 » як на-
чальники апаратної.

Крім цього, взяли участь у: ви-
пробуваннях новітніх засобів радіо-
зв’язку виробництва компанії L3 
Harris та станції супутникового зв’язку 
виробництва компанії Elbit; держав-
них випробуваннях новітньої вітчиз-
няної станції тропосферного зв’язку, 
виконаної в рамках ДКР «Деймос».

Здійснено підготовку та отримано 
перемогу у другому етапі конкурсу у 
номінації «Кращий екіпаж КШМ» та 
«Кращий екіпаж КАЗ» військ зв’язку 
Збройних сил України. 

Колектив кафедри брав активну 
участь у виконанні науково-дослід-
них робіт та патентно-винахідницькій 
діяльності. І як результат – отриман-
ня призового місця у Всеармійському 
конкурсі «Кращий винахід року» у но-
мінації «Техніка зв’язку».

На кафедрі захисту інформації 
в телекомунікаційних системах та 

мережах на-
чальник кафе-
дри полковник 
Жук О. В. захис-
тив дисерта-
цію на здобут-
тя наукового 

ступеня доктор технічних наук.
Особовий склад кафедри брав 

участь у міжнародних навчаннях 
«Об’єднані зусилля – 2021» (п/п-к 
Артюх С. Г. та ст. л-т Балан А. В.).

Проводилась розробка, впрова-
дження та проведення курсу підви-
щення кваліфікації з питань техніч-
ного захисту інформації. 

На кафедрі інформатики та авто-
матики в Університеті Бельско-Бялій 
(Республіка Польща) особовий склад 
ВІТІ проходив стажування.

Також курсанти військово-науко-
вого товариства кафедри під керів-
ництвом підполковника Артюха С. Г. 
взяли участь у ІІ Міжнародній науко-
во-практичній конференції «Новітні 
технології сучасного суспільства».

Кафедрою побудови телеко-
мунікаційних систем створено об-
числювальну 
лабораторію 
з дисципліни 
«Обчис люваль-
на техніка та 
мікропроцесо-
ри». Відбувся 
захист дисертаційних робіт підпол-
ковника Клімовича С. О. та підполков-
ника Зарубенка А. О. 

Також кафедра брала участь у 
І Міжнародній науково-технічній 
конференції «Системи і технології 
зв’язку, інформатизації та кібербез-
пеки: актуальні питання і тенденції 
розвитку».

Науково-педагогічними праців-
никами та курсантами кафедри ав-
томатизованих систем управління  

було здійснено 
проєктування 
та розгортання 
ядра інформа-
ційної мережі 
інституту, а та-
кож здійснено 

підключення ВІТІ до сервісів Google 
Workspace for Education, що забез-
печує віддалену спільну взаємодію 
викладачів та курсантів інституту в 
реальному часі, зберігання та спіль-
ний доступ до навчальних матеріалів 
у хмарі, а також підвищує безпеку 
даних.

Протягом року на кафедрі було 
здійснено захист 2 дисертацій на здо-
буття ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю інформаційні 
технології (підполковник Троцько О.О. 
та підполковник Симоненко О.А.).

Особовим складом кафедри про-
водилась наукова робота, що відо-
бражена у 31 наукових працях з яких: 
14 статей, серед яких 2 у виданнях 
що індексуються у Scopus, 15 тез 

доповідей, 7 з яких – у закордонних 
виданнях. Також, отримано 2 патенти 
на корисну модель.

На кафедрі комп'ютерних ін-
формаційних технологій курсанти 
під керівництвом науково-педагогіч-
них працівників кафедри із високи-
ми фаховими 
показниками  
демонструють 
актуальні та 
вагомі науко-
во-прикладні 
здобутки на 
міжнародній арені. Так, до здобутків 
кафедри  можна включити I місце 
у Міжнародному конкурсі студент-
ських наукових робіт, призові місця 
у інститутському та Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт, участь в 
міжнародному Хакатоні, отримання 
дипломів кандидата технічних наук 
та доктора філософії науково-педа-
гогічними працівниками кафедри, 
модернізація та підтримка розробле-
них кафедрою програмних додатків 
(сайт ЗС України) та розробка додат-
ку АрміяFM, участь науково-педаго-
гічних працівників в міжнародних 
конференціях.

Кафедра Технічного та метроло-
гічного забезпечення пройшла дер-
жавну акредитацію щодо проведен-
ня підготовки, 
п е р е п і д г о -
товки і підви-
щення квалі-
фікації водіїв 
транспортних 
засобів та 
атестацію їх спеціалістів.   Проведено 
підготовку водіїв транспортних за-
собів категорії «В», «С» та отримання 
ними водійських посвідчень відпо-
відних категорій. 

Науково-педагогічні працівники 
кафедри у 2021 році пройшли кур-
си підвищення кваліфікації. Брали 
участь у розробці публікацій у періо-
дичних наукових виданнях, що вклю-
чені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зо-
крема Scopus, Web of Science Core 
Collection. Наукові дослідження ви-
кладачі кафедри презентували на на-
укових та науково-методичних захо-
дах різного рівня. Викладач кафедри 
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майор Бєляков Р.О. отримав вчене 
звання «Доцент».

На кафедрі Кібер безпеки розгор-
нуто та впроваджено навчально-тре-
нувальний комплекс Кібербезпеки, 
який має найсучаснішу програмно-
апаратну платформу, що дозволяє 

здійснювати 
контроль фі-
зичного, про-
грамного та 
віртуального 
середовища, 
впроваджува-

ти та керувати сценаріями проведен-
ня тренувань, практичних вправ за 
напрямом захисту інформації та кі-
берзахисту в тому числі з можливіс-
тю віддаленого підключення корис-
тувачів від інших військових частин 
та організацій. 

Науково-педагогічні працівники 
кафедри за 2021 рік пройшли сучасні 
курси: “Effective penetration of infor-
mation resources”;  “Technical cyber 
security exercise”; “Web penetration 
testing and ethical hacking”; E-teacher 
and E-instructor within a new learning 
environment coused by Covid-19. NATO 
DEEP eAcademy; Network vulnerabil-
ity Assessment & Risk Mitigation V6-
109-B-21. NATO school Oberammergau; 
Certified Ethical Hacker. EC-Council;  
“Digital Forensics: techbiques and 
tools”. 

