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Лиш не мовчи
Ало, ало! Лиш не мовчи...

Скажи хоч щось, прошу, скажи!
Новини знов про блок-пости...
Чому мовчиш?! Ти розкажи,–
Що знову дощ, а може «Град»,

Що ти повернешся назад.
Якщо не віриш – хоч збреши,

Лиш не мовчи! Лиш не мовчи!
Я тисну виклик, мов курок –

Оператор, ти мій Бог,
Благослови же на дзвінок!

Лиш не кажи, лиш не кажи,
Що абонент, мій абонент
Не в зоні є у цей момент...
...Але ж я знаю він у зоні,

До неба знов здійму долоні,
Помолюсь за абонента.

Ало, Ало! Лиш не мовчи!
Дурні думки бредуть в ночі,

Я їх боюся! Захисти,
До серця слово хоч шепни.

Бо від звінка і до звінка
Палає серце, догора.

Бо від звінка і до звінка
Душа живе, душа жива!

Скажи хоч щось, прошу, скажи
Лиш не мовчи, лиш не мовчи...

Мой друг
Мой друг из танковой бригады,
Я эти строки посвящу тебе, –
Пусть и они через года и даты 
Кому-то, да напомнят о войне.

И я хочу что б этот кто-то,
Их прочитав, задумался о том, 

Что жизнь его – легка и беззаботна 
Добыта вашей кровью и трудом.

Пусть знает он про вашу осень
На мерзлой танковой броне, 
Когда прокляты «новоросы»

Прицелы сводят на тебе.

Пусть он увидит те рассветы,
Когда зенит орудья жгут. 

...В замерзших пальцах сигарета –
Вновь предстоит тяжелый путь.

Как пули-дуры по равнине
По следу рыщут озверев

В охоте на сердца и спины
Таких же молодых парней.

И пусть узнает как на фронте 
Никто на должность не глядит

..забыв бумажки, у расчёта 
Огонь наводит замполит.

Я расскажу! И он узнает, 
А если не поймет...

Ну что ж,
За такое недопонимание 

Разве упрекнешь?

Мой друг из танковой бригады,
Я эти строки посвящу тебе, –
Пусть и они через года и даты 
Кому-то, да напомнят о войне.
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Зайшов за хмару місяць, 
Присипав снігом плац, 
В вікно курсант загляне

І згадує той час.
Він любить своїх рідних, 

опора в них одна,
вони завжди поможуть,

підкажуть для добра.
Він пам’ятає друзів,
яких залишив час, 
вони його чекають, 

він став для них як брат.
Він згадує дівчину, 

що проводжала вдаль, 
казала, що зустріне, 
втекла, ну і нехай. 

Він мріє про домівку, 
і думає про час,

коли обнімуть рідні, 
минуть важкі літа.

В твоєму погляді я бачу
зірки і сонце золоте, 

коли всміхаєшся неначе – 
усе трояндами цвіте.

В твоєму серці оживає
Любов і ласка до людей,
коли говориш відчуваю –

щебече пісню соловей.
Себе поводиш як дитина, 

весела, радісна, чудна, 
я поряд жити намагаюсь, 
але біда для нас – гроза.

Мене відштовхує щоразу, 
закине за мільйони миль, 

я завжди буду повертатись, 
без тебе, навіть, сірий світ.
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Військове звання «лейтенант» от-
римали 44 випускники, які показали 
високі результати, сумління та напо-
легливість у навчанні. Двоє молодих 
офіцерів закінчили військовий виш із 
“золотою медаллю”, ще вісім удостоєні 
дипломів з відзнакою.

Із знаменною подією молодих офі-
церів привітали начальник військ 
зв’язку Збройних Сил України – на-
чальник Головного управління зв’язку 
та інформаційних систем Генерального 
штабу ЗС України генерал-майор Во-
лодимир Рапко, начальник Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації полковник Євген Степаненко, 
очільники вишу різних років, пред-
ставники духовенства, рідні та близькі. 
Вони побажали випускникам здоров’я, 
благополуччя, наснаги та щасливої 

Достроковий випуск молодих офіцерів

офіцерської долі.
– Сьогодні наша держава пишається 

вами, офіцерами Українського війська. 
Ви розпочинаєте офіцерську службу в 
частинах та установах Збройних сил 
України. Чимало з вас виконуватимуть 
завдання у районі проведення АТО. З 
честю несіть традиції нашого навчаль-
ного закладу. Сумлінно та самовіддано 
служіть Україні, – зазначив у своєму 
зверненні полковник Євген Степанен-
ко.

Присутні хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять полеглих героїв.

На завершення урочистостей ви-
пускники попрощалися з Бойовим 
прапором інституту та пройшли уро-
чистим маршем, а військовий оркестр 
привітав лейтенантів та гостей свята 
музичною театралізованою виставою.

Після урочистої частини провели Ри-
туал Пам’яті загиблим воїнам-зв’язків-
цям в АТО.

Як зазначив сержант Мартиненко 
А.Г.: «Ми вшановуємо пам’ять наших 
мужніх воїнів, які своїм безсмертним 
подвигом показали нам – який має 
бути справжній офіцер. Ми з певністю 
можемо сказати, що вони стали гідним 
прикладом для всіх нас, пам’ять про 
них та їх героїчні подвиги назавжди за-
лишиться у наших серцях»
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Хто вигадав слово АЛЛО?

Навряд чи є інший винахід, так 
сильно змінивший світ, як телефон. 
Особливо це видно в наш час, коли те-
лефон лежить у кишені майже у кож-
ного: у дорослого, у старого, у дитини. 
Можливість зв’язатися один з одним 
звідки завгодно і коли завгодно вже 
істотно змінила наш характер. Напри-
клад, ми стали більш безтурботними і 
менш передбачливими. До кращого це 
чи на гірше, поки не ясно. Поживемо 
побачимо.

Але так чи інакше, почалося це в 
1876 році, коли американський ви-
нахідник Александр Белл (Alexander 
Graham Bell; 1847 – 1922) винайшов 
телефон. Втім, 11 червня 2002 амери-
канський конгрес визнав, що першим 
все-таки винайшов апарат для пере-
дачі звуку по дротах італієць Антоніо 
Меуччи і, що зробив він це років на 7 
раніше Олександра Белла.

Але більшість населення нашої пла-
нети, якщо і цікавиться питанням «Хто 
винайшов телефон?», Найчастіше от-
римує відповідь: «Олександр Грехем 
Белл», чим і задовольняється. Втім, 
телефон був не єдиним винаходом А. 
Белла. А значить, був він, безсумнівно, 
людиною оригінального розуму і ве-
ликій кмітливості.

Проте, що він не просто «змалював» 
чужий винахід, а справді винайшов те-
лефон, нехай і не найпершим, свідчить 
ще одне його – винахід. Винахід –  це 
не настільки масштабне, як телефон, 
але з телефоном пов’язане.

Олександр Белл зрозумів, що люди-
на, починаючи розмову, перш за все по-
винен привітатися зі співрозмовником. 
Необхідність в цьому ми відчуваємо, 
навіть якщо не бачимо співрозмовни-
ка, що, зазвичай і відбувається, якщо 
ми говоримо по телефону. Більш того, 
наше вітання говорить співрозмов-
никові на іншому кінці телефонного 

дроту, що ми готові його слухати, а 
значить, він може починати розмову. І 
А. Белл придумав, що розмова по те-
лефону слід починати зі спеціального 
словечка - «Аой!» ( «Ahoy!»).

Це слово вже існувало в англійській 
мові. Моряки, перекрикуючи з корабля 
на корабель, кричали його один одно-
му. Це зручне для крику слово, в ньо-
му немає приголосних. Походить воно 
від староанглійского слова «Hoy!». Це 
слово і читається як «Ой!», і цей самий 
вигук «Ой!» Найкраще переводити, як 
«Гей!» Або «Ей, на кораблі!».

