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1 ВЕРЕСНЯ  – День знань, 
особливе свято! Підвищення кваліфікації

13 серпня 2016 року на Курсах 
військової підготовки та підвищен-
ня кваліфікації, які функціонують на 
базі нашого інституту, відбувся випуск 
«молодший лейтенант». 35 осіб рядо-
вого, сержантського та старшинського 
складу з вищою освітою з різних обла-
стей України проходили курс військо-
вої підготовки, здобуваючи поглиблені 
знання військової справи зв’язківців.

Особовий склад вивчав новітні за-
соби зв’язку, принципи і способи ор-
ганізації зв’язку, опанував модернізо-
вані цифрові засоби, що дозволить у 
подальшому забезпечувати стійким 
і надійним зв’язком військові части-
ни та органи військового управління.

8 серпня в Україні відзначало-
ся професійне свято воїнів-зв’язків-
ців – День військ зв’язку. За муж-
ність і героїзм, зразкове виконання 
військового обов’язку 18 випуск-
ників нашого навчального закладу 
відзначені високими державними 
нагородами, з них 13 вихованців за-
кладу – посмертно, зазначив у своїй 
вітальній промові начальник інсти-
туту полковник Євген Степаненко.

У цей святковий день керівни-
цтво інституту разом з гостями та 
ветеранами вшанували пам’ять 
воїнів-зв’язківців, які віддали жит-
тя під час ВВВ, покладанням квітів 
до Монументу Героям-зв’язківцям.

На плацу інституту відбулося 
нагородження кращих військово-
службовців. На завершення заходу 
особовий склад навчального закла-
ду пройшов урочистим маршем пе-
ред гостями свята. А завершились 
урочистості святковим концертом, 
який зв’язківцям подарував зведе-
ний військовий оркестр із Жито-
мира, Полтави, Миколаєва та Сум.

День військ зв’язку ЗС України

Події місяця
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1 вересня, начальник військ зв’яз-
ку Збройних сил України – началь-
ник Головного управління зв’язку та 
інформаційних систем Генерального 
штабу ЗС України генерал-майор Во-
лодимир РАПКО під час урочистих 
заходів з нагоди початку нового на-
вчального року та Дня знань привітав 
увсесь особовий склад інституту зі 
святом та вручив начальнику Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації полковнику Євгену 
СТЕПАНЕНКУ за особисту мужність і 
високий професіоналізм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі державну нагороду  
– орден Богдана Хмельницького ІІІ ст.
Будучи командиром бригади зв’яз-
ку ГШ ЗС України з початку АТО 
на сході України полковник Євген
СТЕПАНЕНКО виконував склад-
ні бойові завдання по забезпечен-
ню зв’язком та управлінню частин і 
підрозділів, які знаходились в Донець-
кій і Луганській областях, де відзна-
чився сумлінним виконанням обов’яз-
ків та високим професіоналізмом.
Начальник військ зв’язку ЗС України 
також під час запланованої лекції у 
Військовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації поставив завдання 
керівному складу та науково-педагогіч-
ним працівникам інституту щодо ор-
ганізації навчального процесу та підго-
товки майбутніх офіцерів-зв’язківців.
На вимогу часу та керівництва держа-
ви й Збройних сил України сьогодні 
відбувається реформування військової 
освіти. Курсанти інституту навчати-
муться за програмами країн НАТО. 

Навчання має бути більш прив’яза-
не до практичної складової, майбут-
ні фахівці зв’язку будуть паралельно 
навчатись і в навчальних класах, і на 

полігонах у навчальних центрах за-
безпечення військ зв’язку ЗС Украї-
ни зазначив у своєму виступі на-
чальник військ зв’язку ЗС України 
генерал – майор Володимир РАПКО.
Вітаємо усіх зі святом Дня знань та 
бажаємо наснаги та нових звершень!

Навчально-методичний збір розпочав-
ся 26 серпня 2016 року з перевірки ма-
теріально-технічної бази факультетів 
та кафедр. До початку нового навчаль-
ного року, практично на усіх кафедрах 
розгорнуті сучасні зразки озброєння та 
військової техніки, у тому числі й та-
кої, що використовується зараз у зоні 
проведення АТО. Сучасні, мобільні, 
захищені, з високою швидкістю пере-
дачі даних системи зв’язку та телеко-
мунікацій це вимога сьогодення. Як 
показує досвід антитерористичної опе-
рації, надійний зв’язок залишається од-
ним із головних факторів або умовою 
забезпечення ефективності управління 
військами в ході їхнього практичного 
застосування. І лише сучасні засоби 
зв’язку дозволяють керувати військами 
на якісну рівні.
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В одній із частин зв’язку Київсько-
го гарнізону відбулася презентація тех-
ніки та обладнання для запровадження 
автоматизованої системи управління, 

яка має 
з н а ч н о 
підвищи-
ти ефек-
тивність 
бойового 
з а с т о -
су ва н н я 
Ук р а ї н -

ського війська. На презентації 
були присутні представники Збро-
йних сил України та інших війсь-
кових формувань, які є потенцій-
ними замовниками такої системи.
– За результатами показу тактичних 
систем зв’язку та елементів бойової 
системи управління, яка представлена 
провідними світовими виробниками, а 
також за підсумками їх випробування 
керівництво Збройних сил приймати-
ме рішення, яке застосовуватиметься у 
військах, – розповів начальник військ 
зв’язку Збройних сил України – на-
чальник Головного управління зв’язку 
та інформаційних систем ГШ ЗС Украї-
ни генерал-майор Володимир РАПКО.
Він зауважив, що війна, ро-
зв’язана проти України з боку 
Російської Федерації, надала 
новий поштовх розвитку бойових ав-
томатизованих систем управління. 
З цією метою державою виділено необ-
хідні кошти, велику допомогу Збройні 
сили отримали від волонтерських ор-
ганізацій. Практичне використання та-
кої системи значно підвищує потенціал 
бойових підрозділів, ефективність ви-
користання техніки та бойових машин.
– Наша система досить стійка до 
впливу РЕБ противника, ми засто-
совуємо для цього деякі організа-
ційні та технічні заходи. Технології, 
які демонструються, цілком безпеч-
ні. Ця система зв’язку завадостійка і 
апріорі не може бути придушена або 
ушкоджена шляхом використання за-
собів РЕБ противника, – наголосив 
генерал-майор Володимир РАПКО.
Він додав, що ситуація з органі-
зацією зв’язку у Збройних си-
лах України докорінно зміни-
лася протягом останніх років. 
Підрозділи, які залучаються до про-
ведення АТО, переважно забезпе-

чені цифровою технікою зв’язку. 
При цьому у цих бойових підрозділах, 
практично, не залишилося аналого-
вої техніки радянського виробництва.
– Ми забезпечили бойове управління 
на достатньому рівні, і зараз ці системи 
управління, засоби та комплекси зв’язку 
вдосконалюються, – підсумував началь-
ник Головного управління зв’язку та 
інформаційних систем ГШ ЗС України.

Про те, що справжні фахівці зв’яз-
ку здобувають навички у польових 
умовах, курсанти військового інсти-
туту знають не з книжок,  а з прак-
тичних і тактико-спеціальних занять. 
Практичні заняття з курсантами про-
водяться на базі військових частин 
військ зв‘язку Збройних сил України.
Найважливіша умова – максимальне 
відтворення організації системи зв’язку 
реального бою при навчанні курсантів.

Опанувавши теоретичну части-
ну навчання, курсанти відпрацьо-
вують свої практичні навички по 
розгортанню і роботі системи вій-
ськового зв’язку в реальних умовах. 

Керівники занять, це досвідчені 
викладачі інституту та бойові офіце-
ри-зв’язківці, учасники АТО навчають 
курсантів розгортати не тільки вузол 
зв’язку і пункт управління в цілому, 
а і інші елементи військового зв’язку. 

Військовослужбовці інституту, прак-
тично, виконують розгортання або-
нентської мережі відкритого зв’язку, 
мережі обміну службової інформації, 
захищеної системи обміну інформації, 
розгортання ліній радіозв’язку тощо. 

Виконують нормативи по нала-
годженню супутникового зв’язку та 
входження у зв’язок на апаратурі су-
путникового зв’язку «TOOWAY». 
І знову на допомогу приходять досвід-
чені бойові офіцери-учасники АТО 
з військових частин військ зв’язку 
Збройних сил України. 

Вони не просто допомагають навча-
ти курсантів, а і передають їм свій бой-
овий досвід, знання по розгортанню 
системи зв’язку та збереженню життя 
особового складу в бойових умовах.

В цілому, кожне практич-
не заняття, досягає своєї мети. 
Курсанти отримують практичні на-
вички щодо експлуатації техніки 
зв’язку та розгортання вузлів зв’яз-
ку в умовах наближених до бойових.

ПОЛЕ, ЯК КАЖУТЬ, ГАРТУЄ

Бойові системи майбутнього

Ювілеї винаходів

1956 рік
Штучний інтелект

Штучний інтелект винайшли аме-
риканські вчені А. Ньюелл і Г. Сай-
мон. Перша модель – LogicTheorist 
була здатна доводити теореми на базі 
мови IPL. Термін «штучний інтелект» 
в цьому ж році ввів американський 
учений Дж. Маккарті з Массачу-
сетського технологічного інституту.

Телефон-трубка
Телефон-трубка, розроблена 

шведською компанією «Л.Еріксон».