На кафедрі  Бойового застосу-
вання підрозділів зв’язку офіцери 
та курсанти взяли участь у відпра-
цюванні тренування зі зв’язку  в об-
сязі завдання №101,  Стратегічному 
командно-штабному навчанні  
“Об’єднані зусилля 2021” та конфе-

ренції щодо 
досвіду військ 
зв’язку та кі-
б е р б е з п е к и 
ЗС України під 
керівництвом 
Командувача 

військ зв’язку та кібербезпеки ЗС 
України. Крім цього, впроваджено та 
проведені заняття з офіцерами шта-
бу частин зв’язку по плануванню бо-
йового застосування за стандартами 
НАТО (MDMP).

Також, курсанти та офіцери ка-
федри взяли  участь у навчаннях: 

CWIX 2021, EU4DIgitalUA. Науково-
педагогічні працівники кафедри 
прочитали курси з «Кібербезпеки» 
для начальників служб, заступників 
інституту та командування Військ 
зв’язку та кібербезпеки ЗС України та 
професійні курси для технічних фа-
хівців ЗС України. Забезпечили про-
тягом року підтримку онлайн-курсу 
«Кібергігієна» для ЗСУ.

На базі  кафедри Спеціаль них 
інформаційних систем та робо-
тотехнічних комплексів з’явилася 
ідея для створення інноваційної, 
відкритої, інтелектуальної плат-

форми для 
п р а к т и ч н о ї 
реалізації ці-
кавих науко-
вих проєктів 
та навчан-
ня в процесі 

реалізації ідей. Тож, з наступного 
року буде введено нову дисципліну 
«Основи робототехніки військового 
призначення». В даній дисципліні 
будуть розглядатись такі питання 
як: загальні відомості про робото-
техніку та галузі ї ї застосування, 
коротка історія розвитку робото-
техніки, галузі застосування та види 
роботів, огляд сучасного стану ро-
бототехніки в Україні та світі, скла-
дові частини робота та їх взаємодія, 
проєктування, конструктування та 
програмування роботів, алгоритми 
керування рухом робота.

Також, викладачі та курсан-
ти кафедри взяли участь у XVII 
Міжнародній спеціалізованій ви-
ставці «Зброя та безпека 2021». На 
виставці колектив інституту презен-
тував безпілотний літальний апарат, 
основним завданням якого є забез-
печення управління підрозділами, 
підвищення пропускної спромож-
ності, доступності, резервування та 
живучості мереж зв’язку в інтересах 
управління військами. Крім цього, 
була презентована інтелектуальна 
MЕSH мережа мультифункціональ-
них сенсорних вузлів для військо-
вих систем моніторингу та прийнят-
тя рішень ISRISTAR (Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance 
– Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance).

На кафедрі загальновійськових 
дисциплін відповідно до плану роз-
витку навчально-матеріальної бази 
було реалізовано наступне: введе-
ний в експлуатацію спеціалізований 
н а в ч а л ь н и й 
клас загальної 
тактики, який 
дозволяє про-
водити занят-
тя з тактичних 
дисциплін ка-
федри за стандартами НАТО; отрима-
но навчально-тренувальне медичне 
майно (манекени, IFAK, турнікети), 
що дозволить більш ефективно про-
водити заняття з питань надання 
домедичної допомоги пораненим та 
постраждалим; вдосконалено спе-
ціалізований навчальний клас інже-
нерної підготовки.

Також, колектив кафедри вико-
нував заходи методичної і науко-
вої та науково-технічної діяльності. 
Відпрацьовані навчально-методичні 
документи з проведення навчальних 
занять, підготовлено до друку три на-
вчальних посібника та ряд навчаль-
но-методичних видань. 

Науково-педагогічні працівники 
кафедри  англійської мови резуль-
тативно провели 2021 рік: представ-
лено майже 30 наукових публікації 

в журналах, 
які входять у 
м і ж н а р о д н і 
наукометрич-
ні бази да-
них, наукових 
збірниках та 

збірниках матеріалів конференцій. 
Наукові дослідження викладачі ка-
федри презентували на наукових та 
науково-методичних заходах різно-
го рівня, в тому числі англійською 
мовою. Завдяки злагодженій роботі 
викладачів кафедри в інституті від-
булась олімпіада з англійської мови. 
За сприяння керівництва інституту, 
доцент кафедри іноземних мов, кан-
дидат педагогічних наук  Вікторія 
Довганець  пройшла стажування 
для викладачів англійської мови в 
Болгарському національному вій-
ськовому університеті у м.Шумен 
(Болгарія). Під час тематичних сесій, 
присвячених навчанню військових 
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іншомовному мовленню та письму, 
було продемонстровано сучасні тен-
денції до формування іншомовної 
компетенції військових, а також ви-
моги до рівнів володіння мовлен-
нєвими навичками для здачі іспиту 
STANAG 6001.

Кафедра математики та фізи-
ки саме забезпечує викладання в 
інституті математичних курсів. На 
свої заняття науково-педагогічні 
працівники кафедри використо-
вують інноваційні методи, новітні 
технології навчання, які базуються 
на компетентнісному підході. Для 
опанування сучасними техноло-
гіями навчання викладачі значну 
увагу приділяють власному вдо-
сконаленню, формуванню нових 

компетенцій педагогічної майстер-
ності. Так 8 викладачів кафедри про-
ходять трьох місячне стажування на 
базі кафедри фізики та математики 
Луцького національного технічного 
університету, 1 викладач – на базі 
кафедра інформатики та автома-
тики Університет у Бєльсько-Бялій 
(Польща) з метою вивчення педа-
гогічного досвіду, підвищення те-
оретичного та методичного рівнів 
викладання навчальних дисциплін, 
вдосконалення професійної під-
готовки, продовження наукової 
співпраці.

Члени кафедри активно займа-
ються науково-методичною робо-
тою, беруть участь у Міжнародних, 
Всеукраїнських, міжвузівських 

науково-прак-
тичних конфе-
ренціях та є 
авторами на-
укових статей, 
н а в ч а л ь н о -
м ет од и ч н и х 
посібників для курсантів. 

За 2021 рік видно наступні видан-
ня: О.В. Сілко, І.А. Рудоміно-Дусятська, 
Т.В. Соловйова, Л.М. Козубцова. 
Курс лекцій «Теорія прийняття рі-
шень», І.А. Рудоміно-Дусятська, Т.В. 
Соловйова, Л.М. Цитрицька А.М. 
Палагута Збірника задач і вправа 
«Вища математика (частина ІІІ)» , 
О.М. Пальті Навчального посібника 
«Фізика І».

Кафедра військово-гумані-
тарних дисциплін на високому фа-
ховому рівні 
науково-педа-
гогічні праців-
ники на чолі з 
завідувачем 
кафедри пол-
ковником О. 
Саєнко організовують і проводять всі 
види  навчальних занять. Викладачі 
кафедри приділяють особливу увагу 
розвиткові військового лідерства як 
фундаменту нашої армії, ї ї бойової 
підготовки. Через систему науково-
методичних, педагогічних заходів 
відбувається передача, засвоєння, 
примноження і використання знань, 
умінь та набуття компетентностей, що 
яскраво виявляється під час  навчаль-
но-наукової діяльності курсантів.