Дивно, але морське слівце «Ahoy!» 
Втілилося в чеську і словацьку мови. 
Країни ці знаходяться від моря далеко, 
так що таке запозичення англійського 
морського слова дивує філологів. По-
яснень декілька. Хтось плутає варягів, 
які, мовляв, сплавлялися колись по Ду-
наю по своїх варязьких справах.

Дослідники більш реалістичні зга-
дують початок 20-го століття. У Чехії 
та в Словаччині тоді входило в моду 
скаутський рух. Серед скаутів англій-
ське вітання «Аой!» було цілком поши-
рене. Слова, схожі на «Ahoy!»,  в мовах 
сусідніх з Англією країн.

Наприклад, в голландською мовою 
присутнє слово «Hoi», що означає те 
ж, що означає англійське слово «hi!», 
тобто вітання. У данській мові є слово 
«Ohøj», що використовується для ана-
логічних цілей: в якості привітання і як 
спосіб звернути на себе увагу співроз-
мовника.

Загалом, слідуючи цьому невелико-
му, але важливого винаходу А. Белла, 
ми б говорили один одному, починаю-
чи телефонну розмову, «Гей!».

Але жив в Америці ще один вели-
кий винахідник, якого звали Томас 
Алва Едісон (Thomas Alva Edison; 1847 
–  1931). Список його винаходів вели-
чезний. Винаходив він все своє життя, 
а головне, тут же впроваджував в цю 
саму життя свої винаходи. І отримував 
від цього чималий прибуток. Взявся 
вдосконалити Т. Едісон і винахід А. 
Белла. Він вніс в конструкцію телефон-
ного апарата безліч корисних змін.

Серед іншого, Томас Едісон звер-
нув увагу на морське слівце «Аой!», 
яким А. Белл пропонував починати 
всяку розмову по телефону. Чимось 
цей славний моряк Едісону припав не 
до вподоби. Тому впертий Томас Алва, 

починаючи телефонну розмову, гово-
рив: «Hello!» В принципі, це той же 
«Привіт!», але сухорлявий і сухопут-
ний. Упертість Т. Едісона перемогла. 
Телефон швидко поширився по всьо-
му світу, а з ним поширилося і слово 
«Хеллоу!».

Більш того, слово «hello» стало 
своєрідним стандартом і як би синоні-
мом телефону. Наприклад, в США 
телефонних панянок часто називали 
«hello girls». Французи прочитали ан-
глійське «Hello!» Як «Алло!». Так вони 
це слово і вимовляли. До Росії це слово 
прийшло з Франції, в такій благород-
ній вигляді воно на російських просто-
рах і прижилося.

Втім, в інших країнах з’явилися 
свої телефонні привітання, зі сло-
вом «алло» ніяк не пов’язані. В Італії, 
піднімаючи трубку, зазвичай говорять 
«Pronto!» ( «Я готовий!»). До речі, 
якщо побуваєте в Італії і підете в ре-
сторан, зверніть увагу, з яким питан-
ням підійде до вас офіціант. А підійде 
він саме з питанням: «Pronto?» – «Що 
замовляти будемо?».

У Греції телефонна розмова почина-
ють зі слова «Пαρακαλώ (Паракало)» 
(«Будь ласка, прошу»). Німці, як ві-
домо, любителі точності. Тому на те-
лефонний дзвінок вони відповідають 
«Ja» ( «Так»), після чого називають 
своє прізвище і посаду. У студентські 
роки, проживаючи в гуртожитку, ми 
бавилися тим, що відповідали німець-
кою мовою на будь-який стукіт у двері, 
«Ja, bitte!». Така відповідь бентежла 
деяких гостей.

Японці скажуть в трубку смішне 
слово «Мосі-моси». Це слово –  ско-
рочення слова «мосімасу» ( «Кажу»). 
А ось в Іспанії дзвонить найчасті-
ше вітають словом «Hola!», «Ола!» ( 
«Привіт»). Якщо придивитися, це сло-
во - родич англійського слова «Hello!».

В Угорщині ж є своя версія поход-
ження слова «алло». По – угорськи 
слово «послухайте» буде «hallod» ( 
«Халлод»). Як кажуть, у А. Белла був 
помічник родом з Угорщини, який, 
серед іншого, допомагав йому у ви-
наході телефону. В ході перевірки він 
відповідав рідною мові «hallod», що 
сприймалося англомовним оточенням 
як «hello».
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роботою з програмним та апаратним 
забезпеченням центру кібернетичної 
безпеки. Навчальна програма інсти-
туту дала базові теоретичні знання, 
щодо роботи на апаратурі, закріпив-
ши теорію практикою я професійно 
виріс. Проаналізувавши отриманий 
досвід військового стажування та зро-
бивши висновки я зрозумів, що саме 
такий підхід надає військовослужбов-
цю необхідні знання щодо проходжен-

ня подальшої служби в лавах Зброй-
них Сил України. (солд. Зозуля В.В.)

Майже у всіх військових части-
нах де проводилось військове стажу-
вання курсанти набували відповід-
них практичних компетентностей 
з налагодження сучасних засобів 
супутникового зв’язку Tooway та 
транкінгового зв’язку Mototrbo, 
що застосовуються у зоні АТО. 

За словами курівника військового 

Результати військового стажування курсантів 5-х курсів 
(аналіз, пропозиції, інтерв’ю та думки викладачів курсантів)

стажування від інституту 
військове стажування дає 
змогу курсантам випуск-
ного курсу випробувати 
свої знання і навички під 
час виконання завдань 
на майбутніх займаних 
первинних офіцерських 
посадах, більше уваги 
приділити питанням но-
вих напрямків підготовки, 
або тим, у яких виявлено 
недостатній рівень під-
готовки. Відповідно для 
науково-педагогічного 
складу факультету прове-
дення військового стажу-
вання надає оперативну 
інформацію для коригу-
вання змісту навчальних 
дисциплін з метою підви-
щення якості підготов-
ки військових фахівців.

З метою вдоско-
налення підготов-

ки планувати проведення вій-
ськового стажування бажано:

1. проведення тактико-спеціаль-
них та командно-штабних нав-
чань підрозділів для набуття кур-
сантами практичного досвіду у 
переміщенні, розгортанні польових 
вузлів зв’язку, а також набуття до-
свіду у організації життєдіяльності 
підрозділу в польових умовах;

2. залучати представників кафе-
дри військово-гуманітарних дисциплін 
до проведення додаткового інструк-
торського заняття для курсантів щодо 
алгоритмів швидкої адаптації коман-
дирів до підлеглого особового складу;

3. керівникам військового стажу-
вання від військової частини рекомен-
дувати більше уваги приділити ознай-
омленню курсантів, які навчаються за 
спеціальністю  122 „Комп’ютерні нау-
ки” питаннями застосування у військах 
спеціального математичного, інформа-
ційного та програмного забезпечення.

Викладач кафедри №22
ст. лейтенант Фесьоха Н.О.
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Події місяця

Згідно з планом основних заходів 
по організації воєнно-наукової роботи 
курсантів на 2016-2017 навчальний рік 
в інституті у травні-червні 2017 року 
проводився конкурс на кращу наукову 
роботу серед курсантів інституту.

Мета конкурсу – підвищення про-
фесійної підготовки курсантів інститу-
ту, розвитку у них наукового мислення 
і аналізу, набуття навичок самостійної 
наукової роботи.

Були розглянуті 22 роботи за 
п’ятьма напрямками: телекомунікації; 
інформаційні технології; інформацій-
на безпека; військові науки; соціаль-
но-гуманітарні аспекти розвитку су-
спільства, національна безпека.

На засіданні експертної комісії були 
визначені переможці та прийнято рі-
шення нагородити їх дипломами І, ІІ, 
ІІІ ступеня.

На думку членів конкурсної комісії, 
представлені на конкурс роботи є до-
сить актуальними, пошуковими за 
своїм характером з нестандартними 
рішеннями актуальних задач, мають 
наукове та прикладне, теоретичне і 
практичне значення. Кращі роботи ре-
комендовано для участі у Всеукраїнсь-
кому конкурсі студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гу-
манітарних наук у 2017/2018 навчаль-
ному році.