Мова програмування «Fortran»
Мова програмування «Fortran» , це пер-
ша мова програмування високого рівня 
для комп’ютерів, розробив американсь-
кий математик-програміст Джон Бекус. 
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Якісні зміни, які прохо-
дять у технічному оснащенні
Збройних сил України в формах і 
способах збройної боротьби, вису-
вають підвищені ви-
моги до підготовки 
офіцерських кадрів, їх 
моральних якостей, пси-
хологічної стійкості і 
фізичної витривалості. 

Актуальність цьо-
го завдання обумов-
люється урахуванням бойового 
досвіду, що набутий військовими 
частинами (підрозділами) ЗС Украї-
ни під час ведення антитерористич-
ної операції на сході України, та 
направленості  на досягнення опера-
тивної технічної сумісності зі збро-
йними силами держав-членів НАТО.

Складність техніки, її якісне онов-
лення, з одного боку, і незмінні термі-

ни навчання із зростаючими вимогами 
до якості підготовки фахівців, з іншо-
го, все більше ускладнюють завдан-
ня науково-педагогічних працівників.

 У дуже стислі терміни дати курсан-
там необхідні знання, прищепити їм 
необхідні вміння і навички для вико-
нання у майбутньому функціональних 
обов’язків – це завдання ВВНЗ, під час 
вирішення якого у сучасних умовах пи-
тання якості постає на перший план. 

Форми та методи якісної організа-
ції і проведення навчальних занять, їх 
обсяг, форми та методи перевірки за-
своєння  навчального матеріалу визна-
чаються кафедрами, як структурними 
підрозділами ВВНЗ, та відображають-
ся в програмах підготовки військових 
фахівців. Частковою метою кафедри 
є якість навчально-виховного проце-
су, яка забезпечить кожному курсанту 
оволодіння навчальним матеріалом з 
дисциплін кафедри на визначеному 
рівні з урахуванням вимог сьогодення. 

Відповідні системні зрушення знай-
шли  своє  відображення і суттєво

змінили певні алгорит-
ми в роботі кафедр ВВНЗ.  

Так, на кафедрах розвивається 
політика запровадження інновацій-

них технологій навчання, 
з якою пов’язане перене-
сення акцентів з техноло-
гії контролю та оцінюван-
ня навчальних досягнень 
курсантів на технологію 
їх здобування, що сприя-
тиме підвищенню якості 

підготовки випускників. 
На сьогоднішній день пріоритет-

ність в інноваціях віддається інформа-
ційно-комунікаційним технологіям, що 
реалізуються в тісній взаємодії із су-
часними засобами обчислювальної тех-
ніки і методиками (ме-
тодологіями) подання 
навчального матеріалу. 

Серед них слід 
визначити: технології 
дистанційного нав-
чання; мультимедійні 
технології навчан-
ня; гіпертекстові та 
гіпермедійні технології; технології 
„віртуальної реальності”; технології 
штучного інтелекту. Для якісної ор-
ганізації навчально-виховного про-
цесу, проведення занять та самостій-
ної підготовки курсантів на кафедрах 
рекомендовано реалізацію двох ло-
кальних обчислювальних мереж. 

Перша з них призначена для до-
ступу і використання інформаційних 
ресурсів публічної мережі Інтернет. 
Друга забезпечує доступ до навчаль-
но-методичних матеріалів кафедри з 
будь-якого робочого місця, як виклада-
ча, так і курсанта. Організацію банків 
навчально-методичних матеріалів ка-
федр реалізують на основі файлових 
сховищ або на основі технологій Web 
у вигляді  Web-порталів. Найбільш 
ефективним інструментом у реалізації 
навчального Web-порталу кафедри слід 
вважати програмну оболонку Moodle.

Практична підготовка курсантів 
спрямовується зараз не тільки в на-
вчальних класах, але і на поліго-
нах, у навчальних центрах забез-
печення військ зв’язку ЗС України. 

Кожна спеціальність вимагає ово-
лодіння  специфічними вміннями, ці 
вміння формуються в процесі багатора-
зового виконання відповідних завдань, 

застосування активних методів навчан-
ня. 

Суть активних методів навчання, 
спрямованих на формування вмінь і 
навичок, саме й полягає у створен-
ні для курсантів таких умов, у яких 
вони опановували б різні способи 
службово-бойових дій під час вико-
нання службово-бойових завдань, 
заходів щодо їх забезпечення. 

До активних методів навчання про-
фесійних умінь відносяться: аналіз 
результатів службово-бойових дій 
військ; розв’язання професійних си-
туаційних завдань, практичні занят-
тя; імітація службово-бойових дій на 
тренажерах; виконання службово-бой-
ових завдань у ході практичного ста-

жування; групові вправи. 
Професійна діяльність 
на кафедрі вимагає інте-
грації знань, отриманих з 
різних навчальних дисци-
плін, об’єднання їх у на-
прямку конкретної служ-
бово-бойової діяльності. 

На це й повинний бути 
спрямований навчально-виховний про-
цес, що базуватиметься на міждисци-
плінарних зв’язках, під час курсового 
проектування, військового стажування.

Начальник кафедри №33, к.т.н., до-
цент, полковник  Любарський С.В.

1876    рік 
О. Г.  Беллом  винайдений телефон 
Олександр Грем Белл (3 березня 
1847  –  2 серпня 1922) – вчений, ви-
нахідник і бізнесмен шотландського 
походження, один з основополож-
ників телефонії, засновник компанії 
Bell Labs, що визначило подальший 
розвиток телекомунікаційної галузі.

Ювілеї винаходів

Навчальний процес – враховуючи вимоги сьогодення

4



Сайт: www.viti.edu.ua

Вересень 2016 року. Випуск № 1

БОЙКО Єлизавета Сергіївна, 
народилася 31 жовтня 1995 року. Ще 
в шкільні роки почала захоплювати-
ся інформатикою, активно відвідува-
ла гуртки, що організовували вчителі 
Києво-Святошинської районної кла-

сичної гімназії 
м. Боярки та 
брала участь у 
олімпіадах, що 
проводилися 
на території 
гімназії та за 
її межами. У 
2012 році Єли-
завета БОЙ-
КО розпочала 
своє навчання 
у нашому ін-

ституті на факультеті «Інформаційних 
технологій в системах управління» за 
напрямом «Комп’ютерні науки», де і 
навчається зараз на кафедрі «Бойового 
застосування математичного та про-
грамного забезпечення АСУ». За сло-
вами Єлизавети: «Мені дуже пощасти-
ло, що моїм начальником курсу є саме 
майор ІВАНОВ Владислав Дмитро-
вич. Саме через його професіоналізм, 
наполегливість та небайдужість, за 4 
роки навчання я мала можливість ро-
звиватися не лише як фахівець, а й ро-
звивати свої людські якості: моральні 
та  фізичні, причому не тільки я одна, 
за результами загальноінститутсь-
ких змагань саме 22 курс рік за роком 
займає призові місця по всіх видах 
спорту та покращує свої результати у 
геометричній прогресії». Тільки у по-
точному році курс майора Іванова за-
йняв І місце у змаганнях Спартакіади 
інституту та був нагороджений кубком 
за перемогу в Огляді на кращу органі-
зацію фізичної підготовки та спор-
тивно-масової роботи, не враховуючи 
досягнень та нагород за минулі роки.

З третього курсу старший солдат 
Бойко брала участь в науково-до-
слідній роботі кафедри, під керівни-
цтвом підполковника ХУСАЇНОВА 
П.В. написала 2 наукових праці, які 
зайняли призові місця в інституті 
в розділі «Інформаційна безпека».
У 2016 році отримала диплом бакалав-
ра з відзнакою за напрямом «Комп’ю-
терні науки» та була відмічена Голо-
вою екзаменаційної комісії. 14 квітня 
2016 року Начальник Генерального 

Кращі курсанти

Курсанти факультету Інформацій-
них технологій в системах управління 
прийняли активну участь у шістнадця-
тому Міжнародному конкурсі з україн-

ської мови ім. 
Петра ЯЦИКА, 
який складаєть-
ся з 3-х етапів. 
У творчому 
змаганні взя-
ли участь ти-
сячі школярів, 
учнів профте-
хосвіти, сту-

дентів, курсантів та ліцеїстів вій-
ськових навчальних закладів. 

КРАЩІ ЗНАВЦІ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КУРСАНТИ ЗАПИТУЮТЬ
Командир відділення 351 на-

вчальної групи молодший сержант 
ЄВСЄЕВ А.Г.: “Чи мають одружені 
курсанти ВВНЗ право на грошову ком-
пенсацію за піднайом (найом) ними 
жилих приміщень? Який розмір цієї 
компенсації та порядок виплати?”

Відповідь редакції: Розмір і по-
рядок виплати грошової компенса-
ції військовослужбовцям за піднай-
ом (найом) ними жилих приміщень.

Виплачується курсантам ВВНЗ, 
які мають сім’ї, у разі ненадання їм 
жилої площі в сімейних гуртожитках.
Грошова компенсація виплачується 
щомісяця (у поточному місяці за попе-
редній) в розмірі, який не перевищує:
у  м.  Києві – 2 мінімальні заробітні 
плати; у обласних центрах – 1,5 міні-
мальної заробітної плати;
в інших населених пунктах – 1 міні-
мальної заробітної плати.
При цьому військовослужбовцям, за 
наявності у них трьох і більше членів 
сім’ї, зазначені розміри збільшуються 
в 1,5 рази.