Так, важливу роль у цьому про-
цесі відіграє Військово-наукове 
товариство (ВНТ) кафедри (керів-
ник проєкту канд. іст. н. Садикова 
В.В.), кількість учасників якого зрос-
тає з кожним роком. Традиційним 
стає проведення Круглих столів 
(“Соборність України: історичний 
контекст і виклики сьогодення”); 
Конкурсів наукових рефератів із 
воєнної історії за сприяння Воєнно-
наукового управління Генерального 
штабу ЗСУ; Всеукраїнських (онлайн 
формат) курсантських науково-прак-
тичних конференцій (“Добровольці 
на захисті української державності. 
Організація, воєнні операції, історич-
на пам'ять (ХХ – ХХІ ст.”). Визнання 

наукової роботи курсантів і їхніх ке-
рівників – у Дипломах переможців 
І-ІІІ ступенів, Сертифікатах учасників 
наукових зібрань. Підбиває підсумки 
своєї роботи ВНТ на воєнно-науковій 
конференції курсантів по завершенні 
навчального року.

Забезпечує широкий науковий 
кругозір військового фахівця і на-
уково-пошукова діяльність у культур-
но-лінгвістичній царині (автор ідей 
кан. пед. н. Логвіненко Н. М.). Цьому 
сприяють наукові дослідження кур-
сантів з історії українського право-
пису і життєпису його творців (Круглі 
столи «Український правопис: історія 
в персоналіях»,  «Український право-
пис: освячений на  ціональною тра-
дицією»), участь у Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі ім. Т. 
Шевченка, Міжнародному конкур-
сі ім. П. Яцика. 2021 року курсанти 
інституту отримали призові місця. 
Радіємо, що це також стає традицією. 
2021 рік – рік славетних українців, 
рік «дужих талантів»: Леся Українка, 
Лесь Мартович, Агатангел Кримський, 
Василь Стефаник, що творили непере-
вершений культурний простір нашої 
країни. Читання їхніх творів, вивчення 
наукових досягнень сприяло вихован-
ню патріотичних почуттів курсантів.

Послідовність та безперервність 
у процесі формування гармонійно 
розвиненої особистості курсантів  
забезпечується ще й позаурочними 
навчально-виховними заходами, мо-
дератором більшості з яких є канд. 
філ. н. Церковняк-Городецька Л. Г. 

Особливо знаковими в цій системі 
стали: конкурс «Я в серці маю те, що 
не вмирає…»  на кращу ілюстрацію 
до улюблених творів Лесі Українки; 
майстер-клас «Я малюю разом із 
Шевченком»; онлайн-лекція укра-
їнського філософа, військового іс-
торика Олега Фешовця «Мілітарні 
аспекти культури» у рамках ІІІ 
Всеукраїнського форуму військових 
письменників; презентація проєкту Т. 
Зез «Вишивка в одязі видатних укра-
їнців», які стояли у витоків українсько-
го національного відродження; пре-
зентація книжки Н. Позняк-Хоменко, 
співробітниці Українського інституту 
національної пам’яті  «Волонтери: 
Сила небайдужих»; участь у про-
єктах Н. Дубчак «Сильні духом 
мами» (до Дня Матері), О. Слонської 
«Незламні» (до Дня захисника 
України), які передбачають співпрацю 
з родинами військовослужбовців – 
учасників АТО; виставка та інсталяція 
до Дня Гідності та Свободи «Ангели 
пам'яті», що символізують незбори-
му жагу українського народу до сво-
боди. Пам’ятаймо: на вівтар перемоги 
було покладено найцінніше – людські 
життя.

Зміст цих заходів і всієї навчально-
виховної роботи на кафедрі обумов-
лені цілями та потребами суспільства, 
держави, ЗС України, системою знань,  
умінь і навичок, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, що 
мають бути сформованими в процесі 
навчання військових фахівців.

доСягнення – 2021 БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Під час виконання заходів науко-
во-технічного супроводження здій-
снено випробування озброєння та 
військової техніки: бронетранспорте-
рів БТР-4Е; апаратних зв’язку К-1501; 
дослідного зразка спеціалізованого 
броньованого автомобіля «Варта»; 
тропосферних станцій Р-412; пере-
носних тропосферних станцій COMET; 
машини штабної з причепом штаб-
ним зі з’ємними модулями для роботи 
та відпочинку); елементів комплексу 
бойового екіпірування для військо-
вослужбовців загальновійськових 
підрозділів та військовослужбовців у 
складі екіпажів бойових машин.

Крім цього, науковці центру 
зв’язку та інформатизації взяли 
участь у роботі експертних комісій з 
проведення експертиз проєктів до-
кументів, обґрунтування пропозицій 
та зауважень до проєктів норматив-
но-правових актів (наказів), реаліза-
ції програми «Використання та роз-
виток ІТ-середовища та ІТ-системи 
U-NIPRNet», тестування та апробації 
мобільної платформи кібербезпеки 
та захисту інформації, а також ї ї ро-
боти в системі зв’язку, розгортання 
в ЗС України системи оцінювання кі-
берризиків з урахуванням завдань 
та функцій ЗС України, створення та 
впровадження інформаційно-теле-
комунікаційних систем в МО та ЗС 
України, а також комплексної системи 
захисту інформації в них.

Фахівцями Наукового центру 
зв’язку та інформатизації у 2021 році 

отримано 3 свідоцтва на раціоналі-
заторські пропозиції, а також один 
Висновок про державну реєстрацію 
корисної моделі, проведено 18 науко-
вих заходів (наукові, науково-прак-
тичні конференції, семінари та ін.), в 
тому числі у міжнародних конферен-
ціях – 8, у науково-практичних кон-
ференціях – 4, у науково-практичних 
семінарах – 6. Розроблено більше 80 
наукових праць, в тому числі – Web of 
Science, Scopus, Core Collection.