ДИПЛОМИ ОТРИМАЛИ:
І ступеня – Дніпровська А.М., 243 

н.гр.; Мартиненко А.Г., 221 н.гр.; Мар-
чук О.В., 332 н.гр.; Парнюк І.О., 221 
н.гр.; Буликан А.В., 161 н.гр.

ІІ ступеня – Бакуревич М.С., 131 
н. гр.; Клюшин В.В., 231 н.гр.; Бойко 
Є.С., 221 н.гр.; Яворський Ю.В., 243 
н.гр.; Волошин М.В., 253 н.гр.

ІІІ ступеня – Байбула О.О., 152 н.гр.; 
Кравченко А.О., 232 н.гр.; 
Гавліцький В.Ф., 232 н.гр.; Назарук 
В.О., 252 н.гр.

Краща наукова робота Воєнно-наукова конференція

15 червня 2017 року в інституті відбу-
лася ХVІ конференція воєнно-науко-
вого товариства курсантів інституту.
Метою її проведення є підведення 
підсумків наукової роботи курсантів, 
обмін науковою інформацією, по-
пуляризація кращих наукових робіт 
та широкого обміну відгуками по 
них, а також подальша активізація 
роботи воєнно-наукових товариств 
факультетів інституту та наукових 
гуртків кафедр щодо залучення до 
наукової роботи курсантів інституту.
На пленарних та секційних за-
сіданнях було заслухано 109 до-
повідей та повідомлень курсантів.
В роботі конференції взяли участь 
понад 200 курсантів інституту, 35 
науково-педагогічних працівників.
Всі доповіді були цікавими, містили на-
укову новизну, практичну значимість.
Найбільше обговорення викликали до-
повіді курсантів факультету №2: стар-
шого солдата Дніпровської А.М., мо-
лодшого сержанта Яворського Ю.В., 
солдата Кравченка А.О., солдата Гав-
ліцького В.Ф., старшого солдата Бой-
ко Є.С., сержанта Мартиненка А.Г., 
солдата Назарука В.О.; факультету 
№ 3: сержанта Кравчука І.В., солда-
та Смаль А.О., солдата Марчука О.В., 
солдата Рубіжанського Є.О., солда-
та Кузь А.О., солдата Соловйова Р.Е., 
солдата Туз М.Ю., старшого солда-
та Лупан О.І., солдата Сліпкань В.В.
На високому рівні пройшла конферен-
ція на кафедрі військово-гуманітарних 
дисциплін, де доповіді курсантів Га-
лася М.М., Буликан А.В., Дєєва В.Б., 
Швець Ю.О., Покотилюка О.О. викли-
кали живий інтерес та активне обго-
ворення. Учасникам було рекомендо-
вано продовжити свої дослідження.

20 червня 2017 року Військовий 
інститут телекомунікацій та інформа-
тизації розпочав прийом громадян за 
призовом осіб офіцерського складу з 
багатьох регіонів України з метою пе-
репідготовки та підвищення кваліфіка-
ції. Слід зазначити, що згідно з наказом 
Міністра оборони України «Про призов 
громадян України на військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу 
у 2017 році», у 2017 році на військову 
службу за призовом з осіб офіцерсько-
го складу можуть бути призвані гро-
мадяни віком до 43 років, які пройшли 
повний курс військової підготовки за 
програмою підготовки офіцерів запасу 
(закінчили військові кафедри), мають 
вищу освіту (не нижче бакалавра) і 
яким присвоєне первинне офіцерсь-
ке звання. Строк служби для офіцерів 
за призовом складатиме 18 місяців.

З 21 червня у військовому інституті 
розпочалися планові заняття з офі-
церами запасу, яких прибуло на кур-
си перепідготовки біля 130 чоловік.
Навчання триватиме три місяці за вій-
ськово-обліковими спеціальностями, 
підготовку яких здійснює інститут. 
Перший місяць вивчатимуться дисци-
пліни загальновійськової підготовки, 
а другий та третій – безпосередньо за 
фахом, так звану «матчастину» - сучас-
ні засоби зв’язку, з якими їм доведеться 
працювати у військах.. Після допідго-
товки офіцери будуть призначені на по-
сади у військові частини та підрозділи 
військ зв’язку ЗС України, які не залу-
чаються в АТО. Багато хто з «піджаків» 
так називали випускників військових 
кафедр, під час всіх шести хвиль мобілі-
зації гарно проявили себе в АТО і зали-
шилися служити на контракті, тому що 
вони справжні патріоти своєї України.

Офіцери призвані із запасу
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Результати роботи екзаменаційної комісії 

З 17 по 23 червня 2017 р. у Війсь-
ковому інституту телекомунікацій та 
інформатизації здійснювалась підсум-
кова атестація курсантів 5-курсів щодо 
присвоєння їм ступеня вищої освіти 
“магістр” .

Загалом, до атестації було допущено 
44 випускника, з яких 10 чоловік були 
кандидатами на отримання дипломів з 
відзнакою.

В ході роботи екзаменаційна комісія 
на чолі з головою комісії заступником 
начальника військ зв’язку Збройних 
Сил України полковником Плуговим 
Юрієм Анатолійовичем здійснила ком-
плексну перевірку та оцінку рівня на-
уково-теоретичної та практичної під-
готовки курсантів інституту, вивчила 
роботу факультетів і кафедр, за про-
філем яких виконувалися магістерсь-
кі роботи, стан матеріально-технічної 
бази інституту та батальйону забезпе-
чення навчального процесу.

Протягом десяти днів майбутні лей-
тенанти демонстрували рівень теоре-
тичних знань та практичної навченості 
під час захисту магістерських робіт та 
складанні комплексних екзаменів.

Більшість результатів магістерських 
робіт курсантів можуть бути застосо-
вані для вирішення питань автомати-
зації передачі даних між персональ-
ними комунікаційними пристроями 
та засобами зв’язку тактичної ланки 
управління, завдань цифровізації, 
впровадження новітніх технологій 
та сучасної техніки зв’язку в Зброй-
них Силах України, доступу до теле-
комунікаційних мереж спеціального 
призначення, маршрутизації в муль-
тисервісних мережах, підвищення 
завадозахищеності та удосконалення 
антенних пристроїв військових систем 
радіозв’язку. Запропоновані в роботах 
технічні рішення орієнтовані на засто-
сування в сучасних телекомунікацій-
них та інформаційних технологіях.

Особливо сподобався Голові екза-
менаційної комісій захист магістерсь-
кої роботи старшим солдатом Власен-

Спеціальність Захист магістерських робіт

«5» % «4» % «3» % Всього 
здавало

Серед-
ній бал

Системи та комплекси війсь-
кового зв’язку

6 22% 15 56% 6 22% 27 4

Інформаційні управляючі си-
стеми та технології спеціаль-
ного призначення

13 77% 4 23%  0 0% 17 4,76

19 43% 19 43% 6 14% 44 4,29

ко І.О. (121м гр.) на тему “Методика 
підвищення завадостійкості радіоре-
лейних станцій за рахунок використан-
ня багато діапазонних дзеркальних 
антен” (керівник – працівник ЗСУ Ільї-
нов М.Д.).

Під час захисту магістерських 
робіт глибоку інженерну підготовку, 
наявність елементів науково-дослід-
ного характеру, вміння застосовувати 
знання в інноваційних технологіях 
показали курсанти 221 м групи: сер-
жант Мартиненко А.Г. (тема – “Бага-
токритеріальна реплікація при органі-
зації стандартизованої взаємодії між 
підрозділами в системі оперативного 
(бойового) управління, зв’язку, спо-
стереження”, керівник – підполковник 
Нестеренко М.М.); старший солдат 
Парнюк І.О. (тема –  “Методика ор-
ганізації захищеної передачі в бездро-
товій мережі військового призначення 
з апаратно-програмним комплексом 
XbeeDevice”, керівник – полковник 
Любарський С.В.); старший солдат 
Бойко Є.С. (тема – “Багатокритеріаль-
ний вибір моделі нейронної мережі 
для виявлення процесу сканування 
мережі”, керівник – підполковник Ху-
саінов П.В.). Начальник кафедри №22 
к.т.н., доцент полковник Любарський 
Сергій Володимирович зазначив: «Ми 
пишаємося своїми випускниками, які 
за  умов дострокового випуску успіш-
но виконали освітньо-професійну про-
граму підготовки військового фахівця, 
показали відмінні і добрі знання під 
час випускових екзаменів та захисту 
магістерських робіт». 