ПОБУТ

штабу – Головнокомандувач Зброй-
них сил України генерал армії України
МУЖЕНКО В.М. під час робо-
чого візиту до Військового інсти-
туту телекомунікацій та інфор-
матизації за сумлінне виконання 
службових обов’язків, проявлені при 
цьому старанність, ініціативність, ак-
тивну життєву позицію та високий 
професіоналізм нагородив старшого 
солдата БОЙКО Єлизавету Сергіївну 
почесним нагрудним знаком «За заслу-
ги перед Збройними силами України».
За словами Єлизавети її планами на 
майбутнє є розвиток себе, як особи-
стості та своїх професійних якостей, 
адже Збройним силам України у такий 
складний час як зараз, дуже необхідно 
мати у своїх лавах професіоналів зі сві-
жим поглядом на розвиток ЗС України в 
цілому. Саме особиста  зацікавленість, 
небайдужість та бажання змінити 
на краще кожного з нас дає надію 
на щасливе, мирне і вільне життя!
сержант МАРТИНЕНКО А.Г.

Окрім, України, цей конкурс про-
ходив у багатьох країнах світу. 
Його ініціатор – канадець українського 
походження Петро ЯЦИК, після смерті 
якого конкурс і носить його ім’я.
Курсант 24 курсу факультету Інформа-
ційних технологій у системах управ-
ління ДНІПРОВСЬКА Анастасія 
Михайлівна на 1-му та 2-му етапі зай-
няла І місце, а на 3-му етапі ІІ місце. 
Нагородження переможців XVI Між-
народного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика відбулося у 
Національному академічному драма-
тичному театрі імені Івана Франка. 
Курсант ДНІПРОВСЬКА Анастасія 
нагороджена дипломом переможця та 
премією, які їй вручила Юлія ТИМО-
ШЕНКО –  лідер партії Батьківщина.

Ювілеї винаходів
1966 рік 

Скловолоконний світловод як ліній 
телефонного зв’язку, запропонували 
використовувати фахівці англійської 
фірми Standart Telecommunications 
Laboratories.
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5G (5-е покоління мобільних 
мереж або 5-е покоління бездро-
тових систем) – назва, яку вико-
ристовують в деяких наукових 
працях і проектах для позначення 
таких основних фаз мобільних 
телекомунікаційних стандартів 
після 4G стандартів. Наразі, 5G 
не є офіційним терміном, викори-
стання для будь-якої конкретної
специфікації або в будь-яких 
офіційних документах до опу-
блікування телекомунікаційни-
ми компаніями або органами 
стандартизації, таких як 3GPP, 
WiMAX Forum і МСЕ-R. Но-
вий стандарт-реліз, наступ-
ний після 4G у розробці-ор-
ганами зі стандартизації, не 
розглядаються як нове мобільне 
покоління. Реалізація і розгортання 
систем сумісних з 4G все ще триває.
5G – основа телекомунікаційної 
мережі, а в ідеалі, рішення май-
бутніх проблем, які виникнуть на 
моделі 4G після того, як стандарт 
набуде широкого застосування.

Станом на 2016 рік вже проектують-
ся мобільні мережі п’ятого покоління 
(5G), що обіцяють пропускну здатність 
в десятки разів більшу ніж в мережах 
4G (наприклад, LTE). Для високошвид-
кісної передачі даних пропонується 
використовувати міліметровий діапа-
зон радіохвиль із частотою від 30 до 
300 ГГЦ. Теоретично мобільні мережі 
п’ятого покоління (5G) дозволять пере-
давати інформацію зі швидкістю до 10 
Гбіт/с, що задовольнить будь-які сучас-
ні потреби із завантаження контенту.
Компанія Samsung, у середині 2013 р., 
в результаті проведених власних екс-
периментів з прототипом електронної 
системи з обміну даних на частоті 28 
ГГц між двома отримувачами, які ру-
халися зі швидкістю близько 8 км/год, 
досягнула швидкості передачі 1.056 
Гбіт/с. Відстань при цьому станови-
ла приблизно 2 км прямої видимості.
Натомість, станом на початок 2014 р., 
відомо, що ключові всесвітні компанії 
обладнання мереж мобільного зв’язку, 
такі як Nokia, Eriksson, Huawe, у свою 
чергу, інтенсивно працюють над роз-
робленням, створенням та тестуван-
ням телекомунікаційного обладнання 
для технології 5G у власних дослідни-
цьких центрах. Зокрема, у другому за 

величиною європейському R&D центрі 
компанії Nokia Solutions and Networks, 
розташованому у польському місті 
Вроцлаві проводиться серйозна робо-
та з експериментального дослідження 
ефірного інтерфейсу даної технології 
й створення відповідного програмно-
го забезпечення для функціонування 
мобільних мереж на її основі. Його 
керівник Бартош Цєплюх у вересне-
вому інтерв’ю «Польському радіо» 
відзначив, що істотний розвиток тех-
нології 4G / 5G отримують завдяки 
плідній співпраці у центрі сильних 
ІТ-команд з українців, італійців, іспан-
ців з польськими інженерами. Іншим 
фактом, що підтверджує серйозність 
намірів Nokia, щодо здобуття першості 
у розвитку технології 5G та виведенні 
її на ринок телекому, є об’єднання зу-
силь з потужною високотехнологічною 
компанією National Instruments задля 
створення експериментальної концеп-
туальної системи 5G, реалізованої із 
застосуванням NI LabVIEW та модуль-
них приладів NI PXI, які є на сьогодні 
найбільш сучасною системою для про-
ведення експериментів і швидкого ство-
рення прототипів радіоінтерфейсу 5G .
В 2016-му році з’явилися відомості 
про те, що корпорація Google прово-
дить випробування можливості під-
ключення до 5G інтернету за допо-
могою безпілотних дронів. Проект 
в рамках якого проходять тестуван-
ня, носить кодову назву Skybender.
Також 22 лютого 2016 американська 
компанія Verizon заявила про початок 
тестування мереж 5G. Компанія обіцяє, 

що технологія дозволить забезпе-
чити «швидкість кілька гігабайт в 
секунду і мілісекунди затримки».
Як мережа 5G змінить світ?
Весь світ нині змагається у ро-
зробці 5G, п’ятого покоління 
мобільної мережі. Хоча 5G на-
слідуватиме 4G і 3G, науков-
ці покладають на цю мережу 
значно більше сподівань. Вони 
очікують, що вона буде інак-
шою – принципово інакшою.
Якщо ви думаєте: «Прекрасно! 
Мої програми більше не гальму-
ватимуть, відео не зависатиме, 
і я зможу забути про вічні па-
узи в очікуванні завантаження 
сторінок», – ви праві. Але це ще 
не все. «5G – принципово нова 
технологія, що гармонізує радіо-

спектр», – каже професор Рахім Та-
фазоллі, голова Центру 5G-інновацій, 
заснований при Університеті Саррею.
5G обіцяє уможливити «розумні 
міста» з постійним зв’язком між усі-
ма сферами міського життя, дистан-
ційні хірургічні операції, безпілот-
ні автомобілі і «інтернет речей».
То як осягнути сутність цієї інтегро-
ваної, надшвидкої і всеохоплюючої  
мережі? Схоже, що ключовою тут є 
фраза «гармонізація радіоспектра».
У 100 разів швидше 5G також працю-
ватиме швидше – набагато швидше. 
Професор Тафазоллі  переконаний, що 
бездротова передача даних може здійс-
нюватись із блискавичною швидкістю 
800 Gbps (800 Gb на секунду) – це у 
100 разів перевищує параметри 5G 
на сучасному етапі тестування. Коли 
у 2013 р. компанія Samsung оголоси-
ла, що випробовує 5G на швидкості 1 
Gbps, журналісти радісно доповіли, що 
це дозволяє завантажити фільм з висо-
кою чіткістю зображення менш ніж за 

30 секунд.
Швидкість 800 Gbps дає мож-
ливість завантажити 33 
такі фільми за 1 секунду.

Мережа 5G також мусить мати 
величезну пропускну спроможність. 

Нові технології зв’язку – технологія 5G
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«Їй доведеться відповідати на дедалі 
більший попит у сфері комуніка-
цій», – пояснює Сара МАЗУР, голова 
компанії Ericsson Research, одного з 
ключових розробників технології 5G.
Вчені прогнозують, що у 2020 
році до інтернету буде під’єдна-
но від 50 до 100 млрд. пристроїв. 
Щоби впоратись з таким попитом, не-
обхідно буде здійснювати зв’язок у різ-
них частотних діапазонах. Підвищення 
пропускної спроможності мережі схоже 
на розширення автомобільного тунелю. 
Якщо додати смуги, дорога зможе про-
пустити більше транспорту. А ще ефек-
тивніше – унормувати вжиток смуг, на-
приклад, призначити окремі смуги для 
коротких і для тривалих подорожей.
Прогнозований величезний стрибок 
у кількості пристроїв пояснюється 
тим, що мережею 5G користувати-
меться багато неживих предметів без 
участі людини – явище, що отрима-
ло назву «інтернет речей». Йдеться 
не тільки про «розумний контроль» 
опалення в оселі чи про легендарний 
холодильник, що сам замовляє у ін-
тернет-магазині молоко; наприклад, 
потяг, прибуваючи на станцію, змо-
же повідомити вам,  де є вільні місця. 
Пристрої зможуть динамічно обира-
ти, яким із трьох (ще поки офіційно не 
визначених) діапазонів скористатися, 
щоб уникати перевантаження, пояснює 
професор ТАФАЗОЛЛІ. «Тільки коли 
ці діапазони будуть визначені і готові 
до вжитку, можна буде починати роз-
робку конкретних пристроїв», – уточ-
нює пані Мазур. Мета така, щоб пер-
ший з цих діапазонів був запущений в 
експлуатацію близько 2020 році, а реш-
та два – незабаром після цього. Інша 
визначна риса мережі 5G – вона не 
повинна ламатися. «Цей зв’язок буде 
настільки ж надійним, як нині оптово-
локонний», – стверджує пані МАЗУР. 
Швидкий поступ у розвитку антенних 
технологій дає надію на те, що зв’я-
зок більше не буде раптово зникати. 
Це надзвичайно важливо з точки 
зору безпеки. Деякі компанії, зокре-
ма Huawei з Китаю, всерйоз мірку-
ють про те, що 5G уможливить вико-
ристання безпілотних автомобілів, 
які будуть спілкуватися одне з одним 
та з об’єктами на своєму маршруті.
Старший викладач кафедри № 13 
Гриценок К.М
Доцент кафедри № 13, к.т.н. Чумак В.К. 