Науковий центр зв’язку та інфор-
матизації у 2021 році активно залу-
чався до організації та проведення 
наукових заходів міжнародного та 
всеукраїнського рівнів, а саме:

• участь у проєкті програми
Постійного структурованого спів-
робітництва ЄС (PESCO), а саме 
«Європейське програмне забезпе-
чення та технології для захищеного 
радіозв’язку» нових напрямків робо-
ти та рішень від ЗС України;

• участь у супроводженні пред-
ставників Збройних сил країн-парт-
нерів з метою належного проведення 
підготовки та їхньої участі в урочис-
тих заходах з нагоди відзначення 30-ї 
річниці незалежності України;

• участь у візиті канадської сторо-
ни з метою консультативно-дорадчої 
допомоги у розробці та удосконален-
ні системи «Дельта»;

• участь у візиті делегації 
Литовської республіки до Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації з метою ознайомлення з 

діяльністю ВІТІ та обговорення шля-
хів розвитку співробітництва у сфері 
кібербезпеки.

У рамках міжнародного співро-
бітництва представники шістьох кра-
їн НАТО відвідали Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації з 
нагоди «Днів НАТО». 

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

Метою даного заходу стало під-
вищення рівня поінформованос-
ті курсантів, слухачів, працівників 
Збройних сил України щодо поточно-
го стану співробітництва нашої краї-
ни і НАТО та перспектив трансформа-
ції Альянсу в сучасному безпековому 
середовищі.

Також було проведено ряд зу-
стрічей з радником з питань про-
фесійної військової освіти Стасісом 
Палдунасом щодо долучення ВІТІ 
до Програми НАТО «Удосконалення 
військової освіти» (DEEP – Defense 
Education Enchancement Program – 
засіб реформування, що надає спеці-
альну практичну підтримку окремим 
країнам у розвитку реформування їх-
ніх професійних військових навчаль-
них закладів).

Відбулась зустріч з представника-
ми Королівства Данія щодо можли-
вості співпраці інституту в напрямках 
гендерної рівності, міжнародного 
права, програм курсів лідерства та 
підготовки викладачів.

Обговорено можливі напрями 
подальшого співробітництва у сфе-
рі освіти та науки між інститутом та 
представниками Вищої Військово-
морської академії імені Ніколи 
Вапцарова.

доСягнення – 2021

За результатами виконання Річного плану наукової і 
науково-технічної діяльності в Науковому центрі зв’язку та 
інформатизації особовий склад взяв участь в міжнародних та 
стратегічних навчаннях («Сі Бриз-2021», CWIX 2021, КШТ з КОС, 
КТСЗ та СКШН «Об’єднані зусилля 2021»).

І Міжнародна науково-техніч-
на конференція “Системи і тех-
нології зв’язку, інформатизації 
та кібербезпеки: актуальні пи-
тання і тенденції розвитку” у ВІТІ 

Участь у заході взяли пред-
ставники більше 70-ти вчених з 
України, Азербайджану, Болгарії, 
Іраку та Естонії. 

Учасники конференції обго-
ворили актуальні питання забез-
печення кібербезпеки та кібер-
захисту, формування фахових 

компетентностей майбутніх 
офіцерів сектору безпеки і обо-
рони України, напрямки розви-
тку та проблеми сучасних те-
лекомунікацій, перспективні 

напрями забезпечення інформа-
ційної безпеки.

У ході роботи конференції 
було заслухано 8 пленарних та 39 
секційних доповідей за основни-
ми секціями: технології захисту 
інформації та кіберзахисту; штуч-
ний інтелект в інформаційних сис-
темах та робототехнічних комп-
лексах спеціального призначення; 
перспективи розвитку телекому-
нікаційних систем та мереж; ін-
формаційні технології.
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Підготовка наукових кадрів
Доктор технічних наук:
Начальник кафедри захисту ін-

формації в телекомунікаційних 
системах та мережах полковник 
Олександр Жук успішно захистив 
дисертацію - на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук.

Доктор філософії:
Ад’юнкти науково-організацій-

ного відділу підполковники 
В’ячеслав Солодовник та   Артура 
Зарубенка успішно захистили дис-
ертаційні роботи на здобуття нау-
кового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю «Озброєння та 
військова техніка».

Помічник начальника інституту з 
фінансово-економічної роботи - на-
чальник фінансово-економічної 
служби інституту майор Олександр 
Черешневий з успішно захистив 
дисертаційну роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора філосо-
фії за спеціальністю «Облік і 
оподаткування».

Кандидати технічних наук:
Заступник начальника кафедри 

побудови телекомунікаційних сис-
тем підполковник Сергій Клімович, 
доцент кафедри  автоматизованих 
систем управління підполковник 
Олександра Троцько та старший ви-
кладач кафедри Олександр 

Си моненко успішно захистили дис-
ертаційні роботи на здобуття нау-
кового ступеня кандидата техніч-
них наук.

Курсантка факультету ін-
формаційних технологій   Анас-
тасія Ковальчук стала перемож-
ницею  Міжнародного кон  курсу 
студентських наукових робіт

під керівництвом старшого ви-
кладача кафедри доктора філосо-
фії у галузі Інформаційні технології 
підполковника Віталія Фесьохи, здо-
була  I місце у Міжнародному кон-
курсі студентських наукових робіт 
за спеціальністю  «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані техно-
логії», який було проведено на базі 
Кременчуцького Національного 
університету імені Михайла Ост-
роградського, у співробітництві з 
університетами  Китайської народ-
ної республіки, Словаччини, Чехії, 
Білорусі, Казахстану,  Латвії, Литви,  
Польщі та  Великої Британії.

Академічні стипендії Вер-
ховної Ради України курсантам 
ВІТІ 

Сертифікати про призначення 
стипендії Верховної Ради Украї-
ни на 2021-2022 навчальний рік 
кращим слухачам та курсантам 
вищих військовим навчальних за-
кладів України отримують: курсант 

факультету бойового застосування 
систем управління та зв’язку Вла-
дислав Савчук, курсантки факульте-
ту телекомунікаційних систем Анна 
Дудка та Марія Проскуріна.

Курсантка факультету ін-
формаційних технологій Ольга 
Турчак стала призеркою другого 
(підсумкового) етапу ХХI Між-
народного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика

Вона здобула друге місце. Всього 
у  мовному змаганні, взяли участь 
курсанти із семи вищих військових 
навчальних закладів, військових 
навчальних підрозділів вищих на-
вчальних закладів і ліцеїсти з двох 
військових ліцеї, які написали твор-
чі роботи підсумкового етапу ХХI 
Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яцика.

Курсанти  віцечемпіони  між-
народного проєкту Peer-to-peer

Команда ВІТІ представляла про-
єкт «OFFake» у вигляді програмного 
комплексу включає у себе – сайт, 
телеграм-канал, телеграм-бот, який 
дає можливість перевіряти інтер-
нет новини на достовірність. 