Здача комплексних  екзаменів прой-
шла на високому організаційному 
рівні. В інституті була реалізована ви-
мога Начальника Генерального штабу 
- Головнокомандувача Збройних Сил 
України про організацію проведення 
практичної частини підсумкової ате-
стації випускниками в польових умо-
вах, на штатних засобах озброєння та 
військової техніки. Під час практичної 
складової на матеріально-технічній 
базі батальйону забезпечення навчаль-
ного процесу були відпрацьовані пи-
тання:

із загальновійськової підготовки в 
ролі командирів підрозділів проведені 
відповідні розрахунки та складені бой-
ові накази командирів підрозділів на 
здійснення маршу та бойові накази ко-
мандирів підрозділів на оборону; 

з тактико-спеціальної підготовки 
випускники в складі екіпажів виконали 
нормативи по розгортанню сучасних 
засобів зв’язку (КАЗ, КШМ Р-142Н), 
ліній дистанційного управління та 
штатних антенно-щоглових пристроїв 
з метою приведення їх в готовність 
до виконання завдань зі встановлення 
зв’язку;

зі спеціальної підготовки були від-
працьовані та виконані нормативи на 
сучасній техніці радіо-, транкингового 
та супутникого зв’язку, засобах комута-
ції, каналоутворення та маршрутизації, 
з підготовки та конфігурування телеко-
мунікаційних комплектів ТК-1, ТК-2, 
встановлення з’єднання за допомогою 
SHDSL модемів; програмування радіо-
станцій DP 4800 та DP 4400 транкін-
гового зв’язку серії MOTOTRBO; 
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Результати військового стажування курсантів 5-х курсів (аналіз, пропози-
ції, інтерв’ю та думки викладачів курсантів)

Відповідно до вимог наказу 
Міністра оборони України №5 від 12 
січня 2016 року та наказу начальника 
інституту № 287 від 04.05.2017 року 
було організоване стажування кур-
сантів 5-го курсу факультету «Інфор-
маційних технологій» яке проводилась 
з 11 травня по 07 червня 2017 року

Військове стажування на випуск-
ному курсі проводилось у бойових 
частинах з метою закріплення та пог-
либлення комплексу отриманих знань, 
умінь, навичок, набуття досвіду в прак-
тичному виконанні службових обов’яз-
ків на посадах офіцерського складу. 

Під час військового стажування кур-
санти факультету «Інформаційних тех-
нологій» виконували наступні завдання:

вивчення організації використан-
ня обчислювальної техніки та за-
собів зв’язку у військовій  частині;

вивчення керівних документів 
по розробці і впровадженню за-
дач для ЕОТ у військовій частині;

вивчення і практичне відпра-
цювання питань використан-
ня комплексів та засобів авто-
матизації управління військами;

ознайомлення з система-
ми надання оперативних да-
них повітряної обстановки;

участь у технічному обслу-
говуванні засобів обчислюваль-
ної техніки та техніки зв’язку;

встановлення операційних систем, 
адміністрування локальних мереж 
підрозділів, налагодження встанов-
леного програмного забезпечення, 
технічна підтримка загальносистем-
ного програмного забезпечення;

аналіз вразливостей програмно-
го забезпечення на основі програм-
ного інструментарію Hackerdom, 
налаштування до експлуата-
ції засобів виявлення вторгнень;;

проведення занять та інформу-
вань з особовим складом підрозділів;

відпрацювання переоб-
ладнання апаратної зв’язку;

отримання водійської прак-
тики на військовій техніці;

прийняття участі в розробці до-
кументів щодо організації зв’язку.

розгортання та налаштовання 
міні-АТС Panasonic КХ-ТЕ М824 з 
підключенням військових частин та 
установ гарнізону до телекомуніка-

ційної мережі спеціального зв’язку, 
налаштовував модем Крокус eth 2dsl, 

 прийняття участі у розгортанні 
пункту прийому особового складу;

 налаштування віртуаль-
них машин з програмним забез-
печенням системи “Ореанда”;

участь в організації відео-кон-
ференц зв’язок на основі апарат-
но-програмного комплексу Policom;

ознайомлення з особливостя-
ми подання операторам повітря-
ної обстановки системою “Віраж;

моделювання мережі  в програм-
ному середовищі Cisco Packet Tracer;

здійснювали завдання у про-
ектуванні, програмній реаліза-
ції і програмному супроводженні 
клієнт-серверної системи “Дельта”;

займалась розробкою програмного 
модулю управління сценами з можли-
востями відображення списку сцен;

мали практику спілкування інозем-
ною мовою з представниками НАТО.

налаштовували серверну части-
ну Eset Nod 32 Remote administration;

брали участь у розробці програмно-
го додатку визначення найкращих міс-
ць для розташування ретрансляторів 
на території Донецької та луганської 
областей, налаштовував та підклю-
чав ІР-телефони до інформаційно-те-
лекомунікаційної мережі частини,  

За словами курсантів, проходження 
військового стажування допомогло їм 
у практичному відпрацюванні набутих 
теоретичних знань з питань організації 
зв’язку, роботи на засобах зв’язку та 
автоматизації управління військами. 

Дані курсанти поділились 
своїми думками про проход-
ження військового стажуання:

Чи вистачило Вам здобутих 
знань в інституті, щоб виконати по-
ставлені завдання на стажуванні?

- У процесі роботи, я отримав 
практичні навички у налаштуванні 
маршрутизаторів фірми Cisco, у ро-
боті на апаратурі засекречування, у 
розгортанні комплексної апаратної 
зв’язку П-238 ТМ. Програма інститу-
ту передбачена більше на теоретич-
ну підготовку у питаннях наведених 
вище, тому можна сказати, що здобуті 
знання в інституті частково допомог-
ли у виконанні поставлених завдань 
на стажуванні.   (солд. Ковтун В.В.).

 Чи відповідає займана посада на 
стажуванні компетенціям які приви-
ваються вам у навчальному закладі?

- Я проходив військове стажу-
вання на посаді заступника начальника 
польового вузла зв’язку з озброєння. 
Нажаль, посада, яку я займав під час 
стажування не зовсім відповідає ком-
петенціям, які прививають нам в ін-
ституті. Попри те, що це був новий до-
свід для мене особисто, я пропоную в 
майбутньому відправляти випускників 
на військове стажування на посади за 
спеціальністю.  (солд. Печенюк Б.І.).

Чи відчуваєте Ви, що за час військо-
вого стажування виросли професійно?

- У процесі роботи, я отримав 
практичні навички у налаштуванні 
маршрутизаторів фірми Cisco, у роботі 
з адмініструванням мереж, системами 
управління контентом веб-ресурсів та  

13
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Програмне забезпечення аналізу електромагнітної сумісності 
радіоелектронних засобів

В Науковому центрі для забезпе-
чення виконання задач з визначення 
електромагнітної сумісно-сті радіое-
лектронних засобів (РЕЗ) (в тому чис-
лі для проведення науково-технічних 
експертиз радіо-частотних заявок) 
було розроблене програмне забезпе-
чення аналізу електромагнітної суміс-
ності РЕЗ спеціального призначення.

Програмне забезпечення  при-
значене для ведення бази даних 
радіоелектронних засобів (РЕЗ), 
ро-зрахунку їх можливого взаємно-
го впливу з урахуванням рельєфу 
місцевості та відображенням даних 
на електронних картах місцевості. В 
основу розрахункових модулів покла-
дені рекомендації Міжна-родного со-
юзу електрозв’язку. Програмне забез-
печення реалізоване за архітектурою  
“клієнт-сервер” та може працювати під 
управлінням операційних систем Windows .