Завдяки ініціативі курсантів МАКА 
Д.Ю. та ВАСИЛЬЧУК В.М. факуль-
тету «Інформаційних технологій в 
системах управління» активно прий-
мають участь у благодійній акції 
«Добро жменями» («Збирай кришки 
на протези для воїнів», «Те що вики-
даєш у сміття, може повернути бій-
ця до нормального життя») – де ор-
ганізатори просять українців здавати 
пластикові кришечки від пластико-
вих пляшок в спеціальні контейнери. 

Передбачаєть-
ся, що кришки 
будуть дроби-
тися в гранули 
і використову-
ватися в якості 
сировини, чи 
для її про-
дажу та за-

купівлі на зароблені кошти протезів, 
або як сировина для виготовлен-
ня протезів, які необхідні постра-
ждалим українським військовим і 
членам добровольчих батальйонів.

«На один 
якісний ін-
дивідуальний 
протез необ-
хідно 80 тисяч 
кришечок» , 
– пишуть ор-
г а н і з ат о р и .
За активну 

життєву позицію, небайдужість та не-
стримне бажання зробити гідним жит-
тя захисників України, які потрапили у 
дуже важку життєву ситуацію благодій-
ний фонд «Овес» нагородив «ВІДЗНА-
КОЮ» курсантів нашого факультету.
Кожен добрий вчинок робить Україну 
кращою для всіх нас! 

Отож попереду у нас ще дуже серй-
озна робота!

КУРСАНТИ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ 
ПОСТРАЖДАЛИМ УКРАЇНСЬКИМ 

ВІЙСЬКОВИМ

23 серпня, з нагоди Дня Держав-
ного Прапора України у Військовому 
інституті відбулася урочиста цере-
монія підняття Державного Прапора. 

Цей ритуал об’єднує всіх українців, 
святкування Дня Державного Прапора 
України спрямовано на вшанування 
багатовікової історії українського дер-
жавотворення, виховання поваги гро-
мадян до державних символів країни 
– наголосив начальникінституту пол-
ковник Євген СТЕПАНЕНКО. 

Завершилася церемонія наго-
родженням кращих військово-
службовців інституту з нагоди 25-ї 
річниці Незалежності України та 
проходженням урочистим маршем.

День Державного
Прапора України

Ювілеї винаходів
1976 рік

Адаптер Ethernet
Адаптер Ethernet, випущений на ри-
нок американською компанією Xerox.

АТС з автоматичним розподілом 
виклику, встановлена   в США.

Електронна пошта
Електронна пошта, з’явилася в Ан-
глії: по ній королева Єлизавета II 
надіслала листа. А в США Джиммі 
Картер і Уолтер Мондейл використо-
вували електронну пошту для коор-
динації своєї передвиборної кампанії.
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Первинна військово-професій-
на підготовка курсантів, є обов’яз-
ковою складовою частиною вій-
ськово-професійного навчання та 
практичної підготовки майбутніх офі-
церів-зв’язківців до виконання служ-
бового обов’язку за посадовим при-
значенням за певною спеціальністю. 
А де краще набути цих вмінь та нави-
чок як не у полі, під час табірного збору.

У  навчально-польовому центрі, який 
створений на базі однієї із частин вій-
ськ зв’язку ЗС України  для курсантів 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації набору 2016 року 
уперше створені усі необхідні умо-
ви для навчання в польових умовах. 

Дуже важливо сьогодні інтегрувати 
теоретичні знання в  практичну підго-
товку майбутніх офіцерів-зв’язківців. 

Процесом становлення моло-
дих військовослужбовців постій-
но керують досвідчені команди-
ри, офіцери по роботі з особовим 
складом, науково-педагогічні праців-
ники, військові лікарі та інші фахівці. 

Сьогодні при підготов-
ці першокурсників  на-
голос робиться саме на 
практичну підготовку, 
на проведення якої від-
водиться близько 70 від-
сотків навчального часу. 
Головною метою якою є 
підготовка курсанта як солдата, здат-
ного впевнено діяти на полі бою та 
вести вогонь зі стрілецької зброї; фі-
зично та морально адаптувати, фактич-
но ще учорашнього школяра, до умов 
військової служби, створивши таким 
чином міцне підґрунтя для оволодін-
ня військовою кваліфікацією фахівця 
військ зв’язку; підготувати курсан-
та до прийняття Військової присяги.
Науково-педагогічні працівники ка-
федри “Тактико-спеціаль-
ної підготовки” та офіцери 
- командири підрозділів ор-
ганізовують та проводять з 
курсантами заняття із Ста-
тутів Збройних сил України, 
з тактичної, розвідувальної, 
інженерної, військово-медичної, топо-
графічної, вогневої та стройової підго-
товки, підготовку зі зв’язку, підготовку 
із захисту від зброї масового ураження. 

Молоді воїни набувають практичні 
навички на полігоні, відпрацьовуються 
навчальні питання, пов’язані з проти- 

снайперською боротьбою, штурмові дії 
у місті, обладнанням та порядком робо-
ти й контролю блокпостів, охороною й 
обороною позицій відділень, протидією 
саморобним вибуховим пристроям.

Курсанти вивчають заходи безпеки, 
правила застосування сили й зброї, за-
стережні дії, реагування після обстрілу 
снайпера та ви-
конують інші 
тактичні й во-
гневі завдання, 
що мали місце 
під час про-
ведення АТО. 
Командування 
інституту, ад-
міністрація табірного збору та науко-
во-педагогічні працівники основні зу-
силля зосередили саме на практичній 
спрямованості курсу первинної війсь-
ково-професійної підготовки та вив-
ченні ними бойового досвіду, набутого 
офіцерами-наставниками як у миро-
творчих місіях, так і в АТО на території 
Донецької та Луганської областей.

Упродовж терміну первин-
ної військово-професій-
ної підготовки курсан-
ти вчились пересуватись 
полем бою, вибирати 
місця для стрільби, опа-
новували матеріальну ча-
стину автомата Калашни-

кова та намагались уразити мішені.  
Для більшості з них це стало пер-

шим детальним знайомством з війсь-
ковою службою, – зазначив началь-
ник начальник інституту полковник 
Євген СТЕПАНЕНКО, – тож кожен 
курсант передусім особисто оціню-
вав, наскільки його сподівання спі-
впадають з реаліями армійського 
повсякдення і чи готовий він присвя-
тити цій справі подальше життя.

Окрім цього велика увага при-
діляється наданню пер-
шої медичної допомоги. 

Курсантів вчать пра-
вильно і своєчасно зупи-
няти кровотечу, обробляти 
рану та накладати пов’язку. 

Події в зоні АТО довели, що від 
цього значною мірою залежить жит-
тя бійця та його бойових товаришів. 
Зачна увага приділяється фізично-
му вихованню майбутніх офіцерів. 

Загартовування курсантів відбу-
вається під час навчальних занять, ран-

кової фізичної зарядки, спортивно-ма-
сової роботи, фізичного виховання в 
процесі навчально-бойової діяльності.

Також, в ході польових занять та 
у вихідні дні, офіцерами по роботі з 
особовим складом з першокурсни-
ками постійно проводилися заходи 
військово-патріотичного виховання. 

Були проведені спортив-
ні свята та заходи дозвілля.
Разом із хлопцями на-
вчається п’ятнадцять дівчат. 
За оцінками викладачів та офі-
церів, вони не поступаються 
юнакам ані в прагненні опа-
нувати військову справу, ані у 
витривалості, ані у вправності.

Три сотні хлопців та п’ятнадцять 
дівчат-першокурсників Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації в дуже складні для країни часи 
вирішили стати захисниками своєї Віт-
чизни та, за їхніми словами, про вибір 
майбутньої професії не шкодують.

По завершенню курсу первинної вій-
ськово-професійної підготовки усі кур-
санти І курсу складуть Військову при-
сягу на вірність Українському народові.

Навчання–перші кроки майбутніх офіцерів

Ювілеї винаходів
1976 рік

Мікропроцесор (МП) 16-ро-
зрядний – третє покоління МП 
ТМС-9900 і створений американ-
ською компанією Texas Instruments.

Принтер струменевий – розробле-
ний американською компанією IBM.

Синтезатор мови для ПК – ви-
пущений американською ком-
панією «Комп’ютер Консаптекс».