До слова, “Peer-to-peer” запо-
чаткований у рамках розвитку 
спроможностей Збройних Сил Укра-
їни та інших складових сектору без-
пеки і оборони України щодо вияв-
лення та протидії російській пропа-
ганді та дезінформації Уп равлінням 
стратегічних комунікацій Апарату 
Го лов но ко мандувача Збройних Сил 
України у взаємодії з американ-
ською агенцією EdVenture Partner.

Відзнаками міського голови 
"Честь. Слава. Дер жава" нагоро-
джені Михайло Сова, сержант Юрій 
Каліжука та сержант Олександр 
Ніколаєнко.

Курсанти ВІТІ серед пере-
можців Всеукраїнського конкур-
су студентських і курсантських 
наукових робіт у галузі «Вій-
ськові науки»

У секції «Озброєння та військова 
техніка» друге місце здобули Ва-
дим Мамчур та Анастасія Вірста.

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

АНАСТАСІЯ 
КОВАЛЬЧУК

доСягнення – 2021
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Збірна ВІТІ стала другою на 
Спартакіаді Збройних сил України 
серед вищих військових навчаль-
них закладів.

Кафедрою фізичного вихо-
вання, спеціальної фізичної підго-
товки і спорту проведена Спарта-
кіада серед підрозділів з 11 видів 
спорту. Серед кращих – 19 курс та 
10 курс (факультет телекомуніка-
ційних систем), 38 курс (факуль-
тет бойового застосування систем 
управління та зв’язку).

Збірні команди інституту брали 
участь у змаганнях Збройних сил 
України серед ВВНЗ, а саме:
• у XVII Всеукраїнському турнірі

з гирьового спорту («Гвардій-
ський ривок» – 2 етап (ІІІ ранг) 
пам’яті легендарного льотчика 
маршала авіації Івана Микито-
вича Кожедуба), де викладач 
кафедри старший лейтенант 
Гром Т. В. здобула друге місце 

(295 підйомів гирі вагою 16 кг), 
третє місце у курсанта 39 курсу 
Гапона Ю. М. (284 підйоми гирі 
вагою 24 кг);

• у фінальних змаганнях на пер-
шість Збройних сил України
з футзалу серед І-ї групи (ви-
дів, окремих родів військ, Вій-
ськової служби правопорядку
Збройних сил України) та ІІ-ї
групи (вищих військових на-
вчальних закладів Збройних
сил України) збірна ВІТІ стала
першою;

• на Чемпіонаті Збройних сил
України з рукопашного бою се-
ред ВВНЗ команда ВІТІ завоюва-
ла 6 медалей різного ґатунку:

«золото» здобули солдат Дани-
ло Білоусов та старший солдат 
Олександр Прядка, «срібло» 
вибороли молодший сержант 
Тарас Власюк та молодший сер-
жант Роман Голота, «бронзу» 
здобули солдат Кирило Пронь-
ков та солдат Дмитро Шерстюк;

• у Відкритому Чемпіонаті м. Ки-
єва з гирьового спорту. Норма-
тив кандидат у майстри спорту 
(КМС) виконали старший сол-
дат Бугай О. А. та солдат Гапон 
Ю. М. Перше місце посіли сол-
дат Гапон Ю. М., солдат Шер-
стюк Д. В., солдат Шевченко Т. 
О., старший лейтенант Гром Т. В. 
Друге місце – солдат Кондра-
шова В. В., солдат Рубаняк О. І., 
солдат Іванов А. А., капітан Щур 
Т. Г. Третє місце посіли солдат 
Добровольська М. В., солдат 
Кайпак А. І.

Курсанти переможці конкур-
су "Кращий студент", серед на-
городжених за активну участь 
у розвитку молодіжного руху в 
місті Києві

Номінованими на Подяку та 
пам'ятний подарунок від Департа-
менту молоді та спорту міста Київ 
стали переможці регіонального 
етапу конкурсу "Кращий студент 

України" - Тарас Власюк, Софія Кура-
ченко та Олексій Доброштан.

ОЛЕКСІЙ ДОБРОШТАН,  
СОФІЯ КУРАЧЕНКО,  

ТАРАС ВЛАСЮК
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ПРОГРАМІСТ
ВІЙСЬКОВА ПРОФЕСІЯ –

Між цивільним та військовим 
програмістом специфічних від-
мінностей дуже багато

– На перший погляд, військовий
програміст від цивільного майже не 
відрізняється – стек технологій (набір 
інструментів – Ред.), що використову-
ється, майже такий самий. І завдання 
також іноді перетинаються. Тобто, стра-
тегічно майже все схоже. Але специфіч-
них відмінностей – дуже багато. Якщо 
дуже просто, військові програмісти 
– це фахівці, які пишуть комп’ютерні
програми. З якою метою? Перше – для 
автоматизації повсякденної діяль-
ності Збройних Сил. Тобто, ми машині 
делегуємо якісь завдання, щоб вона 
виконувала їх оперативніше та ефек-
тивніше, – зазначає старший викладач 
кафедри комп’ютерних інформаційних 
технологій Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, доктор філософії у галузі 
«Інформаційні технології» підполков-
ник Віталій Фесьоха.

За його словами, другий чинник, 
що спонукає писати програми, це за-
доволення інформаційних потреб ар-
мії, зокрема у процесах управління 
військами.

– І третє – інтелектуальна обробка
та захист найсильнішої зброї – інфор-
мації. Часто алгоритми інтелектуальної 
обробки інформації, описані програміс-
том, можуть давати такі результати, про 
які ми, як люди, навіть можемо не уяв-
ляти. Наприклад, ми маємо величезний 
масив даних про хвороби військовос-
лужбовців ЗСУ. І якщо програміст напи-
ше алгоритм пошуку закономірностей 
у цьому масиві, то ми зможемо отри-
мати інформацію про те, що, напри-
клад, військовослужбовці певного роду 
військ почали від такої-то дати більше 
хворіти на конкретне захворювання із 

зазначенням причини. Тобто, маючи 
великий набір даних, можемо по ньо-
му розказати певну історію, – додає 
Віталій Фесьоха.

Рішення, які готували курсанти 
ВІТІ на Хакатонах, НАТО згодом 
впроваджує у свою систему 
роботи

Підполковник зауважує, що від-
мінність військового програміста ще й 
у тому, що він – повинен мати тактичну 
підготовку офіцера:

– Може взяти на себе обов’язки ко-
мандира під час бойових дій і він пси-
хологічно стійкіший за своїх цивільних 
колег. Ну, і я вже не кажу про дотри-
мання режиму секретності військовим 
програмістом. Але найголовніша від-
мінність від цивільних – військовий 
програміст ніколи не може відмовитись 
від проєкту і вийти з нього.