 Вихідними дани-
ми для аналізу ЕМС є: 

відомості щодо 
типу і характеристик 
устаткування, місця 
розташування, висот 
і направлен-ня антен, 
робочих частот РЕЗ;

– бази даних 
рельєфу місцевості;

– е л е кт р о н н і 
карти місцевості.

Порядок розра-
хунку:

1. Для вибра-
ної радіорелейної 
станції проводиться 
вибірка рельєфу між 
станціями кореспон-
дентами і розраху-
нок сигналу на вході 
приймача. Якщо 
ста-нція не має фік-
сованого кореспон-
дента, рівень сигналу 

на вході приймача дорівнює чутливості 
приймача. При цьому враховуються 
енергетичні скла-дові сигналу: потуж-
ність передавача, затухання в фідерах, 
підсилення та спрямованість антен, по-
слаблення за рахунок розповсюдження.

2.Знаходиться захисне співвідно-
шення сигнал/завада в залежності від 
типу устаткування станції, що приймає.

3.Визначаються проценти часу і 
рівні допустимого сигналу для двох 
станцій і для радіорелейної лінії 500 км.

4.В циклі проводиться аналіз рівня 
сигналу між  станціями без фіксованих 
ко-респондентів і станцією, для якої 
проводиться розрахунок. Для цього 
спочатку проводиться вибору рельє-
фу між станціями, а потім визивається 
функція перебору частот пари станцій.

5.В циклі проводиться аналіз впливу 
радіорелейних станцій що мають ко-
рес-пондентів. Аналіз для обох станцій 
радіорелейної лінії проводиться анало-
гі-чно станціям без кореспондентів.

Алгоритм роботи функції розра-
хунку послаблення за рахунок розта-
шування станцій і направлення антен:

1.Проводиться розрахунок ази-
мутів кутів місця з передавача на 
приймач і з приймача на передавач.

2.Проводиться розрахунок посла-
блення на антенах передавача і прийма-
ча, яке залежить від характеристик на-
правлення антен і кутів, визначений в п.1.

3.Визначається послаблен-
ня за рахунок поляризації (ви-
користовуючи табли-цю залеж-
ності послаблення від поляризацій.

4.Проводиться розрахунок посла-
блення за рахунок розповсюдження.

5. Результати, отри-
мані в пп. 2-4. додаються.

Програмне забезпечення дозволяє:
введення, коригування та збережен-

ня в базі даних інформації щодо типу 
і характеристик устаткування, місця 
розташування, висоти і направлення 
антен, робочих частот та зв’язності РЕЗ.

відбір РЕЗ, що потенцій-
но можуть впливати на інші;

можливість підключен-
ня та використання різних 
джерел визначення рельєфу;

відображення РЕЗ на елек-
тронних картах місцевості;

можливість підключення і викори-
стання різних моделей розповсюджен-
ня радіохвиль та по-слаблення сигналів; 

розрахунок взаємно-
го впливу роботи РЕЗ;

відображення складових розрахун-
ку, необхідних для оцінювання впливу;

відображення зон покриття та 
зрізів рельєфу для окремих РЕЗ;

збереження результатів розра-
хунку в виді XML-документа або 
форматі  документу Microsoft Word;

коригування та друкування ре-
зультатів за допомогою тексто-
вого редактору Microsoft Word.

Фахівцями наукового центру прово-
диться доопрацювання розробленого 
програмного забезпе-чення для вико-
нання поточних завдань з аналізу ЕМС.

к.т.н. підполковник Гуржій П.М., 
к.т.н. підполковник Коваленко І.Г.
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встановлення радіозв’язку на радіо-
станціях RF-7800H-MP та MPR-9600 
в різних режимах; розгортання мережі 
передачі даних.

За результатами екзамену встанов-
лено, що більшість курсантів показали 
добрі знання з принципів побудови та 
функціонування телекомунікаційних 
мереж загального та спеціального 
призначення розгорнутих у Збройних 
Силах України, протоколів маршру-
тизації та їх видів, основ ІР-адресації, 
організації мереж ІР-телефонії, кон-
фігурування кінцевих засобів зв’яз-
ку, серверних технологій створення 
веб-застосувань та інформаційних ре-
сурсів АСУ “Дніпро”, загальних поло-
жень оперативно-технічної служби на 
вузлах зв’язку Збройних Сил України.

Найбільш глибокі знання під час 
здачі комплексного екзамену показали 
молодший сержант Вєтров С.Б., стар-

Спеціальність Комплексний екзамен

«5» % «4» % «3» % Всього 
здавало

Серед-
ній бал

Системи та комплекси війсь-
кового зв’язку

8 30% 15 55% 4 15% 27 4,15

Інформаційні управляючі си-
стеми та технології спеціаль-
ного призначення

8 47% 9 53% 0 0% 17 4,47

16 36% 24 55% 4 9% 44 4,27

Спеціальність Комплексний екзамен з фізичної підготовки

«5» % «4» % «3» % Всього 
здавало

Серед-
ній бал

Системи та комплекси війсь-
кового зв’язку

17 62% 5 19% 5 19% 27 4,44

Інформаційні управляючі си-
стеми та технології спеціаль-
ного призначення

13 77% 4 23% 0 0% 17 4,76

30 68% 9 21% 5 11% 44 4,57

ший солдат Харланчук О.О. та молод-
ший сержант Козловський Т.Ю. (121м 
гр.), старший  солдат Бойко Є.С., сол-
дат Ковтун В.В. та солдат Шалавінсь-
кий Я.О. (221м гр.).

Під час проведення атестації протя-
гом двох днів підкомісією, до складу 
якої входили викладачі кафедри №2 
(Фізичного виховання, спеціальної 
підготовки і спорту), був проведений 
комплексний екзамен з фізичної під-
готовки. Під час екзамену перевірявся 
рівень фізичної та методичної підго-
товленості курсантів-випускників ін-
ституту. Проведення усіх заходів ком-
плексного екзамену здійснювалось на 
належному організаційно-методично-
му рівні. В цілому курсанти показали 
належний рівень фізичної підготовле-
ності. Краще з фізичних якостей ро-
звинуті швидкість та швидкісна витри-
валість, гірше – навички з рукопашної 

підготовки.
Кращі результати на комплексному 

екзамені з фізичної підготовки пока-
зали: сержант Смоляк Д.С., молодший 
сержант Козловський Т.Ю., старший 
солдат Парнюк І.О., старший солдат 
Бойко Є.С., старший солдат Харланчук 
О.О. Рішенням екзаменаційної комісії 
у цьому році в інституті десять  кур-
сантів отримали дипломи з відзнакою, 
а двоє з них Бойко Єлизавета та Мар-
тиненко Артем нагороджені золотою 
медаллю золотою медаллю “За високі 
досягнення в навчанні” і їх прізвища 
будуть занесені на дошку пошани ін-
ституту.

Полковник  Плуговий Юрій Ана-
толійович зазначив, що випускники 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації підтвердили досить 
високий рівень теоретичної підготов-
ки та практичних навичок, вони здатні 
сміливо та рішуче діяти в сучасному 
бою, вміють працювати на усіх засобах 
зв’язку, які зараз використовуються в 
районах проведення антитерористич-
ної операції на сході України, загарто-
вані фізично й психологічно підготов-
лені до захисту рідної землі. 

Заступник НІ з навчальної роботи
к.т.н., полковник Сілко О.В.

БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ НА ДОПОМОГУ БІЙЦЯМ ПОРАНЕНИМ В АТО

Благодійний бал – це вже добра 
традиція не лише Національного ме-
дичного університету імені О.О. Бого-

мольця, а й Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації.

Перший і Другий благодійний 
бали привернули увагу студентів 
різних столичних вишів, а також 
курсантів ВІТІ, які приймали ак-
тивну участь в організації та прове-
денні цього казкового та так потріб-
ного пораненим бійцям дійства.

10 червня 2017 року відбувся 
черговий, вже Третій благодій-
ний бал Національного медичного 
університету, у якому за традицією 
прийняли участь курсанти пер-

шого та четвертого курсів факультету 
«Телекомунікаційних систем». Цьо-
му незабутньому заходу передували 

місяці тренувань, які дали свої плоди 
вже на самому балу: курсанти пер-
шого курсу, які цього року приймали 
участь вперше, на відкритті Третьо-
го благодійного балу НМУ виконали 
чарівний полонез, а всі охочі, в тому 
числі і курсанти нашого факультету, 
в основній частині казкового дійства 
виконали традиційний Віденський 
вальс, запальний рок-н-рол, запаль-
ну польку, драйвову французьку ка-
дриль та гаряче аргентинське танго.

Цьогорічний бал подарував 
усім його учасникам незабутні 
враження, море позитивних емо-
цій та можливість долучитися до 
шляхетної справи благодійництва.

Результати роботи екзаменаційної комісії 
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На території батальйону забезпе-
чення навчального процесу Військово-
го інституту телекомунікацій і інфор-
матизації (смт. Семиполки, Київської 
обл.) з курсантами 3 курсу інсти-
туту проводяться польові заняття.  

 З курсантами прово-
дилися різноманітні заняття: 

із загальної тактики, де вони 
практично відпрацьовували дії ко-
мандира в оборонному та насту-
пальному бою, під час здійснення 

Польова виучка курсантів факультету бойового  застосування систем 
управління та зв’язку

маршу та розташування на місці;
з військової топографії, де кожен з 

них мав змогу навчитися орієнтувати-
ся на місцевості, рухатися за азимутом 
і визначати відстані до різних об’єктів;

з інженерної підготовки кур-
санти обладнували одиночні око-
пи для стрільби лежачи та пе-
рекриті щілини на відділення;

з РХБЗ – практично проводилась пе-
ревірка індивідуальних засобів захи-
сту, особовий склад вчився діяти на за-

раженій місцевості в складі підрозділу;
з організації військово-

го зв’язку курсанти працюва-
ли на сучасних засобах транкін-
гового та супутникового зв’язку. 

— Саме заняття в полі по-справж-
ньому гартують військового та до-
зволяють на ділі перевірити його 

військову виучку, фізичну витри-
валість та професіоналізм. Ці якості 
і продемонстрували курсанти в ході 
напружених занять, враховуючи до-
свід участі Збройних Сил України в 
АТО, — розповів майор Курган Ю.В.

За його словами, польові занят-
тя з курсантами тривають на ви-
сокому якісному рівні, а головна 
їхня мета полягає у набутті знань та 
професійних якостей при виконан-
ні складних завдань в умовах, мак-
симально наближених до бойових.

На думку курсантів потрібно 
збільшити навчальних місць, або 
зменшення кількості курсантів за 
рахунок перерозподілу навчального 
часу один тиждень один факульте-
ту, другій тиждень другій факультет.

Збільшити час на практич-
ну складову виконання заходів.

Заступник начальника факультету №3
з навчальної та наукової роботи
підполковник 
Чурілов Ігор Олександрович
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Літо… Це чудова пора року, яку 
всі  з нетерпінням чекають. Літо 
щедре своїм теплом та сонцем, ба-
гате на овочі, фрукти, манить від-
починком біля води. Але саме вліт-
ку зростає небезпека підвищеної 
захворюваності на кишкові інфекції.. 

        Тепла пора року є найпоши-
ренішою  для  захворювання на го-
стрі кишкові інфекції (ГКІ).  Це ве-
лика група захворювань з ознаками 
загальної інтоксикації організму, які 
уражають шлунково-кишковий тракт. 
Загальні клінічні прояви – це  загаль-
на слабість, болі в животі, проноси, 
блювання,  підвищення температури 
тіла, озноб, головний біль. Інкуба-
ційни період (час від моменту зара-
ження до появи клінічних проявів) 
триває від кількох годин до 7-ми днів.

Сезонний підйом захворюваності на 
гострі кишкові інфекції припадає на 
літньо-осінні місяці. Цей підйом може 
бути пов’язаний із забрудненням дже-
рел водопостачання, купанням у відкри-
тих водоймах, з активацією харчового 
шляху зараження (овочі, фрукти, яго-
ди), сприятлива для розмноження збуд-
ника температура повітря, не дотри-
мання правил особистої гігієни та інше.

        Збудники гострих кишко-
вих інфекцій можуть знаходитись 
на поверхні різних предметів, вони 
причаїлись і чатують на недбалих

       До кишкових інфекцій нале-
жать: дизентерія, сальмонельоз, че-
ревний тиф, паратифи А і Б, холера, 
вірусний гепатит А, вірусні кишкові 
інфекції (аденовірус, ротавірус, 
тощо).        Для всіх кишкових інфек-
цій характерним є проникнення збуд-
ника через рот і розмноження його в 
шлунково-кишковому тракті людини. 
З виділеннями хворого збудник по-
трапляє у зовнішнє середовище: зем-
лю, воду, продукти харчування, тощо.

Кишкові інфекції можуть передава-
тись від хворої людини до здорової через 
брудні руки, предмети вжитку, харчові 
продукти, воду. А також переносни-
ками: тарганами, комахами, мухами. 

Як щодо вуличної їжі?
     Найкращий варіант купувати 

продукти у встановлених місцях, де 
обов’язково є дозвіл на їхній продаж. 
Якщо вам не байдуже здоров’я своє і 
близьких, ні в якому разі не купуйте про-
дукти у місцях стихійної торгівлі, адже 
там цілковита відсутність санітарії.

 А щодо вуличної їжі, то вона не 
менш небезпечна. Не у всіх подіб-
них закладах є дозвіл на її продаж. 
Тож коли є можливість утриматись 
від неї, раджу цим скористатись.

Профілактика гострих кишко-
вих інфекцій, насамперед зале-
жить від дотримування правил осо-
бистої гігієни. Для цього необхідно: 

1. Для пиття і приготуван-
ня їжі використовувати воду пит-
ну бутильовану або з централі-
зованих джерел водопостачання;

2. На відпочинку біля річки чи 
озера мати запас питної води. Не 
використовувати  воду з незнай-
омих джерел (рік, озер, підзем-
них джерел, поверхневі води).

3. У подорож не брати про-
дукти, що швидко псують-
ся (ковбаси, молочні, кулінарні, 
кондитерські та інші вироби, що по-
требують охолодження при зберіганні);

4. Дотримуватись правил осо-
бистої гігієни, часто мити руки 
з милом, особливо перед прийо-
мом   їжі, після відвідування туалету.

  5. У випадку виявлення перших оз-
нак гострої кишкової інфекції терміново 
звертайтесь до найближчої лікувальної 
установи. Не займайтесь самолікуванням!

Пам’ятайте: хворобу лег-
ше попередити ніж лікувати!  

Найбільш чудовий відпочи-
нок улітку - відпочинок на воді.

Окрім того вода – це чудодій-
ний засіб оздоровлення організму. 
Плавання зміцнює організм, розви-
ває силу, спритність, витривалість. 
Людина, яка вміє плавати, почуває 
себе у воді  спокійно і впевнено. 
Але, на жаль, для декого відпочи-
нок біля води закінчується трагедією. 

Для того, щоб відпочинок на воді 
приніс тільки задоволення необхід-
но дотримуватись певних правил.

 Ось вони:  
Купатися можна тільки у 

спеціально відведених та об-
ладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на 
воді у світлу частину доби.

 Купатися краще в спокійну безвітря-
ну погоду при температурі води - не 
нижче +20С, повітря - не нижче +24С.

Після прийняття їжі купатися мож-
на не раніше, ніж через 1,5-2 години.

У воду заходити слід повільно: по-
стій і почекай, дозволяючи тілу при-
стосуватися до температури води. 
Перед зануренням у воду необхідно 
змочити обличчя і плечі. Це особли-
во важливо для тих, хто купається 
вперше в сезоні, а також для тих, хто 
особливо чутливо сприймає холод.

У воду слід входити неспішно, обе-
режно пробуючи дно ногою. Якщо 
не вмієш плавати, не заходь у воду 
глибше пояса, щоб не оступитися і 
не потрапити на глибоке місце, в яму, 
чи не опинитися на сильній течії.

У воді варто бути не більше 15 
хвилин. Перебуваючи у воді, не стій 
на одному місці, активно рухайся, 
плавай. Не купайся аж доти, поки 
тобі не стане холодно, бо при пере-
охолодженні у воді наступає різке 
скорочення м’язів, що несе за собою 
зупинку дихання. При перших озна-
ках переохолодження негайно виходь 
з води, переодягнися у сухий одяг, 
зроби декілька фізичних вправ, про-
стих рухів, присідань або побігай.

Ніколи не плавай наодинці. Не 
запливай далеко, особливо за буї, 
оскільки можна не розрахувати свої 
сили. Навчися відпочивати на воді. 
Для цього необхідно вміти плавати 
на спині. Перекинувшись на спину і 
утримуючи себе на поверхні легкими 
рухами рук і ніг, ти зможеш відпочити.

Перед тим, як стрибати у 
воду, переконайся у безпеці дна 
і достатній глибині водоймища.

Пірнати можна лише там, 
де є для цього достатня гли-
бина, прозора вода, рівне дно.

Після купання не рекомендується 
сидіти на сонці, краще відпочити в тіні.

Бережіть себе, своїх дітей, свою ро-
дину!

Будьте здорові!



Сайт: www.viti.edu.ua

Червень 2017 року. Випуск № 10

10

до центрального вузла (зони) зв’язку;
–автоматичну реєстрацію подій у 

телекомунікаційних мережах, пов’я-
заних із станом технічних засобів, з 
урахуванням ступеню їх важливості; 

–автоматичне конфігуруван-
ня мережі при зміні її стану; 

–віддалене конфігурування об-
ладнання та одержання статистич-
ної інформації щодо їх роботи і на-
дання цієї інформації у тому числі 
й у графічному вигляді в масштабі 
часу, близькому до реального тощо.

Архітектура автоматизованої систе-
ми управління зв’язком складається 
з наступних частин: середовища зов-
нішніх мережевих та інформаційних 
ресурсів; транспортного середовища; 
інформаційного середовища; сервіс-
ного середовища; прикладного інтер-
фейсного середовища, кожен з яких 
на своєму рівні вирішує завдання по 
захисту підсистем від несанкціоно-

ваного доступу та впливу (рис. 2).
 Зовнішнє та транспортне середови-

ще на сьогоднішній день складається 
за рахунок оренди у недержавних опе-
раторів телекомунікаційних ресурсів.

До транспортного середовища 
відносяться такі елементи: телеко-
мунікаційні портали, засоби досту-
пу до Web-ресурсів, шлюзи взає-

Створення автоматизованої системи управління зв’язком 
Збройних сил України – вимоги сьогодення

модії зі спеціальними зовнішніми 
системами управління зв’язком.

До інформаційного середовища 
відносяться наступні засоби: інфор-
маційні та обчислювальні ресурси 
ІР- транспортної мережі, в тому числі 
ресурси інформаційних порталів, ав-
томатизованих комплексів та засобів 
комутації й маршрутизації. Створен-
ня інформаційного середовища обу-
мовлено проблемами її уніфікації, 
взаємодії з ГІС та іншими система-
ми управління недержавних опера-
торів телекомунікаційних ресурсів.

До сервісного середовища входять 
наступні засоби: мультимедіа, служ-
би державних та недержавних опера-
торів телекомунікаційних ресурсів, 
геоінформаційні системи, забезпечен-
ня безпеки інформації, електронного 
документообігу, доступу до сервісних 
порталів прикладного інтерфейсного 
середовища. Ці засоби повинні забез-

печувати формування, доведення та 
надання мультимедійних послуг всім 
посадовим особам на прикладному ін-
терфейсному та прикладному рівнях. 

До прикладного інтерфейсного се-
редовища належать наступні засоби: 
сервісні портали в управляючому, ін-
формаційно-аналітичному та контроль-
но-технологічному аспектах функ-

ціонування АСУЗ; служби номерів, 
імен, адрес; автоматизації управління 
якістю сервісного обслуговування.

Засоби прикладного середовища по-
винні забезпечувати формування, дове-
дення та надання на прикладному рівні 
всім посадовим особам послуг: управ-
ляючих впливів по формуванню та пе-
редачі команд, сигналів підтвердження, 
директив, донесень та розпоряджень 
по зв’язку, прийому та оперативному 
аналізу інформації, донесень, допові-
дей, що поступають від посадових 
осіб різних підсистем управління.

До складу цих підсистем разом з по-
садовими особами органів управління 
зв’язком та іншими засобами забезпе-
чення входить автоматизована систе-
ма інформаційної підтримки (АСІП).

Створення сучасної АСУЗ мере-
жами зв’язку військового призна-
чення дозволить значно покращи-
ти показники її функціонування.

Рис. 2. Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком
Це дозволить у майбутньому побу-

дувати ефективну систему управлін-
ня системою зв’язку Збройних Сил 
України для рішення різного роду 
завдань планування, розгортання та 
оперативного управління з викори-
станням технологій інтелектуалізації.
Докторант НОВ
к.т.н., доцент полковник Бовда Е.М.
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Від теоретичних знань – до практичних дій!

Протягом трьох тижнів курсанти 
третіх курсів Військового інституту 
проходили навчальну практику на базі 
батальйону забезпечення навчально-
го процесу ВІТІ (смт. Семиполки).

Навчальна практика пройшла дуже 
плідно та корисно адже були відпра-
цьовані питання організації сучасного 
зв’язку. З цією метою були розгорнуті 
автоматизовані робочі місця з вста-
новленим спеціальним програмним 
забезпеченням, радіостанціями, модер-
нізованими командно-штабними маши-
нами, станціями супутникового зв’язку. 

Курсанти мали змогу власноруч на-
лаштувати новітні засоби зв’язку, роз-
горнути пункти управління. Усі авто-
матизовані робочі місця поєднувались 
в єдину мережу для організації опе-
ративного і надійного зв’язку органів 

управління. Слід відмітити, що для 
організації зв’язку використовувались  
зразки техніки  та методики побудови 
зв’язку аналогічні тим, які застосову-
ються бойовими підрозділами в зоні 
проведення АТО на сході України.

Крім того, курсанти набули прак-
тичних навичок по виконанню склад-
них завдань з організації охорони і 
оборони на місцевості, несення бой-
ового чергування на бойових постах, 
навчилися обладнувати базовий та-
бір на непідготовленій території, від-
працювали порядок дій при наступі, 
проведенні засідок та нальотів на 
умовного противника, подолання зара-
жених ділянок місцевості, захоплення 
тактично важливих об’єктів. Також 
було виконано вправ стрільб з АК-74.

Викладачі приділяють велику ува-

гу вдосконаленню програми підго-
товки курсантів із врахуванням тих 
задач, які зараз доводиться викону-
вати зв’язківцям в зоні проведен-
ня АТО адже більшість з них вже 
мають досвід організації зв’язку у 
ході бойових дій на сході України. 

Думки командирів
«Всі елементи практичних завдань 

сплановано таким чином, щоб об’єд-
нати в собі відпрацювання якомога 
більшої кількості практичних питань:  
інженерна, вогнева, тактична, психо-
логічна, фізична та фахово-спеціаль-
на підготовка одночасно та тісно 
пов’язані з ситуаціями, що можуть 
виникнути в ході виконання службо-
во-бойових задач. Курсанти повинні 

звикати контролювати декілька на-
прямків службово-бойової діяльності, 
бути уважними і приймати зважені рі-
шення, адже саме ці якості знадоблять-
ся для виконання поставлених завдань 
в умовах ведення сучасних зброй-
них конфліктів» - відмітив начальник 
курсу капітан Д.О. Старовойт, який 
приймав безпосередню  участь в АТО.

Думки курсантів:
«За останній рік кількість практич-

них занять було суттєво збільшено. По-
льові виходи – лише частина з них, але 
їх результати дають підстави стверджу-
вати що такий підхід до організації 
начального процесу не тільки робить 
його більш цікавим та різноманітним 
для курсантів, а й значно підвищує 
ефективність підготовки майбутніх 
офіцерів-зв’язківців.» - діляться кур-
санти 24 курсу ст. солдат Дніпровська 
А.М. та ст. солдат Жаворонкова А.О..

Заступник начальника факультету по 
роботі з особовим складом 
підполковник Гангал А.В.
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Курсанти 3-х курсів факультету телекомунікаційнних систем удосконалили 
практичні навички на сучасній техніці радіо,

транкінгового та супутникового зв’язку

Військовий інституту телекомуніка-
цій та інформатизації є міжвидовим 
військовим навчальним закладом, який 
готує фахівців зв’язку для всіх видів 
Збройних сил України: Сухопутних вій-
ськ, Повітряних Сил, Військово-Мор-
ських сил, десантних військ та розві-
дувальних підрозділів. Тому вивчення 
усіма курсантами інституту сучасних 
засобів радіо-, транкінгового, радіоре-
лейного та супутникового зв’язку, які є 

на озброєнні підрозділів зв’язку Збро-
йних сил України та використовуються 
для організації зв’язку в зоні прове-
дення АТО є пріоритетним напрямом.

Науково-педагогічними працівни-
ками кафедри Радіозв’язку, згідно з 
планом вдосконалення практичної 
підготовки, проводилися практич-
ні заняття з курсантами 3-го курсів 
в батальйоні забезпечення навчаль-
ного процесу (смт. Семиполки). 

В ході проведення занять було 
вдосконалено  практичні навички по 
роботі на засобах радіо, транкінгово-
го та супутникового зв’язку. Під час 
проведення занять майбутні зв’язківці 
розгортали термінал супутникового 
зв’язку Tooway,  налаштовували його 
на штучний супутник Землі, підклю-
чали обладнання вторинних мереж 
та здавали канали  в експлуатацію. 

Під час занять особлива ува-
га була приділена відпрацюван-
ню питання програмного на-
лаштування обладнання Mototrbo, 
розгортанню ретранслятора та штат-
ного антенно-щоглового пристрою.

Також курсанти закріпили на-
вички у програмному налаштуван-
ні КХ радіостанцій виробництва 
Harris, розгортали антенно-щоглові 
пристрої та експлуатували радіо-
станції у різних режимах роботи. 

Завершились заняття виконанням 
нормативів по розгортанню переоб-
ладнаної командно-штабної машини та 
роботою на штатних засобах зв’язку.
Начальник кафедри №12, к.т.н.,
доцент, полковник
Борисов Ігов Володимирович
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Створення автоматизованої системи управління зв’язком
 Збройних сил України – вимоги сьогодення

 Зростаючі оперативні вимо-
ги до процесу управління військами, 
потреба досягнення інформаційної 
переваги над противником, постійне 
збільшення обсягів інформаційних 
потоків – все це визначає необхід-
ність більш раціонального і комплекс-
ного використання ресурсів системи 
зв’язку ЗСУ, яка призначена для вирі-
шення наступних основних завдань:

доведення з заданими йомовір-
нісно-часовими показниками на-
казів та сигналів бойового управ-
ління між пунктами управління;

якісне і своєчасне надання посадовим 
особам органів управління ЗСУ інфор-
маційно-телекомунікаційних послуг;

виконання вимог сталого, безпере-
рвного, оперативного і прихованого 
управління військами (силами) і зброєю;

створення умов для забезпе-
чення безпеки, достовірності і 
цілісності інформації, що цир-
кулює в системі управління ЗСУ.

Підвищення ефективності вико-
ристання ресурсів системи зв’яз-
ку, ефективне виконання зазначених 
завдань може бути досягнуто за раху-
нок розвитку і вдосконалення систе-
ми управління зв’язком ЗСУ, в пер-
чу чергу за рахунок її автоматизації.

Автоматизована система управління 
зв’язком (АСУЗ) є основним інструмен-
том багаторівневої підтримки прийнят-
тя рішень посадових осіб управління 
зв’язком для забезпечення планування, 
підготовки до застосування за призна-

ченням, застосування і відновлення 
системи зв’язку і боєздатності сил  (за-
собів), а також бойового застосування 
з’єднань і частин управління і зв’язку з 
виконанням вимог до стійкості, безпе-
рервності, оперативності та скритності.

Мережа зв’язку військового при-
значення та її система управління 
(рис. 1) за своєю організаційною по-
будовою є ієрархічною і складається 
з кількох рівнів: стратегічного, опе-
ративно-тактичного та тактичного. 

 АСУЗ представляє со-
бою  ієрархічну, організацій-
но-технічну людино-машинну си-
стему, до складу якої входять:

пункти управління мережами і послу-
гами різних ланок і рівнів управління;

комплекси засобів телеко-
мунікаційної підтримки проце-
дур управління мережами вій-
ськового призначення (МВП);

комплекси засобів управлін-
ня, які використовуються на пун-
ктах управління для вироблення 
і здійснення керуючих впливів на 
об’єкти управління в складі МВП.

Головний центр управління МВП, 
який знаходиться на вищому рівні, ви-
користовує транспортні мережі (ТМСП, 
комерційні та власні мережі) для ор-
ганізації обміну даними з нижчими рів-
нями (мережі видів ЗСУ, оперативних 
командувань, частин та підрозділів) 
з метою збору потрібної інформації 
про стан мереж та вироблення управ-
ляючих впливів на їх, причому як на 

стаціонарну складову, так на польову.
Ієрархія управління об’єктами 

управління мережі наступна: голов-
ний центр управління, центри управ-
ління транспортними мережами, 
центри управління мережами видів 
та оперативних командувань, центри 
управління частинами (підрозділами), 
канали зв’язку, апаратні та апаратура 
зв’язку (радіостанції, ретранслятори, 
телекомунікаційні аероплатформи, 
маршрутизатори, комутатори, шлюзи, 
сервера, АРМи посадових осіб тощо).

До особливостей систе-
ми управління телекомуніка-
ційними МВП можна віднести:

–багатофункціональність, яка 
визначаться необхідністю рішен-
ня різних задач при різних умо-
вах функціонування системи;

–ієрархічність, яка визна-
чається підлеглістю ме-
реж різних рівнів управління;

–багатомірність, що обумовле-
на значною кількістю підсистем, 
елементів та зв’язків між ними;

– багатопараметричність, яка визна-
чається різноманіттям цілей окремих 
підсистем та їх характеристик, вимо-
гами та показниками ефективності;

–залежність функціонуван-
ня від параметрів мережі та 
особливо зовнішніх впливів.

В загальному випадку АСУЗ війсь-
кового призначення представляє со-
бою взаємопов’язану по цілям, зада-
чам, часу, функціонування сукупність 
органів (систем) управління зв’язком, 
пунктів управління зв’язком и тех-
нічну складову, що включає  апарат-
но-програмну реалізацію, засоби авто-
матизації управління, що забезпечують 
автоматизоване управління мережами 
зв’язку в різних умовах обстановки. 

Система управління мережею має 
глобальну мету – забезпечення задано-
го інформаційного обміну з визначеною 
якістю обслуговування. Система управ-
ління мережею повинні забезпечити:

оперативне безперервне (цен-
тралізоване та децентралізоване) 
управління засобами зв’язку та ав-
томатизації різних виробників;

оптимальне використання ресур-
сів мереж, каналів і ліній зв’язку;

локалізацію зонового (регіонально-
го) трафіку від трафіку, спрямованого Рис. 1. Ієрархія системи управління мережами військового призначення