Суперкомп’ютер на великих ін-
тегральних схемах – четверте по-
коління Сгау-1 побудував амери-
канський інженер Сеймур Крей, 
засновник компанії CrayResearchInc.  

Машина мала продуктив-
ність 160 млн операцій в сек.

Телефонна картка – випущена 
на ринок в Італії. У телефонної карт-
ки є раз і назавжди встановлений 
розмір, вона виконана за допомо-
гою новітніх технологій з пластика.

1986 рік
Мультимедіа-комп’ютер. 
Накопичувач на гнучкому магніт-

ному диску.
Супутникова рухомий зв’я-

зок пошукового радіовиклику
Факс цифровий.
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Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій поступово трансформує 
світ. З’являються такі поняття, як: кі-
берпростір, кібернетична зброя, кібер-
нетичні атаки, кібернетична безпека.
Кіберпростір представляє собою елек-
тронне інформаційне середовище, 
утворене організованою сукупністю 
взаємопоєднаних за єдиними принци-
пами інформаційних, телекомунікацій-
них та інформаційно-телекомунікацій-
них систем. В загальному кіберпростір 
можна представити як віртуальну 
«оболонку» в якій поширюються 
електронні інформаційні повідом-
лення. До кіберпростору відносяться
будь-які інформаційні системи: 
web-сайти, електронна пошта, фай-
лові ресурси, месенджери тощо; 
телекомунікаційні системи, які 
виступають в якості транспортно-
го середовища для обміну різнотип-
ними повідомленнями та самі елек-

тронні інформаційні повідомлення. 
Кіберпростір поступово перетво-

рюється на окрему, поряд із традицій-
ними «Земля», «Повітря», «Море» та 
«Космос», сферу ведення бойових дій, 
у якій все більш активно діють від-
повідні підрозділи збройних сил (ЗС) 
провідних держав світу. З урахуван-
ням широкого застосування сучасних 
інформаційних технологій у секторі 
безпеки і оборони, створення єдиної 
автоматизованої системи управління 
ЗС України оборона нашої держави 
стає більш уразливою до кіберзагроз.
Переваги сучасного цифрового світу 
та розвиток інформаційних технологій 
обумовили виникнення нових загроз 
національній та особистій безпеці лю-
дини. Поряд із інцидентами ненавмис-

ного походження зростає кількість та 
потужність кібератак, вмотивованих 
інтересами окремих держав, груп та 
окремих осіб. Поширюються випад-
ки незаконного збирання, зберігання, 
використання, знищення, поширен-
ня, персональних даних, незаконних 
фінансових операцій, крадіжок та 
шахрайства у мережі Інтернет. Кі-
берзлочинність стає транснаціональ-
ною та здатна завдати значної шкоди ін-
тересам особи, суспільства і держави.
Відповідні кібернетичні загрози ви-
никають і в кібернетичному просторі 
ЗС України. В період з 2014 р. та по 
сьогоднішній час з боку Російської 
Федерації здійснюються масовані кі-
бернетичні атаки на критичні елемен-
ти інформаційно-телекомунікаційних 
систем (ІТС)  держави та ЗС Украї-
ни. Реалізація атак в кібернетичному 
просторі на критичну інфраструкту-
ру ЗС України може призвести до: 
витоку важливої інформації для ЗС; 
несанкціонованого доступу до теле-
комунікаційних та інформаційних 
ресурсів; порушення керованості еле-
ментами ІТС Збройних сил України;
відмови в доступі до ресурсів та си-
стем; впровадження дезінформації 
особового складу ЗС та інших атак. 
Наявність вразливостей ІТС, систем за-
хисту інформації та низька обізнаність 
особового складу ЗС України з кібер-
нетичної безпеки та поводження у кі-
берпросторі призводять до суттєвих 
ризиків інформаційної безпеки, а 
успішна реалізація кібернетичних атак 
призводить до значних збитків, які в 
багатьох випадках можуть коштувати 
життів особовому складу. Відповідно 
до існуючих загроз,  Стратегії кібер-
захисту України здійснюються посту-
пові заходи з захисту кіберпростору та 
формування відповідних підрозділів. 
Захист кіберпростору ЗС передба-
чає реалізацію комплексу заходів. 

Основний підхід з захисту кібер-
простору ЗС України повинен по-
лягати в безперервному захисті ІТС 
військового призначення та можли-
востей сучасних систем захисту ін-
формації та кібернетичної безпеки.

Для вирішення питань за-
хисту інформації виділяють-
ся наступні рівні кіберпростору
рівень інформаційних систем; 
рівень кінцевого обладнання; 

рівень мережного обладнання;
рівень транспортної телеко-
мунікаційної мережі. Захист 
військових ІТС є оборонними 
заходами. Наряду з обороною, в кі-
берпросторі виділяються наступальні 
заходи – ведення кібернетичної розвід-
ки та реалізація кібернетичних атак.
Розвідка в кіберпросторі є пасивним 
видом кібернетичних атак та призна-
чена для збору даних та виявлення 
вразливостей ІТС противника. Розвід-
ка систем противника здійснюється 
також на попередньому етапі реаліза-
ції атак. Реалізація кібернетичних атак 
передбачає несанкціонований доступ 
до телекомунікаційних та інформа-
ційних ресурсів противника, пору-
шення функціонування або виведення 
з ладу елементів ІТС на всіх рівнях 
кіберпростору. На сьогоднішній день 
існує значний «арсенал» кібернетич-
ної зброї, яка представляє собою апа-
ратно-програмні та програмні засоби 
(exploit) для реалізації різнотипних 
кібернетичних атак. Виконання пере-
рахованих заходів в кіберпросторі ви-
магають ґрунтовної та високотехноло-
гічної підготовки фахівців. Підготовка 
фахівців з кібербезпеки здійснюється 
в нашому інституті з 2003 року на базі 
різних спеціальностей. 1 вересня 2016 
року за спеціальністю Кібербезпека га-
лузі знань Інформаційні технології ка-
федрою Бойового застосування засобів 
захисту інформації та кібернетичної 
безпеки. Збройні сили України і Вій-
ськовий інститут телекомунікацій та 
інформатизації в часності, здійснюють 
міжнародне співробітництво у галузі 
захисту інформації та кібербезпеки. 

Так, відповідно до державного пар-
тнерства зі США у травні 2016 року 
були проведені заняття фахівцями з 
кібербезпеки Національної гвардії 
Збройних сил США з викладачами та 
курсантами, за відповідним напрямком 
підготовки та військовослужбовцями 
військової частини А0334. За резуль-
татами брифінгу був проведений обмін 
досвідом між спеціалістами з забезпе-
чення кібербезпеки ЗС та підготовки 
фахівців у даній сфері. В цілому було 
визначено, що розвиток галузі кібер-
безпеки у ЗС України та нашому інсти-
туті здійснюється у вірному напрямку. 
Старший викладач кафедри № 12,
к.т.н. Шевченко А.С.

Кіберпростір – нова сфера оперативного простору
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Головна особливість, яка відріз-
няє компанію Cisco з поміж інших 
компаній в області розробки та про-
дажі мережевого обладнання полягає 

в тому, що Cisco створила систему 
академій для навчання та сертифіка-
ції інженерів з комп’ютерних мереж. 
Сьогодні програма навчання в мере-
жевій академії Cisco передбачає на-
дання знань не тільки пов’язаних з 
продукцією власного виробництва, 
але і знання мережевих технологій 
і протоколів, на яких побудовані су-
часні локальні та глобальні мережі. 

У зв’язку з цим, значна кількість 
організацій проводить підготов-
ку інженерів з комп’ютерних ме-
реж саме на основі програми ме-
режевої академії Cisco, професійні 
сертифікати якої визнані у всьому світі. 

Мережеві технології постій-
но розвиваються, тому програми 
навчання, а з ними і сертифіка-
ції, також постійно змінюються. 

На даний момент програ-
ма сертифікації Cisco 5-рівнева:
Entry – початковий рівень сертифікації, 
який служить відправною точкою для 
тих, хто зацікавлений у старті кар’єри 
професіонала з комп’ютерних мереж;
Associate – базовий рівень, який пе-
редбачає наявність комплексних 
знань у галузі побудови мереж, на-
лаштування обладнання та вияв-
лення і усунення несправностей;
Professional – розширений рівень сер-

тифікації, який передбачає більше 
досвіду не лише щодо налаштування 
обладнання Cisco, але і для обслу-
говування мереж різної складності;
Expert – визнаний у всьо-
му світі як найпрестижніший 
рівень сертифікації спеціалістів 
у галузі мережевих технологій;
Architect – найвищий рівень сер-
тифікації, який підтверджує на-
явність стратегічного мислення 
при побудові та розвитку мереж 
будь-якої складності, а також від-
мінні знання як обладнання Cisco 
так і мережевих технологій в цілому.
З цього навчального року у Військово-
му інституті телекомунікацій та інфор-

матизації (ВІТІ) відновлює роботу ло-
кальна мережева академія Cisco. З цією 
метою, викладачі кафедри Автомати-
зованих систем управління військами 
пройшли підготовку на курсах інструк-
торів у регіональній академії Cisco при 
Київському Національному універси-
теті імені Тараса Шевченка та отрима-
ли статус інструкторів академії Cisco.
В даний час, для покращення рівня 
знань випускників у галузі сучасних 
мережевих технологій, матеріал курсів 
мережевої академії Cisco тією чи ін-
шою мірою (у залежності від спеціаль-
ностей) інтегрується в навчальні про-
грами дисциплін всіх спеціальностей 

за якими здійснює підготовку ВІТІ 
(показаних в таблиці). При успішному 
виконанні програм навчальних дис-
циплін та здачі екзаменів курсанти 
матимуть змогу отримати професій-
ні сертифікати Cisco різних рівнів.
Для оволодіння базовими комп’ю-
терними та професійними навиками 
в ІТ-галузі, компанією Cisco пропо-
нується курс IT Essentials (основи 
апаратного та програмного забезпе-
чення ПК). Даний курс передбачає 
лабораторні роботи, які дозволяють 
отримати практичний досвід в об-
ласті управління корпоративними 
мережами, а запропоновані в курсі 
інструменти моделювання дозволять 

Курси CISCO

ВІТІ
спеціальності

Основи апарат-
ного і програм-
ного забезпе-
чення ПК 
(70 годин, укр.) 