Він пояснює, що «спецпризначенців 
інтелектуального фронту» (так ще на-
зивають військових програмістів – Ред.) 
для ЗСУ готують тільки у ВІТІ.

– Якщо порівнювати рівень навчан-
ня тут до 2014 року і сьогодні, то різниця 
величезна. Технології нині дуже швидко 
змінюються, і людина, що працює з ІТ-
технологіями, має навчатися постійно. 
Міжнародна співпраця так само наба-
гато активніша. Наші курсанти беруть 
участь у щорічних національних та між-
народних Хакатонах (Hackathon – зма-
гання, під час яких спеціалісти в галузі 
розробки програмного забезпечення 
інтенсивно і згуртовано працюють над 
розв’язанням певної проблеми або 
створенням нового додатку чи сервісу 
– Ред.). Як правило, НАТО дає на чер-
говий Хакатон завдання – наприклад, 
розробити рішення, що передбачатиме 
розробку певного сервісу з відповід-
ним функціоналом. І всі команди, що 
беруть участь у заході, мають виконати 
це завдання. Беруть участь у змаганнях 
представники Великої Британії, Польщі, 
Німеччини, Туреччини, Іспанії та інших 
країн. Наші курсанти на Хакатонах за-
ймають щороку призові місця. І, до речі, 
ті рішення, які готували наші хлопці, 
згодом НАТО впроваджує у свою сис-
тему роботи, – розповідає старший 
викладач.

Систему для управління арти-
лерійським вогнем «Кропива» 
допомагали створювати  кур-
санти ВІТІ

Старший викладач кафедри 
комп’ютерних та інформаційних 
тех нологій додає, що на сьогодні іс-
нує активна співпраця з цивільними 
ІТ-фахівцями.

– Бо ситуація у країні змінилася.
Приміром, волонтери «Армія SOS» роз-
робляли систему для управління арти-
лерійським вогнем «Кропива». Їм не ви-
стачало робочих рук, і вони звернулись 
до нас. Ми підключились до цієї справи 
– 7 курсантів і я, – згадує підполковник.

За його словами, випускники ВІТІ 
йдуть служити до центрів – інформа-
ційних систем, кібербезпеки, впрова-
дження інновацій та наукових центрів. 
Йдуть на посади, починаючи від інжене-
ра-програміста і закінчуючи науковими 
співробітниками (інженерами) відділів:

– Займаються вони розробкою ін-
формаційних систем військового при-
значення, інтелектуальних систем під-
тримки ухвалення рішень, побудовою 
систем захисту, розробкою сайтів (на-
приклад, сайту ЗСУ – Ред.), мобільних 
додатків (курсант ВІТІ розробив додаток 
для Армія FM – Ред.), використовують 
елементи технологій штучного інтелек-
ту та доповненої реальності.

Віталій Фесьоха каже, що успішний 
військовий програміст – це, як правило, 
наполеглива людина.

– Бо буває, що людина розумна, але 
з наполегливістю проблеми – то такий 
спеціаліст не зможе впоратись із по-
ставленим завданням… Важливо, щоб 
військовий ІТ-фахівець був допитливим 
і не жалів себе. Бо не кожен зможе дов-
го сидіти за комп’ютером і виконувати 
однотипні дії або дії, що вимагають зна-
чних розумових навантажень. Не менш 
важливим є наявність критичного або 
нешаблонного мислення – це дозволяє 
найбільш ефективно підходити до ви-
рішення завдань. Так само треба, щоб 
фахівець був готовий до постійного са-
мовдосконалення. Ну й, найголовніше – 
потрібне бажання служити військовим 
програмістом.

Євген ПРОВОРНИЙ

ВІТАЛІЙ ФЕСЬОХА

ВІйСькоВий програмІСТ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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До складу комплексу входять про-
грамно-технічні засоби, ситуаційний 
центр, комплекс технічних засобів, 
який  забезпечує стале функціонуван-
ня програмно-апаратного ядра, надан-
ня можливості створення, модифікації 
та реалізації сценаріїв та контролю 
проведення навчальних занять, трену-
вань з кібербезпеки.

Оперативне управління інфра-
структурою навчально-тренуваль-
ного комплексу кібербезпеки за-
безпечує ситуаційний центр, який 
призначений для підготовки та 

проведення навчальних занять та тре-
нувань, а також реагування на кібера-
таки у ході їх проведення.

Кіберполігон включає в себе 80 
автоматизованих робочих місць 
для курсантів та слухачів інститу-
ту, що навчаються за спеціальністю 
«Кібербезпека».

На базі серверного кластеру роз-
горнуто віртуальну інфраструктуру. 
Вона забезпечує надання базових сер-
вісів, використання системи дистанцій-
ного навчання, проведення наукових 
досліджень, проведення змагань по 

типу CTF (Capture the Flag) та навчань із 
забезпечення захисту інфраструктури 
в кіберпросторі.

Доступ до ресурсів комплексу 
здійснюється через захищений вірту-
альний канал з використанням дво-
факторної автентифікації. Це разом 
з потужним брандмауером та анти-
вірусним програмним забезпеченням 
гарантує захист внутрішньої інфра-
структури від зовнішніх загроз.

Додамо, що науково-педагогіч-
ні працівники кафедри пройшли на-
вчання та отримали навички щодо 
створення, збереження та відновлен-
ня конфігурацій типових навчально-
тренувальних сценаріїв проведення 
практичних занять,  адміністрування 
та керування функціями комплексу з 
робочих місць ситуаційного центру, 
що значною мірою підвищило ефек-
тивність навчального процесу.

У період з 3 листопада по 
20 грудня  за підтримки між-
народної організації CRDF 
GLOBAL та Державного де-
партаменту США  участь у на-
вчання взяли представники 
ВІТІ  - це  начальник кафедри 
«Кібербезпеки» доктор тех-
нічних наук старший науко-
вий співробітник полковник 

Владислав Чевардін, викла-
дач кафедри «Кібербезпеки»  
Олександр Марчук та ад’юнкт  
Іван Лаврик.

Під час навчання офіце-
ри  набули практичного до-
свіду з пошуку вразливостей 
у різноманітних додатках у 
віртуальному середовищі, 
рішення складних завдань 

з тестування програмних 
засобів на проникнення та 
отримали сертифікати щодо 
завершення навчання. 

За результатами фіналь-
ного CTF-змагання Олександр 
Марчук та Іван Лаврик посіли 
перше та третє місця від-
повідно та отримали річні 
білети на можливість брати 
участь в тренінгах, змаганнях 
та інших заходах Інтернет 
спільноти "HackTheBox".