Інструкція 
з емулято-
ра Tracer 
Know How
(1 година, 
англ.) 

Вступ 
в кібер-
безпеку 
(15 годин, 
англ.) 

Основи 
Linux: 
NDG Linux 
Essentials 
(70 годин, 
англ.) 

ССNA R&S
(4 частини по 70 
годин, англ./рос.) 

Бездрото-
вий зв»язок 
obilitySeries
(4 частини 
по 1.5 годи-
ни, англ.) 

CCNA 
Security
(70 
годин, 
англ.) 

CCNP 
(3 
частини 
по 70 
годин, 
англ) 

Комп’ютерна 
інженерія

2 курс з 2016 р. 2 курс 2 курс  2 курс 2 курс CCNA I-ІІ
3 – 4 курс CCNA 
IІІ-ІV
з 2016 р.

2 курс
з 2016 р.

4 курс
з 2016 р

5 курс
з 2016 р.

Комп’ютер-
ні науки та 
інформаційні 
технології

2 курс  2 курс 2 курс 2 курс CCNA I-ІІ
3 – 4 курс
CCNA IІІ-ІV
з 2017 р.

2 курс з 
2017 р.

Кібербезпека Буде введено в 
план практиної 
підготовки на 2 
курсі з 2017 р.

2 курс 2 курс 2 курс 3 – 4 курс CCNA 
I-ІІ
3 – 4 курс
CCNA IІІ-ІV
з 2016 р.

3 – 4 курс
з 2017 р.

4 курс
з 2016 р.

Телекомуніка-
ції та радіо-
техніка

Буде введено в 
план практич-
ної підготовки 
на 2 курсі з 
2017 р.

2 курс 2 курс 2 курс 3 – 4 курс CCNA 
I-ІІ
3 – 4 курс
CCNA IІІ-ІV
з 2017 р.

3 – 4 курс
з 2017 р.

Військове 
управління

на 2 курсі з 
2016 р. 

2 курс 2 курс 2 курс

Нові технології Cisco в навчальному процесі
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курсантами відпрацювати навики по-
шуку та усунення несправностей та пе-
ревірити отримані знання на практиці.

Серед наведених в таблиці курсів 
мережевої академії Cisco, курс CCNA 
R&S (CiscoCertifiedNetworkAssociate – 
сертифікований мережевий спеціаліст 
Cisco, маршрутизація та комутація) є 
базовим курсом з мережевих техно-
логій та обладнання Cisco, який до-
зволяє отримати теоретичні знання та 
практичні навики з побудови мереж 
та конфігурування обладнання Cisco. 

Курс складається з чотирьох ча-
стин (по 70 годин кожна), які пропо-
нується вивчати в певній послідов-
ності, і орієнтований на підготовку з 
нульового рівня, тому підходить як 
для слухачів, котрі бажають розпо-
чати свою IT-кар’єру, так і для слу-
хачів, котрим необхідно підвищити 
рівень знань з мережевих технологій. 

Після проходження всіх чо-
тирьох частин курсанти будуть 
готові скласти іспит для отри-
мання сертифікату ССNA R&S.
Інтеграція курсів мережевої ака-
демії Cisco в навчальний процес ВІТІ
Для подальшого поглиблення знань, 
мережевою академією Cisco передба-
чено курс CCNР (CiscoCertifiedNetwork 
Professional  – сертифікований мере-
жевий професіонал Cisco) та CCNA 
Security (сертифікований мереже-
вий спеціаліст Cisco з безпеки). 

Дані курси у якості основи пе-
редбачають програму курсу CCNA 
і пропонують поглиблене вивчен-
ня питань маршрутизації, комута-
ції та забезпечення безпеки кон-
вергентних мереж для голосового 
зв’язку, відео зв’язку та передачі даних.
Решта курсів, представлених у та-
блиці (Інструкція з емулятора 
PacketTracerKnowHow, Вступ в кі-
бербезпеку, Основи Linux: NDG 
Linux Essentialsта, Бездротовий зв’я-
зок MobilitySeries), – відносяться до 
курсів початкового рівня, мають до-
поміжний характер і можуть вив-
чатися курсантами як самостійно, 
так і під керівництвом інструктора.
Кожен із наведених в таблиці курсів 
передбачає, що курсанти мають змогу 
вивчати основні технологічні прин-
ципи функціонування мереж та ме-
режевого обладнання за допомогою 
інтерактивного середовища і удоско-
налюють ці знання, виконуючи серії 

практичних завдань на реальному 
обладнанні та в емуляторі комп’ю-
терних мереж CiscoPacketTracer. 

Проведення практичних занять 
на реальному мережевому облад-
нанні та з використанням програ-
ми-емулятора CiscoPacketTracer. 
Викладення матеріалу курсів прово-
диться за принципом „від простого 
– до складного”, що передбачає пер-
шочергове ознайомлення курсантів з 
принципами побудови простих локаль-
них мереж з поступовим переходом до 
більш складних корпоративних мереж. 
Узагальнюючи особливості викладен-
ня матеріалу для курсів, що наведені в 
таблиці, можна виділити основні з них:
–опис принципів мережної взаємодії 
здійснено простою мовою, зрозумілою 
с л у х а ч а м 
будь-якого рів-
ня, а інтерак-
тивні вправи 
д о з в о л я ю т ь 
закріпити  от-
римані знання;
– в курсах 
робиться ак-
цент на критичне мислення, вирі-
шення проблем, навички співпраці, 
практичне застосування навичок;
– прискорене вивчення та запам’ято-
вування матеріалу досягається шляхом 
використання різних мультимедійних-
засобів та стилів навчання (відеома-
теріали, контрольні роботи, ігри та ін.). 
– система оцінювання забезпечує мож-
ливість самооцінки та зворотній зв’я-
зокдля оцінки набутих знань та навичок;
– вивчення матеріалу у своєму влас-
ному темпі і зміцнення розуміння ма-
теріалу через виконання інтерактивних 
завдань і тестів, у тому числі з викори-
станням мобільних засобів зв’язку на 
базі операційних систем Androidта iOS.
Щодо мови, на якій представлений 
матеріал курсів мережевої академії 
Cisco, то на сьогодні окремі з них 
адаптовані для вивчення українською 
та російською мовами, однак інструк-
торами академії рекомендується вив-
чення матеріалу англійською мовою, 
що позитивно вплине на підготовку 
курсанта до складання екзамену для 
отримання сертифікату, який про-
водиться саме англійською мовою.
Інтегрувати наведені в табли-
ці курси в навчальний процес 
ВІТІ пропонується в два етапи. 

На першому етапі (2016 – 2017 на-
вчальний рік) буде здійснено впровад-
ження матеріалів всіх наведених у та-
блиці курсів мережевої академії Ciscoу 
відповідні дисципліни, які передба-
чені навчальними планами підготовки 
фахівців за спеціальністю комп’ютер-
на інженерія, а також окремих курсів 
у відповідні дисципліни, які передба-
чені навчальними планами підготовки 
фахівців за спеціальностями комп’ю-
терні науки та інформаційні технології, 

телеко-
муніка-
ції та 
р а д і о -
техніка, 
а також 
в і й с ь -
к о в е 
у п р а в -
л і н н я .

Н а 
д р у -

гому етапі (2017 – 2018 навчаль-
ний рік) планується розширення 
кількості курсів, які будуть викла-
датися для всіх спеціальностей 

за рахунок плану вдосконалення 
практичної підготовки курсантів. 

Також, у якості перспективного на-
прямку розвитку мережевої академії 
при ВІТІ, пропонується створення 
курсів підвищення кваліфікації для 
фахівців з мережевих технологій, 
які проходять службу на відповідних 
посадах у підрозділах ЗС України.

Декілька цікавих фактів про про-
граму мережевих академій Cisco: 
за 19 років існування програми 
академій Cisco мережа академій 
набула всесвітнього масштабу. 

Зараз академії діють в 170 країнах 
світу, а кількість навчальних закладів, 
які співпрацюють з Cisco в рамках 
програми, збільшилось з 64 до 10 000. 
Щорічно в академіях Cisco проходить 
навчання 1 мільйон студентів, в тому 
числі курсанти військових навчальних 
закладів США, Канади, Німеччини, 
Франції, Нідерландів, Румунії, Чехіі, 
Сингапуру та багатьох інших країн.

Начальник кафедри № 22, д.т.н., с.н.с. 
підполковник Сова О.Я.
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Капітан Олександр МОРЖЕЦЬКИЙ, 
начальник навчального курсу  пп в/ч 0805, 
який нині проходить військову службу у 
Військовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації розповів, як у липні 
2014 року виконував військовий обов’я-
зок по захисту своєї Вітчизни під час АТО.
Ротні опорні пункти батальйону старшо-
го лейтенанта Олександра МОРЖЕЦЬ-
КОГО, який тоді обіймав посаду началь-
ника зв’язку батальйону 72-ї бригади, 
були розбиті потужними обстрілами. 
Підрозділ отримав завдан-
ня висунутися в новий район.
 – Під час руху колони ми з’їхали з асфаль-
ту в лісосмугу, щоб далі рухатися полем, і 
тут у мене в голові ніби щось дзенькнуло. 
Вибуху не чув, удару також. 
До тями прийшов на землі, метрів за двад-
цять від машини. Дивлюся, кабіна мого 
«шишарика» (ГАЗ-66. –  Авт.) розбита. 
Нікого з тих, хто їхав у машині, я не бачив. 
Вантажівка горіла. Я       згадав,               що   
в її кузові ящики з боєприпасами. 
Далеко попереду помітив пилюку від ко-
лони. Спочатку болю не відчував, були 
ускладнення з диханням, носом йшла кров, 
підборіддя роздроблене, в роті повно крові.
 Обмацав себе  –  начебто цілий. 
Спробував встати, а йти не можу, 
кілька разів піднімався і падав. 
Це вже пізніше я дізнався, що в мене 
роздрібненний гомілковостопний суглоб у 
двох місцях,  а ще черепно-мозкова трав-
ма, контузія, забій черевної порожнини 
й тулуба, поранення обличчя й стегна…
За кілька хвилин Олександр усвідомив, 
що летять осколки від гранат з палаючої 
машини.
 – Коли відповзав від машини, найбільше 
боявся, щоб мене не зачепили осколки, що 
неподалік зрізали кущі, – згадує офіцер.
У голові роїлися думки. Чи загине він зараз 
і як це сприйме його дружина, чи вистачить 
патронів у пістолеті, куди всі з машини 
поділися, як дістатися до своїх…

Повідомити про те, що ста-
лося, Олександр не міг. 
Радіостанція була розбита, з розламаного 
корпусу на дротиках висів динамік. Про-
те на прийом вона працювала, тому що за 
деякий час з подивом почув, як хтось до-
повідав, що машина зв’язківців підірвала-
ся: «Трьохсотих» забрали, решта скоріше 
за все, «двохсоті»! «Де «Морж» (позив-
ний Олександра. – Авт.)» «Він був у ка-
біні, кабіна розтрощена, його ніде немає».
– Як «немає», – подумав я! Я 
тут, живий! – згадує Олександр 
свої відчуття. – Обшукав кишені. 
Телефон, на диво, вцілів! 
Я зателефонував і невдовзі мене знайш-
ли, відвезли на околицю Червонопарти-
занська, поклали на ноші під деревами. 
Водій нашого авто загинув, решта, 
хто був тоді в ГАЗ-66, отримали по-
ранення й опіки, а кулеметник, який 
сидів на колесі між кабіною й кузо-
вом, не отримав жодної подряпини!
Невдовзі ворог знову почав потуж-
но обстрілювати підрозділи брига-
ди. Комбат зібрав нараду, було вирі-
шено прориватись на захід – до своїх. 
Але постало питання, що робити з важко-
пораненими. Взяти їх із собою – невідомо, 
як розвиватиметься подальша ситуація, 
чи витримають вони транспортування. 
Просили вертоліт для їхньої евакуації. 
Згодом надійшла інформація, що його
не буде.
 – Словом, варіантів було небагато, 
один не кращий за інший, – пригадує 
Олександр. – У підсумку звернулися 
до наших прикордонників, щоб ті до-
мовилися з російською стороною відпра-
вити поранених у лікарню на території РФ. 

Під вечір поранених відправили на КПП 
«Гуково».

Коли машина проїжджала прикордон-
ний перехід, там вже зібралась ціла юрба 
– російські прикордонники й військові, до 
зубів озброєні, репортери російських те-
леканалів та волаюча зграя цивільних, які 
на камери кидалися в українців камінням 
і кричали: «Карателі, вбивці!». Словом, 
типовий сценарій російського агітпропу.
У лікарні російського Гуково лікарі, 
хоч і дивились скоса на наших вій-
ськових, проте роботу свою роби-
ли. Поруч з українцями лежали пора-
нені російські військові та бойовики. 
Біля кожної палати стояв озброєний війсь-
ковий.
– Ми зустрічалися з нашими противниками 
в туалеті. Мовчки стояли і курили, в роз-
мови намагались не вступати. А надвечір, 
після того, як медики надали необхідну 
допомогу, за українців взялись російські 
силовики. 
Для спілкування вони вибрали час з вечора 

до ранку.
 –  Прикордонники лише пита-
ли нас, хто ми, звідки, за яких умов 
потрапили на територію Росії. 
Не дуже багатослівними були й військові, 
вони цікавились номерами частин, дисло-
кацією, чисельністю, тобто стандартними 
питаннями, – продовжує офіцер. –  А от 
феесбешники та представники Слідчого 
комітету РФ «старались» особливо. На їхні 
допити доставляли хлопців навіть з реані-
мації. Ті, хто з ФСБ, були зовні ввічливими, 
в костюмах з краватками і запахом одеко-
лону. Але від них віддавало небезпекою.
 Одні й ті ж запитання, а їх були десятки, 
ставилися по кілька разів у різних варіан-
тах. Тим,  хто потребував знеболення, не 
дозволяли робити уколи, доки не закінчиться 
допит. Їх цікавило все  –  прізвища  офіцерів, 
позивні й радіочастоти, наші завдання, бук-
вально все. А оскільки я був єдиним офіце-
ром та ще й зв’язківцем, допитували мене 
довго. Уникнути необхідності відповідати 
вдавалось завдяки перебинтованій щелепі, 
мовляв, говорити не можу. А щоб не пи-
сати рукою, сказав, що почуваюся погано. 
А коли насильно дали ручку, взяв її у 
праву руку (Олександр – шульга) і про-
демонстрував «почерк пораненого». 
Почали кричати, обіцяли відправити в 
палату до «ополченців» на бесіду, але 
так нічого цікавого для себе й не почули.
Після того, як допит закінчився, в туа-
леті, закурюючи сигарету, офіцер згадав, 
що в його кишенях лежать картки з клю-
чами шифрування до апаратури зв’язку 
та робоча флешка, де було чимало да-
них, якими так цікавились феесбешники.
 –  Картки я заховав під гіпсом на нозі,
а флешку спустив в уні-
таз,  – говорить Олександр.
Допитів більше не було. Наступного дня 
до наших бійців приїхав український 
консул, з його мобільного Олександр та 
інші змогли зателефонуватити додому.
Згодом українців доставили в 
іншу російську лікарню, ще за де-
сять днів – у Ростов-на-Дону. 
Звідти літаком – в Одесу.
Лікарі та дружина Олена змогли по-
вернути його до повноцінного життя. 

Сьогодні капітан МОРЖЕЦЬ-
КИЙ продовжує службу  у  Військо-
вому інституті телекомунікацій та 
інформатизації, де займається пере-
підготовкою мобілізованих офіцерів. 
Залишились у минулому страшні обстрі-
ли, безсонні ночі, коли постійно вгля-
даєшся в горизонт в очікуванні росій-
ських ракет з «Ураганів» та «Градів».

Наші герої

12



Сайт: www.viti.edu.ua

Вересень 2016 року. Випуск № 1

Війна, що раптово розпочалася 
22 червня 1941 р., порушила звич-
не життя радянських людей, змусила 
багатьох з них переїжджати на нові 
місця і, відповідно, змінювати пошто-
ву адресу. Мільйони сімей виявили-
ся розлученими. Єдиною ниточкою, 
що певним чином з’єднувала людей, 
які перебували на фронті з рідними 
та близькими у тилу, був поштовий 
зв’язок.Це потребувало в терміновому 
порядку підняти службу поштового 
зв’язку на якісно новий рівень. 

Наркому зв’язку Івану Терентій-
овичу ПЕРЕСИПКІНУ (18.06.1904 
– 12.10.1978 рр.), з 21 лютого 1944 р. 
– маршал військ зв’язку, у роки вій-
ни, було поставлено завдання щодо 
радикальної перебудови всіх наявних 
засобів зв’язку, у тому числі і пошти.  
Для забезпечення поштовим зв’яз-
ком Діючої армії Народний комісаріат 
зв’язку створив систему військово-по-
льової пошти на чолі з Централь-
ним управлінням польового зв’язку. 

Саме тоді було запропонова-
но і впроваджено “листи-трикут-
ники” (так звані “солдатські”, або 
“народні” листи, авторство цього 
винаходу встановити не вдалося).
Враховуючи брак чистих аркушів, 
послання писалося найдрібнішим 
почерком, при цьому заповню-
вався весь придатний простір. 

Якщо адресат до моменту достав-
ки листа вже загинув, то на трикут-
нику робили запис про загибель, 
перекреслювали адресу призначен-
ня і повертали назад. Нерідко такий 
трикутник замінював “похоронку”. 

В окремих випадках, коли адре-
сат рахувався безвісти зниклим або 
був розстріляний за боягузтво, лист 
знищували. Якщо солдат був пере-

ведений в іншу частину, потрапив 
у лазарет або шпиталь, то на місці 
для позначок ставили нову адресу. 
Присвоєння номерів польової пошто-
вої станції з’єднанням і об’єднанням                    
здійснювалося згідно з розпоряджен-
ням дислокаційно-поштового відділу 
Головного Управління зв’язку армії. 
Номер поштової скриньки військовим 
частинам (установам), що входили до 
складу з’єднання (об’єднання), при-
своювався наказом командира з’єд-
нання (об’єднання), яке обслуговувала 
зазначена польова поштова станція. 

 Крім “листа-трикутника” викори-
стовувалася і так звана “секретка” – на 
аркуші поштового не маркованого па-
перу писався текст, потім аркуш скла-
дався навпіл і склеювався по краю; 
на зворотньому боці писалася адреса. 

Цікаво, що через дефіцит па-
перу багато “секретки” було 
ілюстрованою, зустрічалися 
відправлення, написані на 
бланках документів, обрив-
ках плакатів, упаковці брике-
ту каші, титульному аркуші 
поширених брошур тощо.

 З 1 березня 1942 р. на всі мішки з 
військовою поштою кріпилися адресні 
ярлики з відміткою “Військовий”, і 
вони відправлялися в першу чергу. 

Затримка кореспонденції або від-
правлення її не за призначенням роз-
цінювалися поштовими органами як 
посадовий злочин. Якби щільно не 
була завантажена залізниця, поштові 
ешелони пропускалися в першу чер-
гу, а їх зупинки вважалися неприпу-
стимими. Крім того, пошта перево-
зилася за допомогою всіх наявних 
видів транспорту, залежно від умов 
місцевості – в спеціальних поштових 
вагонах, на кораблях, поштових літа-
ках, автомобілях, мотоциклах, кіньми 
тощо, а в деяких випадках (для без-
перешкодного перенесення секрет-
них відомостей через лінію фронту 
– прим. авт.) – поштовими голубами. 

Так, наприклад, до блокадного Се-
вастополя листи доставляли на підво-
дних човнах, а до Ленінграда їх спочат-
ку везли через Ладозьке озеро, а після 
прориву блокади в 1943 р. на відвой-
ованій вузькій ділянці суші через по-
будований секретний 33-кілометровий 
залізничний коридор, який пізніше, 
за аналогією з ладозькою “Дорогою 

життя” назвали “Дорогою Перемоги”. 
Використання поштового транспорту 
не за призначенням було суворо забо-
ронене. 

Військово-поштовим ванта-
жам було надано певний пріоритет 
нарівні з бойовим забезпеченням 
армії. З самого початку війни вій-
ськова пошта стала безкоштовною: 
на листах і листівках ставилися 
спеціальні штемпелі “лист червоно-
армійця” і “достака безкоштовно”. 
Основну кількість листонош (експе-
диторів) складала чоловіки, оскільки 
вага поштарської сумки була доволі 
значною. 

Появи листоноші в кожному бу-
динку одночасно і чекали, і боя-
лися, адже звістки могли бути не 
лише добрими, але й трагічними. 

Цікавим явищем, що набуло поши-
рення серед радянських солдатів під час 
війни, стали так звані “письмовники”. 

Відомо, що далеко не всі бійці мог-
ли грамотно і красиво написати лист, 
наприклад, своїй коханій дівчині або 
матері. Тоді вони зверталися за допо-
могою до найпідготовленіших і осві-
ченіших товаришів. У кожній частині 
були визнані і шановані всіма фахівці, 
у яких можна було взяти зразок листа 
або попросити надиктувати його текст. 
Таким чином, військово-поштовий зв’я-
зок відіграв важливу роль під час війни. 

Він був, практично, єдиною ни-
точкою, що зв’язувала фронтовиків з 
рідними і близькими у тилу. Від діяль-
ності військово-поштового зв’язку в 
багатьох випадках залежав бойовий 
дух і морально-психологічний стан 
бійців Діючої армії.

ЗНІ РОС  
полковник Петровський О.Є.

Історія військ зв’язку

1986 р.
Мікропроцесор (МП) з RISC-архі-

тектурою 32-розрядний, пред-
ставлений американською ком-
панією MipsTechnology, з тактовою 
частотою 8 мГц, містив 110 тис. 
транзисторів і мав продуктив-
ність 5 млн операцій в секунду.

Персональний компьютер 32-ро-
зрядний, Deskpro 386, на базі МП
i 80386, випущений на ринок американ-
ською компанією Compaq Computer.

Ювілеї винаходів
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Марш незалежності нашої України

Атмосфера на головній вулиці сто-
лиці нашої держави цього дня вражала 
своїм піднесенням і урочистістю. Ти-
сячі людей у вишиванках, з синьо-жов-
тими прапорцями, кульками, стрічками 
в руках очікували військового параду 
на честь 25-ї річниці незалежності 
України. Тисячі усміхнених облич!  

Кожен із присутніх подумки дякував 
нашим захисникам за те, що ми у власній 
країні можемо вільно жити, працювати, 
святкувати й радіти спільним успіхам.

Але цьогорічний військовий па-
рад видався  найбільш виразним і 
стверджуючим. 

У новій військовій формі учасників 
парадних розрахунків навіть сліду не за-
лишилося від «радянського минулого». 

Понад чотири тисячі військово-
службовців різних родів військ із су-
часною амуніцією та зброєю, більше 
200 одиниць модернізованої військо-
вої техніки. Особлива увага – до учас-
ників антитерористичної операції. 

Почесне звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка» 
Верховний Головнокомандувач Зброй-
них сил України присвоїв начальнику 
штабу – першому заступнику коман-
дувача Високомобільних десантних 
військ полковнику Андрію КОВАЛЬ-
ЧУКУ, командиру роти снайперів 79-ї 
окремої десантно-штурмової брига-
ди капітану Валерію ЧИБІНЄЄВУ. 

Капітан Сергій КОЛОДІЙ та солдат 
Ігор Брановицький удостоєні звання 
Героя України й нагороджені «Золо-
тою Зіркою» посмертно. – Понад два 
роки війни, можна впевнено стверджу-
вати, що ворогові не вдалося реалізу-
вати жодного стратегічного завдання. 

Він не зміг поставити Україну на 
коліна. За це й загинули 2504 наших 
воїни, – зазначив Президент України 
Петро ПОРОШЕНКО у промові. – За 
два з половиною роки конфлікту понад 
300 тисяч громадян взяли участь в ан-

титерористичній опера-
ції на Донбасі. Що про-
демонструє цей парад? 

Суспільство поба-
чить свою нову армію, 
за два роки створену 
майже з нуля. Наш па-
рад – це сигнал ворогу: 
українці серйозно го-
тові й надалі боротися 
за свою незалежність.

Під час урочистостей 
українське суспільство 
побачило абсолютно нову 
українську армію – не па-
радно-показову, а вишко-
лену й загартовану в боях 
із агресором. Щирі усмішки й оплески 
на адресу учасників парадних розра-
хунків переконливо продемонструва-
ли, як змінилося ставлення суспільства 
до своїх захисників після 2014 року: 
народ і армія не на словах стали одним 
цілим. Звитяжно і почесно, що вкотре в 
параді на Хрещатику на честь 25-ї річ-
ниці Незалежності України  приймав  
участь  парадний батальйон від нашого 
славетного навчального закладу, який 
очолював начальник інституту, учасник 
АТО полковник Євген СТЕПАНЕНКО. 

Зв’язківці інституту продемонстру-
вали відмінний стройовий вишкіл. 

За активну участь у підготовці 
та проведенні параду військ  кожен 
учасник парадного розрахунку Вій-
ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації отримав подяку 
від міністра оборони України генера-
ла армії України С.Т.  ПОЛТОРАКА.
Також у параді взяли участь пред-
ставники підрозділів спеціального 
призначення, морської піхоти, де-
сантних та прикордонних військ, 
Військово-Морських та Повітря-
них Сил, Сухопутних військ, а та-
кож Національної гвардії та поліції. 

Урочистим маршем пройш-
ли військовослужбовці українсь-
ко-польсько-литовської бригади. 

Хрещатиком проїхали танки, 
броньовані машини, зенітно-ракетні 
комплекси, реактивні системи залпово-
го вогню, артилерійські установки, ав-
томобільна та інша техніка, яку нині ма-
ють на озброєнні Збройні сили України.

Не спи, герою мій, не   спи!
Я знаю – ти втомився, милий…
Та як ослабнеш і заснеш –
Одразу встромлять ніж у спину!
Чатуй, мій любий, я прошу!
Не час ще спочивати по роботі,
Ми тільки лиш окреслили мету,
Та шлях до неї має безліч поворотів.
Ми тільки зводимось на ноги,
Ми ще не вміємо самі ходить!
А нас уже чекають клопоти, тривоги,
І ще багато треба нам чого зробить!
Не спи! Благаю, мій герою!
Спочинеш потім, милий, ще не час…
Не час нам опускати вірну зброю,
Бо третє рабство, брате, згубить нас! 
Курсант Романій Ігор 366 навчальна 
група.

Горлапанять стодвадцяті міномети,
Відбиті всі навали ворогів,
Загарбників очікують багненти,
Щоб землю нашу він не захопив.
Ви рубежі бороните країни,
Щодня за спокій й мир її б’єтесь,
Живими вас очікують родини,
Кістлявій ви в обличчя смієтесь.
Вас оминають міни і снаряди,
Червоно-чорний прапор береже,
Переможні очікують паради,
До перемоги нашої йдете.
Ілля Манченко
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