На фінальному врученні 
сертифікатів наших пред-
ставників привітав Заступник 

начальника інституту з на-
укової роботи кандидат тех-
нічних наук, доцент Григорій 
Радзівілов та побажав на-
тхнення та творчого розви-
тку молодим офіцерам. 

На думку начальника 
кафедри «Кібербезпеки»  
Владислава Чевардіна, цей 
курс став вершиною набуття 
спроможностей офіцерами 
кафедри, тому що курс скла-
дався на 75% з практики, що 
є найбільш корисним для фа-
хівців у галузі  кібербезпеки.

кІбербеЗпека 

КІБЕРПОЛІГОН VITISECURITY

«УПРАВЛІННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ»

ВІДТЕПЕР У ЗСУ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ НАДСУЧАСНИЙ

Національний координаційний центр  з 
кібербезпеки провів закриття п’ятого 
навчального заходу в межах навчань із серії 
«Управління вразливостями» за участю 
військовослужбовців ВІТІ.

ОФІЦЕРИ ВІТІ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ ФІНАЛУ ЗМАГАНЬ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ

На кафедрі кібербезпеки Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
розгорнуто навчально-тренувальний комплекс кібербезпеки, 
який призначений для виявлення, реагування, протидії 
та попередження кіберзагроз, аналізу та розслідування 
кіберінцидентів та підвищення якості  освітнього процесу.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Під час практики, вони виконува-
ли обов’язки техніків, начальників 
відділень,  начальників апаратних та 
станцій.

Головними завданнями військово-
го стажування стало:

- набуття умінь і навичок у вико-
нанні службових обов'язків у військо-
вих частинах (установах, закладах) на 
відповідних посадах за майбутньою 
спеціальністю;

- удосконалення польової виучки 
та практичних навичок у експлуата-
ції засобів зв’язку та автоматизації, 
участі у проведенні занять з бойової і 
гуманітарної підготовки, мобілізацій-
них заходах, заходах служби військ, 
тощо;

- набуття навичок у проведенні 
правового та культурного виховання 
особового складу у підрозділах;

- удосконалення навичок з експлу-
атації, ремонту та зберігання зброї, 
військової та обчислювальної техніки, 
в проведенні роботи щодо економії 
матеріальних засобів та охорони на-
вколишнього середовища;

- поглиблення та закріплення тео-
ретичних знань з навчальних дисци-
плін навчального плану;

- виховання потреби систематич-
ного поновлення своїх знань та твор-
чого їх застосування у практичній 
діяльності.

Курсанти брали  активну участь 
у проведенні всіх заходів за плана-
ми бойової підготовки підрозділів 
зв’язку, що дало їм змогу отримати 
достатні практичні навички в експлу-
атації та обслуговуванні апаратури 
та техніки зв’язку та автоматизації, 
відпрацюванні навчальних задач, 
забезпеченні зв’язку на діючих ка-
налах зв’язку, вивченні оперативно-
технічної документації, виконанні 
обов’язків осіб добового наряду та 
бойового чергування, технічному 

обслуговуванні, ремонті та зберіганні 
техніки зв’язку, організації паркової 
служби, проведенні різноманітних 
форм культурно-освітньої, виховної 
та спортивно-масової роботи, прове-
денні заходів служби військ, життя та 
побуту особового складу. 

В ході військового стажування ряд 
курсантів мали змогу ознайомитися 
зі зразками техніки зв`язку, яку не ви-
вчали в коледжі, та отримали практич-
ні навички в роботі на ній.

ВишкІл 

ЗАВЕРШИЛИ СТАЖУВАННЯ
КУРСАНТИ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ ВІТІ

НА ПОСАДАХ ТЕХНІКІВ, НАЧАЛЬНИКІВ
ВІДДІЛЕНЬ, АПАРАТНИХ ТА СТАНЦІЙ
Протягом місяця, 76 
курсантів,  Військового 
коледжу сержантського 
складу Військового 
інституту  телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв 
Крут завершили стажування 
за спеціальностями 
- «Телекомунікації 
та радіотехніка» та 
«Комп’ютерні науки».
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Захід відбувався в рамках спіль-
ного проєкту Військового інституту 
телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут з Міжнародним 
Благодійним Фондом "Родинний клуб" 
Матуся"" - "Army with children".

Напередодні заходу 
війсь ковослужбовці інсти-
туту підготували для мале-
чі подарунки та святкову 
програму.

На заході на дітей чекали 
цікава розповідь про Збройні 
Сили України, ігри, конкурси, 
а також можливість примі-
ряти військову атрибутику. 
Малеча, разом із курсанта-
ми, прикрасили святкову 
ялинку, а за допомогою су-
часних засобів радіозв'язку.

Вихователі та дітлахи 
провели для військовослужбовців екс-
курсію школою та житловими примі-
щеннями, а також подарували зробле-
ні власноруч подарунки.

"ЖІНОЧИЙ БАТАЛЬЙОН"
ЖІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ
ВІТІ ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ У ОБЛАСНОМУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ЗАХОДІ

НОВОРІЧНЕ СВЯТО
КУРСАНТИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ ВЛАШТУВАЛИ 

В ШКОЛІ ДЛЯ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ

На базі військової частини десант-
но-штурмових військ в Терентіївці, під 
Полтавою, жінки військовослужбовці 
Військового коледжу сержантського 
складу ВІТІ взяли участь у обласно-
му військово-патріотичному заході 
"Жіночий батальйон". Участь у проєкті 
взяли понад сто учасниць віком від 14 
до 35 років. Упродовж дня 9 команд 
з навчальних закладів та організацій 
Полтавщини відпрацьовували завдан-
ня з тактики, наданні медичної допо-
моги в бою, демонстрували свій за-
гальний військово - польовий вишкіл.

У рамках цього заходу дівчатам на-
шого інституту було запропоновано 
прийти чотири локації з різноманітни-
ми завданнями. Першою була точка з 
тактичної підготовки, де наші амазон-
ки - продемонстрували свої уміння 
та навички залишивши позаду інші 
команди:

з Лазертагу ( стрільба) всі призо-
ві міста; найкращі з дисципліни "Дії 
підрозділу під час рейду";найкращі 
з дисципліни "Повітряно-десантна 

підготовка"; найкращі з дисципліни 
"Тактична медицина".

Під час змагань курсанти отримали 
від інструкторів необхідну підтримку 
знання та досвід:

по десантуванню з БМП з занят-
тям вогневих позиції, та наступ на 
противника;

під час виконання рейду, прово-
дили військову розвідку приміщення, 
захищали та евакували пораненого 
командира та відступали з боем до 
зони десантування;

по наданню до медичної допомоги 
пораненому у красній та жовтій зоні.

Головною метою змагань, польово-
го вишкілу учасників була перевірка 
їх підготовки, чи здатні разом в складі 
команди діяти впевнено на полі бою 
та вести вогонь зі стрілецької зброї, 
чи фізично та морально готові діяти 
у стресових, надзвичайних ситуаціях, 
під впливом зовнішніх чинників, по-
стійною зміною обстановки, та підго-
тувати в подальшому до умов реаль-
них бойових дій.

Курсанти та офіцери Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут завітали із святковою 
програмою та корисними подарунками до вихованців КЗ КОР 
"Боярська спеціальна школа І-ІІІ ступенів".

ЗСУ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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нацІональнІ ТрадицІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВОПИС:

ОСВЯЧЕНИЙ

ТРАДИЦІЄЮ
НАЦІОНАЛЬНОЮ

Така подія стає традиційною, 
оскільки наша мова – це кордони на-
шої нації. 

Курсанти ВІТІ першого року на-
вчання під керівництвом досвід-
чених викладачів Н. Логвіненко, О. 
Церковняк-Городецької, В. Садикової 
досліджували долі як творців мовної 
Конституції, їхню подвижницьку пра-
цю на початку 20-х років минулого 
століття, так і найкращих фахівців-мо-
вознавців років нашої Незалежності, 
від 90-х років і до сьогодення.

Досить вдалими були спостере-
ження учасників Круглого столу під 

час порівняльного аналізу правопис-
них норм Найголовніших правил укра-
їнського правопису (1929 р.) і нової 
редакції Правопису української мови 
(2019 р.). Їхні висновки доводили, що 
творці Нового українського правопи-
су прагнули якнайбільше спростити 
систему нашого правопису, позбутися 
мовних покручів, повернути мову до 
питомих національних джерел.

Прислухаймося до загальної думки 
науковців і письменників: «Боротьба 
за мовну норму отримала ціну само-
го людського життя, що є найпере-
конливішим доказом націєтвірної 

та державотвірної ролі унормованої 
літературної мови самодостатньої 
нації». 

Додамо, що у Центральному бу-
динку офіцерів Збройних  сил України 
відбулась церемонія нагороджен-
ня дипломами та заохочувальними 
відомчими відзнаками членів журі 
Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика, на якій наго-
роджено викладача кафедри військо-
во-гуманітарних дисциплін, доцентку 
Наталію Логвіненко.

Вона є україніст-філолог за осві-
тою і покликанням, патріот за пере-
конанням, кандидатка педагогічних 
наук, старша наукова співробітниця, 
яка працює понад сорок років на пе-
дагогічній та науковій нивах.

Її педагогічний хист – це цілий 
комплекс, в якому поєднується вну-
трішня гармонія, велика енергія, мис-
тецьке світосприйняття. Педагог на-
уково та методично кваліфіковано 
підходить до вивчення української 
мови та літератури, по-сучасному 
трактує історико-літературний процес, 
безпомилково орієнтується в галереї 
постатей українських письменників, 
митців, науковців. Все робить для того, 
аби її учні мали глибокі й міцні знання 
з української мови та літератури, вміли 
застосовувати їх на практиці.

На кафедрі військово-гуманітарних дисциплін 
відбулося засідання Круглого столу «Український 
правопис: освячений національною традицією», 
яке проходило у рамках кафедральних заходів, 
присвячених Дню української писемності.

УКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВОПИС:

нацІональнІ ТрадицІЇ БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ
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Видніється на небі повний місяць 
І так таємно дивиться на мене.
Поруч зі мною тільки ніч і тиша,
А моє серце все не спить- шалене...

І лише він мені висвітлює дорогу,
Крізь марево думок і спогадів ліси,
Але я потребую відпочити змогу.
Коли вже будуть світлі полоси?

Я, спотикаючись, побачу свою тінь,
І щоб сховатися від неї- треба день.
Вона повзе за мною в далечінь.
І не втече тільки ночі від неї в'язень.

Я заново народжуюсь вночі,
Якої так чомусь бояться люди.
Здавалося б я ніби в порожнечі,
Та це етюди, лиш життя етюди.

На вікнах вже видніються малюнки 
Художник-вітер прикрашає дім 
І з радістю знов стануть люди 
Навколо все робити вогняним 

І знов на вулиці кригкі сніжинки 
Ніжно торкаються дерев гілок 
Будуючи срібні хмаринки 
Та створюючи в серці затишок 

І за вікном знов щирий сміх 
Лунатиме з вуст радісних дітей 
Коли побачать вони падаючий сніг
Та сяяння засніжених алей

Уже ніколи не ступлю на твій поріг
А ти ніколи не відчиниш мені двері
Зимою люто замете стежинку сніг
Вже десять літ минуло – я не вірю!

Твою домівку бачу я з свого вікна
Уже давно там не блищить яскравий 
вогник
Колись туди я часто бігала зрання, 
А зараз – і навколішки б пішла

На світі безліч ще доріг переді мною 
Ніхто не знає як обрати ту «свою»
Але стежинку ту, що заросла журбою 
На віки-вічні в своїм серці збережу…

Автор Яна Бігун

Автор Яна Бігун Автор Альбіна Олійник

І місяць мене кличе так приємно ,
Що хочеться злетіти й обійняти.
До неї доторкнутися натхненно.
Але не вміємо чомусь літати...

В цім божевіллі кругом голова.
Не розумію, чи реальність це, чи сон.
На язиці все крутяться слова,
А видається чомусь тільки стогін.

Замучена, і тілом, і душею,
Не розуміючи куди іти,
Опівночі я йду сама з собою,
Зворотньої дороги не знайти.

Дивлюся в небо я, а там все він,
Настирливо висвітлює мій шлях.
Не залишаючи на роздуми хвилин.
Чи далі йти мені, чи все ж піти назад?!

2021
Визначали кращу кафедру за дво-

ма номінаціями: "Краща загальноос-
вітня кафедра" та "Краща випускна 
кафедра".

За результатами конкурсу, пере-
можцем в номінації "Краща загаль-
ноосвітня кафедра" стала кафедра 
іноземних мов (завідувачка кафедри 

кандидат філологічних наук 
працівник ЗСУ Тетяна Храбан).

В номінації "Краща випус-
кна кафедра" перемогу здобув 
колектив кафедри автомати-
зованих систем управління 
(начальник кафедри доктор технічних 
наук полковник Олег Сова).

Начальник інституту особисто при-
вітав колективи кафедр, вручивши 
нагороди.

КАФЕДРУ ВІТІ –
ВИЗНАЧЕНО КРАЩУ

ТВорчІСТь БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ






