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ЗАХИСТИ НАС, БОЖЕ

Я готова за тебе молитися,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитися,

Аби тільки-би він допоміг.

Щоби він захистив у нерівному,
У святому, важкому бою.

І ти зміг відстояти ріднесеньку,
Україну квітучу свою.

Пам’ятаю той день, коли вперше ти,
На мою рідну земленьку встав.

А у юному віці, як воїн вже,
Прапор міцно рукою стискав.

Виріс, синку, ти швидко і з гідністю
Захищаєш мене від ворогів.
Від тих терористів на сході,

Що зі зброєю вдерлися в дім.

Я благаю тебе, рідний Боженько,
Захисти моїх вірних синів. 

Дай їм сили, відваги й хоробрості,
В цій безглуздій та клятій війні

ЛИСТ СОЛДАТУ

Я звертаюсь ночами до Бога,

Та молюся за твоє життя.
Щоб скоріша була перемога,
Прошу Господа кожного дня.

Я благаю, щоб ти повернувся,
До родини своєї живим!

Та в бою, щоби не спотикнувся,
Ангел став охоронцем твоїм!

Ти солдат і тепер захищаєш
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога,
Та майбутнє щасливе життя.
В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня. 

ТИ ЧУЄШ МАМО?

Ти чуєш, мамо, постріли гармати?
Ти бачиш, мамо? В небі в’ється дим.
Я у руках тримаю, мамо, автомата.
Не хочу, мамо, помирати молодим.

Скажи мені, не плач, ну як там батько?
«Він цим пишається, що в нього 

такий син?
А як сестра, чи все в неї в порядку?

Каже – „вертайся, бо у мене ти один”.

А як ти сам? Скажи мені, синочку,
Чи ти здоровий, чи живий ти там?
Я тут в порядку, мамо, у гарячій точці

День пережив і трохи вже поспав.

Ну добре, все, пора іти, підйом вже,
Не згадуй лихом, і чекайте там.

Я повернусь, не бійся, кажу точно,
Ми тут усі єдині – я не сам!
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У День Незалежності України па-
радний батальйон ВІТІ урочисто прой-
шов центральною вулицею Києва, про-
демонструвавши відмінний стройовий 
вишкіл і звитягу.

На Хрещатику у центрі Києва з на-
годи 26-ї річниці незалежності України 
відбулося урочисте проходження вій-
ськ. У святковому  параді брали участь 
учасники та ветерани антитерористич-
ної операції, ліцеїсти та курсанти ви-
щих військових закладів. Хрещатиком 
крокували зведений батальйон Сухо-
путних військ України, морські піхо-
тинці, високомобільні десантні війська, 
воїни-танкісти, бійці Сил спеціальних 
операцій, розвідники, воїни-зв’язківці 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації, військовослужбовці 
Національної гвардії, прикордонники, 
зведений підрозділ Служби безпеки 
України та військовослужбовці Окре-
мого полку президента України. Всьо-
го у військовому параді брали участь 
4,5 тисячі українських солдатів.

Також, цього року вперше у військо-
вому параді брали участь представни-
ки НАТО. Загалом 10 підрозділів різ-
них країн світу: Канади, Естонії, Грузії, 
Великої Британії, Латвії, Литви, Мол-
дови, Польщі, Румунії та США. Окрім 

того, в параді взяли участь військово-
службовці спільної Литовсько-поль-
сько-української бригади та зведений 
оркестр Нацгвардії України. Під час 
урочистих заходів Глава Української 
держави вручив орден „Золота Зірка” 
з присвоєнням звання Герой України 
лейтенанту Василю Тарасюку (ви-
пускнику Академії Сухопутних військ 
2016 року, нині проходить службу в 72 
ОМБр м. Біла Церква) та рідним загиб-
лого капітана Євгена Лоскота. 

Після цього Президент України 
вручив бойові прапори дев’ятьом ко-
мандирам військових частин – 24-ої 
окремої механізованої бригади імені 
короля Данила, 72-ої окремої механі-
зованої бригади імені Чорних Запо-
рожців, 1-ої окремої танкової бригади 
„Сіверська”, 16-ої окремої бригади ар-
мійської авіації „Броди”, 1-ої бригади 
оперативного призначення Національ-
ної гвардії України ім. Петра Доро-
шенка, Військового інституту танко-
вих військ Національного технічного 
університету „Харківський політехніч-
ний інститут”, Східного регіонального 
управління Державної прикордонної 
служби України; 88-го окремого де-
сантно-штурмового батальйону, 137-го 
окремого батальйону морської піхоти.

Для курсантів нашого інституту 
завжди велика честь брати участь у па-
раді військ.  „Сьогодні одні захисники 
демонструють свої найкращі якості, не 
шкодують життя і свого здоров’я на 
передовій, хтось тренується для того, 
щоб вийти їм на зміну, а хтось показати 
звитягу, доблесть на параді”, – зазна-
чив у своїй промові перед парадним 
батальйоном начальник Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації полковник Євген Степаненко. 
Він також привітав особовий склад зі 
святом та подякував всім учасникам 
парадного розрахунку за відповідаль-
не і старанне ставлення у підготовці та 
проведенні параду військ з нагоди 26-ї 
річниці незалежності України.

Від Міністра оборони України гене-
рала армії України С.Т. ПОЛТОРАКА  
кожному учаснику параду військ було 
вручено подячний лист. 

Заступник начальника інституту з 
морольно-психологічного забезпечення
полковник Петровський О.Є. 

Парадний батальйон ВІТІ крокує Хрещатиком

Романов Олександр Іванович наро-
дився 8 квітня 1952 року в селі Чер-
нігівка, Приморського краю в сім’ї  
військовослужбовця. З ранніх років 
Олександра Івановича цікавили точ-
ні науки: фізика, математика. Взірцем 
для нього був батько – військовослуж-
бовець. Тому після закінчення шко-
ли в 1969 році  вступив на факультет 
електропровідного зв’язку Київського 
вищого військового інженерного учи-
лища зв’язку ім. М.І. Калініна. Будучи 
курсантом нашого вишу, проявляв не-
абиякий інтерес до науки, був прикла-
дом у навчанні та надійним товаришем 
по службі. 

Після закінчення навчання був при-
значений на посаду інженера вузла 
зв’язку Військової академії зв’язку ім. 
С.М. Будьонного. В 1977 році всту-
пив до ад’юнктури цієї ж академії. 
Закінчивши ад’юнктуру, в 1980 році 

був призначений викладачем кафедри 
електропровідного зв’язку Кемеровсь-
кого вищого військового командного 
училища зв’язку. Через рік захистив 
дисертацію кандидата технічних наук.

Всі ці роки його не покидали дум-
ки про альма-матер. Тому в 1982 
році Олександр Іванович повернув-
ся до Київського вищого військово-
го інженерного училища зв’язку ім. 
М.І. Калініна на посаду викладача а 
згодом і старшого викладача кафедри 
автоматизованих систем. 

В 1987 році на цій кафедрі йому при-
своєне звання „Доцент”. За довгі роки 
викладацької діяльності Олександр 
Іванович нагороджений відзнаками 
Міністерства науки і освіти України 
МО України та інших відомств. 

В 1989 році призначений начальни-
ком відділу Науково-дослідного цен-
тру Київського вищого військового 
інженерного училища зв’язку. Завдяки 
наполегливій праці, десяткам наукових 
робіт в 1999 році захистив дисертацію 
доктора технічних наук. В 2002 році 
присвоєне вчене звання „Професор” на 
кафедрі засобів телекомунікацій НТУУ 
„КПІ”. В 2001 році призначений на по-
саду начальника Науково – дослідного 
відділу військової частини А 0375, а з 
2004 року – начальник кафедри ВІТІ 
НТУУ „КПІ”. За роки наукової діяль-
ності Олександр Іванович є автором 
та опублікував більше 150 наукових 
праць.

В грудні 2005 року Олександр Іва-
нович закінчив військову кар’єру та 
звільнився з лав ЗСУ. Але з набутим 
досвідом та знаннями він не міг зали-
шитись відпочивати. Тому, в 2005 році 
обійняв посаду технічного директора 

ВАТ „Дніпрозв’язок”. 
Вже наступного року 
був призначений на по-
саду першого заступ-
ника директора Дер-
жавного департаменту 
з питань зв’язку та ін-
форматизації. З жовтня 
2006 року працював 
на різних посадах ВАТ 
„Укртелеком”. 

З 2011 року і по те-
перішній час Олек-
сандр Іванович працює 
професором кафедри 
телекомунікацій інсти-

туту телекомунікаційних систем На-
ціонального технічного університету 
України „КПІ”. Член спеціалізованої 
вченої ради Національного технічного 
університету України „КПІ” та Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації по захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) наук. Член науково-техніч-
ної ради ІТС НТУУ „КПІ”.

Доктор технічних наук, професор 
Романов О.І. в 2011році на кафедрі те-
лекомунікацій інституту телекомуніка-
ційних систем НТУУ „КПІ” імені Ігоря 
Сікорського став  науковим керівником 
школи „Телекомунікаційних мереж та 
управління ними”.

На даний час наукова школа завоюва-
ла авторитет та популярність. Щорічно 
з проблем розвитку технологій телеко-
мунікаційних мереж, нових принципів 
структурної побудови та управління в 
Інституті телекомунікаційних систем 
проводяться 2 – 3 міжнародних кон-
ференції. Однією з них є міжнародна 
конференція „Проблеми телекомуніка-
цій”. Дана конференція проводиться 
щорічно, починаючи з 2011 року. На 
конференції є секція „Технології транс-
портних телекомунікаційних систем 
та мережні технології”. Керівником 
секції призначений д.т.н, професор 
Романов О.І. На секції обговорюються 
нові ідеї побудови телекомунікаційних 
мереж і систем. Доповідачами з науко-
вих питань розвитку телекомунікацій 
є як співробітники НТУУ „КПІ”, так і 
представники наукових шкіл далекого 
зарубіжжя. Щорічно здійснюється до 
5 опанувань докторських і кандидатсь-
ких дисертацій, а також розгляд робіт, 
які висунуті на здобуття державних 
премій, стипендій президента та інших 
організацій.

По сьогоднішній день Олександр 
Іванович продовжує активно брати 
участь у військово-науковій, методич-
ній та навчальній роботі. 

Для багатьох поколінь Олександр 
Іванович залишається зразком високо-
го професіоналізму, відповідальності, 
умінням доводити справу до логічного 
завершення.

МНС НДВ № 22
майор Білий О.А.

 Ветерани поруч з нами
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8 серпня в Україні відзначається професійне свято 
воїнів-зв’язківців – День військ зв’язку. Саме 8 серпня 1920 
року в Києві, на базі Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації розпочалася підготовка зв’язківців на 
других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим 
було покладено початок славетної історії військ зв’язку.

Сьогодні Військовий інститут телекомунікацій та ін-
форматизації розвивається і здійснює підготовку військо-
вих фахівців у галузі телекомунікацій та інформатизації 
на основі світових досягнень науки і техніки, а визначені 

завдання вимагають від особового складу за будь-яких умов 
забезпечити надійний стійкий зв’язок і стати на захист Бать-
ківщини.

Яскравим свідченням цього є успішне виконання завдань 
випускниками навчального закладу із забезпечення зв’язку 
під час проведення Антитерористичної операції на сході 
України.

 – За мужність і героїзм, зразкове виконання військового 
обов’язку 20 випускників вишу відзначені високими дер-
жавними нагородами, з них 13 вихованців закладу – посмер-
тно, зазначив у своїй вітальній промові начальник інституту 
полковник Євген Степаненко.

У цей святковий день керівництво інституту разом з го-
стями та ветеранами вшанували пам’ять воїнів-звязківців, 
які віддали життя під час другої світової війни покладанням 
квітів до Монументу Героям-зв’язківцям. Вісім випускників 
училища удостоєні найвищих відзнак  –  звання Героя Радян-
ського Союзу, шість із них увічнені в алеї Слави інституту.

На плацу інституту відбулося нагородження кращих вій-
ськовослужбовців. А завершились урочистості святковим 
концертом, який зв’язківцям подарував Центр військово-му-
зичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України.
Заступник начальника інституту з морольно-психологічно-
го забезпечення полковник Петровський О.Є. 

Урочистості з нагоди 17-ї річниці Дня військ зв’язку ЗС України

 Із матеріалів брифінгу 8 серпня –  в 
День військ зв’язку  для представників 
ЗМІ  наголосив начальник військ зв’яз-
ку Збройних сил України  – начальник 
Головного управління зв’язку та інфор-
маційних систем Генерального штабу 
ЗС України генерал-майор Володимир 
Рапко.

 – Щоб користуватися новим пар-
ком техніки й активно брати участь у 
розвитку військ зв’язку, необхідні осві-
чені офіцери, сержанти й солдати, які 
знають можливості сучасних інформа-
ційних і телекомунікаційних техноло-
гій та спроможні забезпечити їх впро-
вадження. Таких фахівців-зв’язківців 
готують у трьох військових навчаль-
них закладах Збройних сил України. 
Це Військовий інститут телекомуніка-

цій та інформатизації, 
Коледж сержантського 
складу та Об’єднаний 
навчально-тренуваль-
ний центр військ зв’яз-
ку, – поінформував 
генерал-майор Володи-
мир Рапко.

Також на базі вій-
ськових вишів функ-
ціонують тримісячні 
офіцерські курси, по 
завершенні яких най-
краще підготовлені 
сержанти військ зв’яз-

ку з вищою освітою здобувають пер-
винне офіцерське звання „молодший 
лейтенант”.

 – Спираючись на досвід АТО, ми-
нулого року ми докорінно змінили про-
граму підготовки фахівців для військ 
зв’язку. Зокрема, переглянули вимоги 
до практичних навичок випускників у 
галузі телекомунікацій і радіозв’язку, 
підготували перелік того, що належить 
їм знати й уміти. На основі бойового 
досвіду оновлено всі навчальні про-
грами, до проведення занять широко 
залучаємо й цивільних спеціалістів,  
– зазначив начальник військ зв’язку 
Збройних сил України.

Начальник військ зв’язку ЗС Украї-
ни також зазначив, що у Збройних 

Силах триває удосконалення системи 
управління військами та підвищення 
спроможностей органів військового 
управління щодо оперативного та бой-
ового управління військами (силами) у 
районі проведення антитерористичної 
операції та на інших напрямках.

 – Окрім цього, створюється кібер-
нетична інфраструктура. Уже є поміт-
ні результати. Внаслідок атаки вірусу 
„Petya” жоден комп’ютер чи автома-
тизоване робоче місце у Збройних Си-
лах не були вражені. Слід зазначити, 
що на конкурсі в Англії наші фахівці 
з кібербезпеки посіли призові місця 
та за деякими напрямками вибороли 
першість. На сьогодні, система військ 
зв’язку сформована повністю. Ця си-
стема дозволяє оперативно та безпере-
рвно здійснювати управління війська-
ми з будь-якої точки України. Завдяки 
переозброєнню новітніми цифровими 
засобами зв’язку триває її розвиток та 
подальше удосконалення.

 – Основа зв’язку  – люди та сучас-
на техніка. Ми маємо достатньо про-
фесіоналів і найсучасніших засобів 
зв’язку, щоб виконати завдання за при-
значенням, – зазначив він та побажав 
зв’язківцям, ветеранам військ зв’язку 
та членам їхніх родин нових звершень, 
здоров’я та сімейного затишку.

Основа зв’язку – люди та сучасна техніка

Комплексне тренування взаємодії систем зв’язку військових формувань
В період з 19 по 21 липня 2017 року 

представники Наукового центру зв’яз-
ку та інформатизації приймали участь 
у комплексному тренуванні систем 
зв’язку (КТСЗ) в ролі офіцерів групи 
досліджень.

Тренування  проводилось під керів-
ництвом начальника військ зв’язку та 
були присвячені взаємодії військ зв’яз-
ку Збройних сил України з іншими вій-
ськовими формуваннями та правоохо-
ронними органами України. 

Основною метою проведення КТСЗ 
було дослідження функціонування си-
стем зв’язку Збройних сил України, 
організації взаємодії  Збройних сил 
України з правоохоронними органами 
та іншими військовими формуваннями 
(ІВФ) (Державною службою спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації, 
Державною спеціальною службою 
транспорту Міністерства інфраструк-
тури України, Національною гвардією 
України, Службою безпеки України) та 
операторами телекомунікацій. 

Було проведено відбір телекомуніка-
ційного ресурсу мобільних операторів 
зв’язку, досліджено ступінь взаємо-
сумісності і функціонування систем 
зв’язку ЗС України та іншими війсь-
ковими формуваннями. У ході трену-
вання роботи стаціонарної компоненти 
систем зв’язку користувачів з забез-
печування проходження інформації в 
системах оповіщення, обміну інфор-
мацією в телекомунікаційних мережах 
загального користування та веденні 
цифрового радіозв’язку у визначених 
радіомережах. Також була проведена 
перевірка можливості проведення ві-
део-конференц зв’язку між всіма учас-
никами КТСЗ одночасно та виклик 
одного користувача  іншим, перевірка 
готовності ІВФ до роботи з ЗС України 
в одній інформаційній мережі.

У проведенні КТСЗ були задіяні на-
ступні оператори мобільного зв’язку: 
Inertelecom, Lifecell, Vodafone, Kyivstar, 
Укртауер, Євротелеком, ПАТ „Укртеле-
ком”, ДП РРТ.

Забезпечення проводового зв’язку 
проводилось за рахунок відбору теле-
комунікаційного ресурсу  ПАТ „Укрте-
леком”.

На тренуванні було виділено чотири 
основні етапи відбору телекомуніка-
ційного ресурсу.            

Етап перший – по прибуттю пункту 
управління на визначене місце офіцер 

зв’язківець  здійснює пошук найближ-
чої вежі оператора мобільного зв’язку 
(базової станції), визначає оператора 
та оформляє  заявку на відбір теле-
комунікаційного ресурсу. В заявці на 
відбір телекомунікаційного ресурсу 
вказується: 

– тип ресурсу, спланованого до від-
бору споживачем;

– швидкість цифрового каналу;
– провайдер;
– вежа (адреса розташування та 

(або) координати);
– інше ( адреса точки відбору);
– точка включення в мережу спожи-

вача;
– обладнання, яким сплановано 

здійснити відбір ресурсу.
Другий етап – заявка подається на 

Пункт управління системою зв’язку та 
інформаційних систем ЗС України де 
обробляється та передається до Націо-
нального центру оперативно-техніч-
ного управління телекомунікаційними 
мережами (НЦУ).

 Третій етап – після отримання НЦУ  
заявки вона обробляється та передаєть-
ся провайдеру телекомунікаційних по-
слуг. Провайдер у свою чергу, перевіряє 
можливості видачі телекомунікаційно-
го ресурсу від вказаної базової станції 
і дає відповідь з вказанням можливості 
або неможливості видачі ТК ре-
сурсу. Відповідь у двох екзем-
плярах видається  представнику 
НЦУ, а він у свою чергу, передає 
один екземпляр з відповіддю за-
мовнику, тобто на пункт управ-
ління.

На четвертому етапі, після за-
твердження заявки оператором 
мобільного зв’язку, до визначеної 
базової станції виїжджає група 
технічної підтримки оператора 
мобільного зв’язку  та проводить 
налаштування обладнання для подаль-
шого виділення телекомунікаційного 
ресурсу.

Найважчим етапом виявилось ре-
алізувати своєчасний відбір телеко-
мунікаційного ресурсу мобільних 
операторів. На час закінчення трену-
вань не всі користувачі змогли здійс-
нити відбір та підключення до теле-
комунікаційного ресурсу, учасники 
тренувань не завжди демонстрували 
злагодженість дій. 

Тренування відбору телекомуніка-
ційного ресурсу від операторів мобіль-

ного зв’язку  дала можливість пе-
ревірити  різні варіанти підключення 
до базових станцій. В залежності від 
віддаленості від базових станцій та 
топографічних умов, були реалізовані 
різні технічні рішення, а саме: Wi-Fi, 
AirGrid, радіорелейні станції, прово-
дові підключення.

Самі ж тренування показали, що 
мета, яка була поставлена – досягнута! 
Зв’язок між ЗС України ІВФ та ПрО 
вдалось організувати, відео-конференц 
зв’язок  проводився без затримок  та 
відключень користувачів. 

Слід зауважити, що тренування си-
стеми зв’язку до яких залучались опе-
ратори мобільного зв’язку проводи-
лись в Україні вперше. Канали зв’язку, 
які надаються операторами мобільного 
зв’язку забезпечують можливість пере-
дачі фото, відео та аудіо даних, що до-
зволило підвищити живучість зв’язку 
як під час тренувань, так і під час про-
ведення операцій практично по всій 
Україні. Відпрацьований на тренуванні 
процес відбору телекомунікаційного 
ресурсу мобільних операторів є черго-
вим кроком до освоєння сучасних тех-
нологій. Це дає змогу використовувати 
знання та досвід  країн НАТО, які вже 
реалізували потенціал відбору телеко-
мунікаційного ресурсу. В перспективі 

можливо буде  забезпечувати зв’язок 
між підрозділами та військовими фор-
муваннями України та країн НАТО 
саме за допомогою операторів мобіль-
ного зв’язку.

В загальному підсумку можна ска-
зати, що тренування пройшли вдало, 
усі учасники отримали нові знання і 
навички, така новинка для Збройних 
сил, як сумісна робота з операторами 
мобільного зв’язку освоєна, що зали-
шається тільки нарощувати темп.
СНС НДВ-15 НЦЗІ 
майор Цатурян О.Г. 
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Результати літньої екзаменаційної сесії курсантів інституту
В останні тижні червня та липня в 37 навчальних групах  курсантів 1 – 4 курсів усіх спеціальностей підготовки проходи-

ла літня екзаменаційна сесія 2016 – 2017 навчального року.  
Екзаменаційна сесія в інституті – гаряча пора для курсантів, вона вимагає не тільки підтягти „хвости” з деяких навчаль-

них дисциплін, але і показати викладачам всі свої знання, накопичені за семестр, а також успішно скласти екзамени, щоб 
продовжити навчання на наступному курсі. Особливістю цієї сесії стала також участь курсантів набору 2015 року у трену-
ваннях в рамках підготовки до військового параду з нагоди Дня Незалежності України.

До здачі заліків та екзаменів на сесію було допущено та складали екзамени 749 курсантів, з яких на відмінно – 3,8 % 
(29 курсантів), на оцінки „добре” і „відмінно” – 13 %, або 97 курсантів, змішані оцінки – 61 %, або 457 курсантів.

Серед факультетів найвищу успішність продемонстрував факультет інформаційних технологій, найнижчі показники – на 
факультеті бойового застосування систем управління та зв’язку.

Кращими групами за спеціальностями є:

При порівнянні результатів зимової та літньої сесій аналіз денної форми навчання показує, що загальна 
успішність по інституту не знизилась.

Кращі результати семестрового кон-
тролю показали курсанти факультету 
Інформаційних технологій – началь-
ник факультету полковник Олексен-
ко В.П. Кращим визнаний 23 курс, 
начальник курсу майор Іванов В.Д.

Кращими навчальними групами 
визнано:

1 факультет – 131 навч. група, ко-
мандир групи сержант Кравчук І.В.

2 факультет – 232 навч. група, ко-
мандир групи мол. сержант Деркач А.Г.

3 факультет – 332 навч. група, коман-
дир групи сержант Стокальський В.В.

В той же час літня екзамена-
ційна сесія виявила ряд недоліків:

– не набула системного змісту та на-
лежної організації індивідуально-кон-
сультативна робота з курсантами;

– потребує підвищення об’єктивність 
оцінювання знань курсантів, подолання 
формалізму у цьому напрямі освітньої 
діяльності.

Наведене вище свідчить про необ-
хідність впровадження додаткових за-
ходів факультетами і кафедрами щодо 
вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до нового 201 – 2018 навчального року.

Заступник начальника інституту з навчальної роботи, к.т.н., доцент, полковник Сілко О.В.

торів з досвідом тактики застосування 
БпЛА в зоні проведення АТО.

Під час підготовки та впровадження 
даної дисципліни було:

– розгорнуто 2 спеціалізованих 
комп’ютерних класи з тренажерним 
обладнанням для підготовки опера-
торів БпЛА (практичне відпрацювання 
польотів на симуляторах); 

– розгорнуто лабораторію зі ство-
рення та відновленню БпЛА;

– розгорнуто майстерню зі створен-
ню та відновленню БпЛА.

Навчальні аудиторії кафедри № 32
Завдання, які виконуються на ка-

федрі в рамках підготовки операторів 
БпЛА та науковій діяльності кафедри:

– відпрацювання теоретичних та 
практичних навичок з управління Бп-
ЛА-ретранслятором;

– аналіз та розробка радіоліній 
зв’язку засобів БпЛА та наземної стан-
ції керування (НСК), враховуючи склад 
та призначенн БАК;

– розрахунок та принципи застосу-
вання атенних пристроїв на БпЛА та 
НСК;

– аналіз та методи впровадження 
перспективних навігаційних систем на 
БпЛА;

– дистанційне керування корисним 
навантаженням (опто-електронна си-
стема, телекомунікаційне обладнання 
та ін.);

– здійснення розрахунку та пла-
нування польотних характеристик 
БпЛА для ефективного використання 
ретранслятора (зона покриття, макси-
мальна кількість абонентів, регулю-
вання пропускної здатності);

– конфігурування польотного кон-
тролера (автопілота) та основних скла-
дових частин БпЛА; 

– обробка аерознімків (реєстрація 
зображення та його оцифровка, стис-

нення зображення та кодування, 
передача зображення по каналу 
зв’язку, декодування та корекція 
зображення у випадку необхід-
ності (фільтрація), дешифруван-
ня зображення (виділення ознак 
об’єктів моніторингу).

– створення файлів маршруту 
польоту в спеціалізованому про-
грамному забезпеченні „Mission 
Planner”, прив’язка координат до 
фотографій через ПЗ „Mission 
Planner”, ортотрансформація 
(прив’язка) перспективного ае-

рознімка
– розробка звітно-інформаційних 

документів.
Окрім теоретичної підготовки не 

менш важливою є практичні нивички 
навчаємих щодо пілотування БпЛА. В 
даному сегменті на кафедрі на сьогодні 
підготовлено три пілотних інструктори 
та постійно проводяться заняття з від-
працювання практичних польотів на 
БпЛА власного виробництва.

Передпольотна підготовка

 Начальник кафедри проводить 

практичні заняття з інструкторами ка-
федри та курсантами

 

Впровадження в навчальний процес нової дисципліни 
„Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів” 

на кафедрі спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних засобів
Запуск БпЛА власного виробництва

 Передпольотна підготовка

Особовий склад льотних інструк-
торів кафедри

Начальник кафедри № 32, к.т.н.,  
полковник  Панченко І.В.

Запуск БпЛА власного виробництва
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Впровадження у Військовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації системи нарощування методичних та командирських 

навичок курсантів 
Відповідно до вимог наказу 

Міністерства оборони України від 
25.04.2016 року № 216 „Про вдоскона-
лення підготовки офіцерських кадрів 
тактичного рівня та сержантського 
(старшинського) складу у вищих вій-
ськових навчальних закладах та війсь-
кових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів” в інституті з 
2016  –   2017  навчального року 
запровадилася системи наро-
щування методичних та коман-
дирських навичок курсантів.

Система методичної підготовки 
курсантів полягає в тому, щоб надати 
майбутньому випускнику – офіцеру 
військового управління тактичного 
рівня вміння застосовувати на практиці 
отримані знання та навички в навчанні 
та вихованні підлеглих з урахуванням 
особливостей конкретної обстановки, 
колективу та особистості.

Система нарощування методичних 
та командирських навичок курсантів 
охоплює основні етапи: 

– теоретичної підготовки; 

– практичної підготовки; 
– нарощування методичних та ко-

мандирських навичок під час служби.
Етап теоретичної підготовки перед-

бачає вивчення навчальних дисциплін 
згідно з навчальним планом підготовки 
військових фахівців (у тому числі, дис-
циплін військово-професійного спря-
мування), зміст яких направлено на 

формування у курсантів світоглядних, 
морально-етичних цінностей, загаль-
нокультурної, професійної підготовки. 

Етап практичної підготовки. 
Набуття методичних навичок під 

час практичної підготовки передбачає: 
– індивідуальну роботу курсантів на 

семінарах, групових вправах, практич-
них заняттях;

– проведення різних видів занять за 
розкладом із курсантами за окремими 
навчальними дисциплінами згідно з 
навчальним планом;

– виконання обов’язків начальників 
станцій, екіпажів, командирів взводів і 
проведення різних видів занять під час 
проведення заходів практичної підго-
товки.

Набуття командирських навичок під 
час практичної підготовки передбачає: 

– виконання обов’язків командирів 
відділень, взводу, розрахунків і прове-
дення різних видів занять із солдатами, 
сержантами під час проведення прак-
тики (за військовим спрямуванням); 

– участь курсантів у проведенні 

практичних заходів під час тактичних 
навчань (командно-штабних ігор);

– виконання обов’язків за відповід-
ною посадою і проведення різноманіт-
них занять із солдатами, сержантами і 
офіцерами військової частини під час 
проведення військового стажування.

Етап нарощування методичних 
та командирських навичок під час 

служби:
Нарощування методичних навичок 

передбачає: 
– активну воєнно-наукову роботу;
– доповіді і виступи на семінарах та 

конференціях;
– виконання обов’язків асистентів 

викладачів на заняттях;
– робота в предметно-методичних 

комісіях профілюючих кафедр;
– керівництво під час проведення 

тренажів на військовій техніці.
Нарощування командирських нави-

чок передбачає: 
– проведення наукових, технічних та 

інших інформувань;
– несення внутрішньої, гарнізонної і 

вартової служби;
– підготовка і участь у військових 

парадах;
– виконання обов’язків молодших 

командирів;
– щоденний аналіз результатів не-

сення служби внутрішніх нарядів і 
варт.

Навчально-методичні заходи, які 
проводяться на кожному етапі у 
сукупності допомагають форму-
вати майбутнього офіцера як ко-
мандира-вихователя, що володіє 
певним обсягом знань і навичок 
методичного характеру.

Процес нарощування методич-
них та командирських навичок 
курсантів  повинен бути безпе-
рервним протягом усього строку 
навчання за відповідною освіт-
ньо-професійною програмою 
підготовки військових фахівців 
і тісно взаємопов’язаний із по-
всякденним життям і діяльністю 
курсантів. 

Алгоритм взаємодії посадових 
осіб у Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації 
щодо набуття методичних та ко-
мандирських навичок курсантів

Результати індивідуальної ме-
тодичної, командирської підготовки 
курсантів аналізуються начальником 
факультету (курсу) і враховуються під 
час атестації щодо присудження сту-
пеня вищої освіти „бакалавр” та „ма-
гістр”.

Начальник навчального відділу 
полковник Пистряк В.В

Впровадження в навчальний процес нової дисципліни 
„Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів” 

на кафедрі спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних засобів
Вимоги до системи зв’язку, які дик-

тує сьогодення. На сьогоднішній день 
збройні сили більшості провідних дер-
жав вже використовують для підвищен-
ня ефективності бойового застосуван-
ня підрозділів оперативно-тактичної 
ланки і оперативності доведення ро-
звідувальних даних і команд бойово-
го управління до споживачів на театрі 
військових дій повітряні вузли зв’язку 
(ПвВЗ). ЗС Укаїни також використову-
ють ПвВЗ під час виконання бойових 
завдань та в ході антитерористичної 
операції, але ці вузли реалізовані на 
базі пілотованих літаків, що в свою 
чергу, має деякі недоліки у порівнянні 
з використанням БпАК-ретрансляторів 
(БпАКР), а саме:

– високий ризик життям і здоровям 
єкіпажу літака;

– висока вартість вильоту та вартість 
самого літака;

– досить тривалий термін та висока 
вартість підготовки військового льот-
чика;

– оперативність підготовки та сам 
зліт літака;

– кількість особового складу під час 
підготовки до вильоту та забезпеченні 
польоту;

– масогабаритні характеристики 
пілотованого літака та ступінь його 
вразливості засобам ППО та ін.

Тому в інституті активно ведеть-
ся робота зі створення власних БпА-
КР та підготовлено і впроваджено у 
навчальний процес 2016 – 2017 року 
нову дисципліну „Бойове застосуван-
ня безпілотних авіаційних комплексів” 
на кафедрі спеціальних засобів зв’яз-
ку та радіотехнічних засобів факуль-
тету Бойового застосування систем 
управління та зв’язку. Бюджет даної 
диспліни передбачає 90 годин для всіх 
спеціальностей в інституті, яка буде 
викладатись на протязі 5-го та 6-го се-
местрів з обов’язковими практичними 
польтами на БпЛА у польових умовах. 
Дана дисципліна включає наступні 
теми для вивчення курсантами 3-го 
курсу:

– введення до основ побудови без-
пілотних авіаційних комплексів (БАК), 
викладаються основні принципи по-
будови БпЛА їх особливості, а також 
призначення, тактико-технічні харак-
теристики та можливості їх викори-

стання;
– використання та обслуговуван-

ня БпЛА, викладаються типи БпЛА, 
які стоять на  озброєнні в передових 
країнах світу та основи програмування 
автопілоту;

– основи радіотехніки та основ-
ні принципи організації радіоканалів 
керування та передачи даних з БпЛА 
до наземної станції керування (НСК), 
викладається характеристики та основ-
ні принципи ефективного використан-
ня радіо передавального обладнання та 
антенної техніки;

– основи пілотування по камері, 
викладається методологія орієнтуван-
ня на топографічних картах за допом-
огою оптоелектронної системи БпЛА;

– основи побудови мультироторних 

БпЛА, викладаються основи побудови 
БАК на основі мультироторних систем;

– використання та обслуговування 
БпЛА. Заняття на симуляторі, виклада-
ються основи практичного застосуван-
ня БпЛА, використовуючи комп’ютер-
ну техніку та програми симулятори;

– використання та обслуговування 
БпЛА. Заняття на БПЛА, викладаєть-
ся практична складова застосування 
БпЛА. Заняття плануються в польових 
умовах;

– мультироторний БпЛА, виклада-
ються практичні основи застосування 
мультироторних БпЛА.

– практичні рекомендації з викори-
стання БпЛА в зоні проведення АТО. 
Розшифровка відео (постпродакшн), 
викладається за участі гостьових лек-
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Стрімкий розвиток інформаційних 
систем і технологій протягом останніх 
десятиліть спричинив суттєвий вплив 
на всі без винятку сфери людської 
життєдіяльності. Зокрема, у військовій 
сфері, – це призвело до появи принци-
пово нових концепцій ведення зброй-
ної боротьби та військових конфліктів, 
які стали наріжним каменем для нових 
якісних змін, що відбувалися в арміях 
розвинених у військовому відношен-
ні країн світу. Незважаючи на значні 
кроки, які були зроблені військовим 
керівництвом нашої держави з початку 
бойових дій на сході України, сьогод-
ні Збройні сили України знаходяться 
тільки на початковому етапі тих якіс-
них змін, які можуть бути отримані від 
впровадження новітніх інфокомуніка-
ційних технологій в усі сфери діяль-
ності ЗС України.

Враховуючи, що сьогодні ВІТІ є 
єдиним міжвидовим вузом, який здій-
снює підготовку військових фахівців 
за новою спеціальністю „Інформаційні 
системи та технології”. Основною ме-
тою вузу є вивчення вимог до фахівців 
даної спеціальності з боку організа-
цій-замовників, а також майбутніх ко-
мандирів та начальників різних родів 
військ і, як наслідок, пропонує деякі 
рекомендації для підготовки високо-
класних та затребуваних фахівців.

На практиці досягнення зазначеної 
мети може бути реалізоване відповід-
ними кафедрами шляхом оновлення 
змісту освітньо-професійних програм, 
з урахуванням зміни зовнішніх вимог 
до фахівців із зазначеної спеціаль-
ності, а також пошуку таких форм 
навчання, методів та засобів, які спри-
ятимуть ефективному формуванню 
інформаційних компетентностей су-
часних фахівців, інтенсифікуватимуть 
процес їх навчання.

Сьогодні одним з основних про-
блемних питань на шляху ефективної 
підготовки фахівців зі спеціальності 

Досвід кращих викладачів у реалізації освітнього процесу 
за спеціальністю „Інформаційні системи та технології”

„Інформаційні системи та техно-
логії” є нестача науково-педагогіч-
них працівників, рівень підготовки 
яких відповідає сучасним тенден-
ціям розвитку галузі інформацій-
них технологій. Тому, провівши 
аналіз світового досвіду, а також 
враховуючи досвід кафедри авто-
матизованих систем управління в 
організації освітнього процесу за 
спеціальністю „Інформаційні си-

стеми та технології”, були визначені 
наступні напрямки вирішення вище-
зазначеної проблеми:

– по-перше, необхідно удосконали-
ти систему перепідготовки та підви-
щення кваліфікації НПП, яка б перед-
бачала перенавчання та оновлення 
знань фахівців у галузі інформаційних 
технологій кожні 2 – 3 роки. Основ-
ними характеристиками такої систе-
ми перепідготовки повинні бути 
ступеневість, неперервність та 
випереджувальна спрямованість 
освітнього процесу з постійним 
системним нарощуванням знань;

– по-друге, критично низька 
якість матеріально-технічної бази 
навчального процесу за спеціаль-
ністю „Інформаційні системи та 
технології”, що пов’язана з недо-
статнім фінансовим забезпечен-
ням, може бути компенсована шля-
хом організації тісної взаємодії 
ВВНЗ з провідними ІТ-компаніями. 
Прикладом такої взаємодії може бути 
створення навчальних лабораторій 
під патронатом ІТ-компаній, у яких 
НПП кафедр зможуть практично оз-
найомлюватися з інноваціями у сфері 
освіти, підвищити рівень своїх знань 
та навиків, а курсанти – отримати сер-
тифікати від провідних світових фірм, 
що надасть їм можливість реалізувати 
себе як у військовому, так і в цивільно-
му житті;

– по-третє, доцільно на законодав-
чому рівні створити умови для надан-
ня можливостей кращим випускникам 
ВВНЗ продовжити проходження служ-
би на посадах НПП та інженерних 
посадах навчально-лабораторних ком-
плексів ВВНЗ, що дозволить зупинити 
процес так званого „відтоку мізків” з 
лав ЗСУ, омолодити викладацький по-
тенціал інституту та забезпечити на-
ступництво між різними поколіннями 
НПП.

З урахуванням вищезазначених на-
прямків, вже сьогодні кафедрою ав-
томатизованих систем управління 
отримано певний досвід в реалізації 
освітнього процесу за спеціальністю 
„Інформаційні системи та технології”. 
Зокрема, для підтримання оптималь-
ного балансу між теоретичними знан-
нями та прикладними інформаційними 
системами та технологіями кафедрою 
автоматизованих систем управління 
було налагоджено системну співпрацю 
з найвідомішим у світі виробником ме-
режевого обладнання – фірмою CISCO. 
Якщо на перших етапах така співпраця 
мала стихійний характер і обмежувала-
ся участю НПП кафедри в семінарах та 
тренінгах, що проводилися компанією, 
то невдовзі вона переросла в постійно 
діючу систему семінарів та вебінарів, 
на яких викладачі можуть одержати 

практичний функціональний досвід, а 
також методичну допомогу для просу-
вання інновацій у сфері ІТ-освіти. 

Пізніше викладачі почали брати 
участь в освітніх програмах, направ-
лених на отримання сертифікатів. 
Зокрема три викладачі кафедри (під-
полковник Білан А.М., а також майо-
ри Троцько О.О. та Симоненко О.А.) 
пройшли курс підготовки інструкторів 
CCNA, один викладач (майор Троць-
ко О.О.) – за програмою підготовки 
інструкторів CCNP на базі мережевої 
академії Cisco. В перспективі ще три 
викладачі пройдуть курс за програмою 
підготовки інструкторів CCNA Security. 

У сукупності це дало можливість 
відновити на кафедрі роботу мережевої 
академії Cisco та інтегрувати програми 
курсів у навчальний процес за всіма 
спеціальностями підготовки ВІТІ. 
Начальник кафедри №21 
д.т.н., с.н.с. підполковник Сова О.Я.

Підготовка курсантів на сучасному етапі розвитку Збройних сил України

Війна на Сході України пока-
зала світові новий, більш небез-
печний вид війни, а саме гібрид-
ної війни, основним напрямом 
якої є  –   інформаційний  вплив.

Дані аспекти потрібно враховувати 
в підготовці всіх військовослужбовців 
Збройних сил України, а особливо – 
майбутніх офіцерів-зв’язківців. Знання 
сучасних технологій в інформаційному 
просторі, безпека інформаційної ме-
режі вимагає від наших випускників 
перебувати на крок попереду від во-
рога. Бойові дії проводяться не в ка-
бінетах, тому кожен офіцер повинен 
впевнено діяти та володіти навичками 
командира в будь-яких екстремаль-

них умовах, у зв’язку з цим – первин-
на військово-професійна підготовка 
курсантів перших курсів Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації другий рік поспіль проводиться 
на навчально-польовому центрі, який 
створений на базі батальйону забезпе-
чення навчального процесу і, як зазна-
чив начальник інституту – полковник 
Євген Олександрович Степаненко: „У 
курсантів є можливість з перших днів 
ознайомитись з організацією службової 
діяльності бойової військової частини”.

Головною метою первинної вій-
ськово-професійної підготовки є:

– підготовка курсантів 2017 року як 

солдатів, здатних впевнено діяти в умо-
вах бою або екстремальних умовах та 
виконувати завдання за призначенням;

– створити умови для фізичної 
життєдіяльності, моральної та пси-
хологічної адаптації курсантів до 
умов військової служби та до ово-
лодіння ними майбутньої професії;

– підготовка курсантів набору 
2017 року до прийняття військової 
присяги після закінчення ПВПП.

Основні завдання первинної війсь-
ково-професійної підготовки, які по-
ставив начальник Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатизації: 

– недопущення травматизму особо-
вого складу, виконання заходів техніки 

безпеки;
– створення необхід-

них умов для адапта-
ції курсантів до навчан-
ня в інституті та життя в 
військовому колективі;

– відпрацювання дій сол-
дата в загальновійськовому 
бою;

– згуртування вій-
ськового колективу.

– всі офіцери від коман-
дування до курсової ланки 
передають свій бойовий до-
свід АТО.
Перед початком проведення 

первинної військово-професійної під-
готовки був організований багатогран-
ний процес її підготовки, особливо у 
галузі забезпечення. Це складна та кро-
пітка праця особового складу щодо об-

ладнання польового табору відповідно 
до вимог статутів Збройних сил Украї-
ни, створення належних соціально-по-
бутових умов, навчання та відпочинку 
особового складу. Результат цієї праці 
– сучасний потужний польовий табір, 
в якому створені всі необхідні умо-
ви для життя та відпочинку, створена 
потужна навчальна база, яка постійно 
нарощується та удосконалюється, де 
курсанти-першокурсники загартову-
ють свій дух, отримують спеціальні 
військові знання, навички та вміння. 
Особливою мотивацією курсантів-пер-
шокурсників щодо опанування війсь-
ково-професійних навичок та вмінь є 
те, що вони вступили до лав Збройних 
сил України під час проведення АТО.

Першою польовою мамою для 
особового складу, особливо, для жі-
нок-військовослужбовців стала на-
чальник медичної служби, учасниця 
бойових дій на сході України, підпол-

ковник медичної служби Кальченко 
Оксана Миколаївна, яка не тільки в 
будь який час надасть кваліфікова-
ну медичну допомогу кожному кур-
санту і офіцеру наметового містечка, 
а й підтримає у будь-якій ситуації.

Керівництвом первинної військо-
во-професійної підготовки постій-
но проводиться тісне спілкування з 
батьками курсантів-першокурсників, 
метою якого є вивчення потреб і за-
питів курсантів набору 2017 року, по-
кращення соціально-побутових умов, 
вивчення та коригування процесу їх 
адаптації до умов військової служби.

Заняття з курсантами проводять до-
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Досвід кращих викладачів та науковців в реаліза-
ції освітнього процесу та наукової діяльності

Доцент кафедри Радіозв’язку під-
полковник Чумак Володимир Костян-
тинович, кандидат технічних наук, 
успішно впроваджує в навчальний 
процес досвід військової служби та 

участі у антитерористичній операції. 
Проходив службу у військах на поса-
дах командира взводу передавального 
радіоцентру, начальника групи переда-
вачів Р-161У, а в інституті – від началь-
ника відділення навчальної лабораторії 
– до доцента кафедри. 

Крім цього, успішно закінчив 
ад’юнктуру, захистив кандидатську 
дисертацію, тема якої була присвячена 
підвищенню завадозахищеності війсь-
кових систем радіозв’язку за рахунок 
впровадження технології багатоантен-

засобів і комплексів, які відповідають 
сучасності;

4) забезпечення якісної навчальної, 
методичної, організаційної роботи, на-
правлених на підвищення рівня прак-
тичної і польової підготовки курсантів,  
високої організації навчальних занять 
та здійснення контролю за їх проведен-
ням.

Підготовка до проведення:
– чергової акредитації освітньо-про-

фесійної програми підготовки військо-
вих фахівців ступеня вищої освіти „ба-
калавр” за спеціальністю „Військове 
управління”;

– первинної акредитації освіт-
ньо-професійних програм підготовки 
військових фахівців ступеня вищої 
освіти „магістр” за спеціальностями: 
„Комп’ютерні науки,  „Кібербезпека”, 
„Інформаційні системи та технології”, 
„Телекомунікації та радіотехніка”, „Оз-
броєння та військова техніка”;

– первинної акредитації освітньо-на-
укових програм підготовки фахівців 
ступеня вищої освіти „доктора філосо-
фії” за спеціальностями „Комп’ютерні 
науки”, „Інформаційні системи та тех-
нології”, „Озброєння та військова тех-
ніка”;

1) підготовка військовослужбовців 
на  курсах перепідготовки та підви-
щення кваліфікації заплановано біль-
ше 400 осіб на наступний рік;

2)  збільшення кількості нових по-
сібників, підручників, які б відповідали 
вимогам сучасності з використанням 
досвіду АТО та інших миротворчих 
операцій;

3) оптимізація організації служби 
військ та внутрішнього порядку, ма-
теріальне, технічне та тилове забез-
печення життєдіяльності інституту, 
направлених на якісну підготовку вій-
ськових фахівців.

Розуміючи складність поставлених 
задач командування інститу впевнене, 
що все позитивне, що було в минуло-
му році буде розвинуте в новому 2017-
2018 навчальному році, а завдання, що 
стоять перед кожним факультетом, ка-
федрою, відділом та службою найдуть 
своє відображення у повсякденній 
діяльності.

Старший помічник начальника 
навчального відділу
підполковник Думітраш В.О.

них систем МІМО. Наявність практич-
ного досвіду служби у військах, участі 
в антитерористичній операції дозволяє 
ефективно навчати курсантів та слу-
хачів модернізованим командно-штаб-
ним апаратним та радіостанціям серед-
ньої потужності, які мають у своєму 
складі, як нові засоби радіозв’язку, так 
і штатні засоби електроживлення, ко-
мутації та антенні пристрої.

 За рекомендаціями підполковника 
Чумака В.К. були внесені корективи в 
навчальні дисципліни на кафедрі, що 
дали змогу забезпечити максимальну 
ефективність застосування нових та 
модернізованих засобів зв’язку. 

Також було суттєво модернізовано 
навчальну аудиторію в якій задіяні еле-
менти психологічного навантаження, 

було змінено ілюмінаційні 
та акустичні засоби впли-
ву для досягнення ефекту 
максимально наближеного 
до реальних бойових дій.

Проте, найбільше змін 
було внесено в практичну 
складову підготовки кур-
сантів та слухачів під час 
польових виходів. Мето-
дики та техніки роботи на 
сучасних засобах зв’яз-

ку, практика розгортання антено-що-
глових  пристроїв військовими в зоні 
АТО були успішно інтерпретовані в 
навчальний процес з дотриманням ви-
мог всіх керівних документів та норма-
тивів. „Курсантам стало цікавіше, і го-
ловне – вони стали краще засвоювати 

теоретичні основи радіозв’яз-
ку та застосовувати їх на 
практиці, буть то організація 
радіомережі на базі корот-
кохвильових засобів зв’язку, 
розгортання антени диполь, 
чи розрахунок радіорелейної 
траси.” – каже начальник ка-
федри Радіозв’язку полков-
ник Борисов Ігор Володими-
рович, підсумовуючи всі ті 
зміни, що були внесені під-
полковником Чумаком В.К. в 

організації навчального процесу.

Професор кафедри № 12
к.т.н., доцент Гурський Т.Г. 
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свідчені викладачі кафедри загальної 
тактики, кафедри Бойового застосу-
вання радіозв’язку, кафедри Транс-
портних мереж та офіцери-командири, 
які мають бойовий досвід та приймали 
участь в АТО. Всі заняття проводять-
ся в польових умовах та зі штатною 
зброєю. Дисципліни, з яких ведеться 
підготовка: тактична підготовка, вій-
ськово-медична підготовка, інженерна 

підготовка, стройова підготовка, во-
гнева підготовка, підготовка зі зв’язку. 

Особлива увага приділяється пи-
танню створення соціально-побутових 
умов для особового складу. Польо-
вий табір обладнаний відповідно до 
вимог Статуту внутрішньої служби 

Збройних сил України. Весь особовий 
склад проживає в наметах з ліжками, 
побудовані умивальники та туале-
ти відповідно до кількості курсантів, 
особовий склад миється у душових 
кабінах, в які надходить гаряча вода, 
що підігрівається у польовій топці, 
створені спеціальні навчальні класи 
та комплекси, польові кімнати тради-
цій та відпочинку, цілодобово працює 
польовий медичний пункт, де надаєть-
ся професійна медична допомога. 

Одне з найактуальніших питань 
для курсантів-першокурсників, особ-
ливо для сучасного молодого поколін-
ня – підвищення свого фізичного рів-
ня, вольових якостей та загартування 
свого організму. У польовому таборі 
для фізичного саморозвитку та самов-
досконалення створено всі необхідні 

умови. Щоранку проводиться фізична 
зарядка з бігом в лісисту місцевість під 
керівництвом начальників курсів, які 
методом особистого прикладу демон-
струють, яким повинен бути справж-
ній офіцер-зв’язківець. Відповідно до 
розпорядку дня проводиться спортив-
но-масова робота, під час якої офіцери 
знову ж таки власним прикладом та 
методами безпосереднього та опосе-
редкованого впливу мотивують кур-
сантів до підвищення та вдосконален-
ня своїх фізичних навичок, необхідних 
у повсякденній діяльності офіцера, а 
саме: витривалість, швидкість, сила, 
розвиток вольових якостей. У вільний 
час курсанти мають змогу підтягува-
тись на перекладині, займатися ігро-
вими видами спорту на футбольному 
та волейбольному полі, як займатися 
гирьовим спортом, грати у настільний 
теніс. Кожного тижня проводяться зма-
гання між структурними підрозділами 
з волейболу, футболу, перетягуван-
ня канату, стрільби з пневматичної 
гвинтівки, військово-спортивні ігри, 
де переможці та учасники нагород-
жуються подарунками та грамотами.

З початку перебування в наметовому 
містечку організовано несення служби 
в добовому наряді, до якого залучають-
ся курсанти-першокурсники, а саме: 
несення служби днювальними, та па-
трульними. Слід зазначити, що несен-
ня служби в нарядах проводиться з 
використанням сучасних радіостанцій 
Мotorola DP 4800 та DP 4400, також 
розгорнутий супутниковий комплект 
Tooway, де курсанти-першокурсники з 
перших днів використовують практич-
но ту техніку, яку вони будуть вивчати 
на старших курсах та використовува-
ти у подальшій службовій діяльності. 

Процес становлення курсантів-пер-
шокурсників постійно супроводжують 
командири усіх рівнів, офіцери мораль-
но-психологічного забезпечення, пси-
хологи та військові лікарі. Основними 
і надзвичайно важливим завданнями 
для них є: адаптація до умов військо-
вої служби з урахуванням індивіду-
ально-психологічних особливостей 
особистості; соціально-психологічне 
вивчення індивідуально-психологіч-
них та морально-ділових якостей та 
особливостей; вивчення та прогнозу-
вання соціально-психологічних про-
цесів, профілактика негативних про-

явів у поведінці, зняття психологічного 
навантаження; моніторинг та підтри-
мання нормального морально-психо-
логічного клімату; вивчення потреб і 
запитів військовослужбовців, про стан 
здоров’я та інших питань, які стосу-
ються соціальної сфери, або соціаль-
но-правових питань; правильний вибір 
методів та форм індивідуально-вихов-
ної роботи, які спрямовані на самовдо-
сконалення та саморозвиток у освоєн-
ні майбутньої військової професії.

У вихідні та святкові дні з особо-
вим складом первинної військово-про-
фесійної підготовки проводяться 
заходи культурно-виховної та просвіт-
ницької роботи, які спрямовані на від-
новлення моральних, психічних та фі-
зичних сил особового складу, створення 
позитивної психоемоційної мотивації 
та направленості на виконання завдань 
за призначенням, пропаганду здорово-
го способу життя, фізичної та психоло-
гічної загартованості. Кожного тижня 
проводяться військово-спортивні ігри, 
під час яких курсанти-першокурсники 
не тільки отримують фізичний та пси-
хологічний розвиток, а й опосередко-
вано розвивають якості, які будуть не-
обхідні у подальшій життєдіяльності. З 
метою задоволення духовних та куль-
турних потреб у літньому кінотеатрі 
проводяться бесіди, тематичні вечори, 
кіновечори, обговорення кінофільмів, 
вечори запитань та відповідей тощо.

Польова фаза первинної військо-
во-професійної   підготовки  трива-
тиме до кінця серпня, після чого кур-
санти-першокурсники повернуться 
до пункту постійної дислокації, де 

на початку навчального року від-
будеться урочистий ритуал скла-
дання ними Військової присяги на 
вірність Українському народові.

Доцент кафедри № 12
підполковник Гриценок К.М.
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На виконання вимог наказу 
Міністерства оборони України від 
20.07.2015 року, № 346 „Про за-
твердження Положення про особли-
вості організації освітнього процесу 
у вищих військових навчальних за-
кладах Міністерства оборони України 
та військових навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів України” з 
28 по 31 серпня 2017 року в інституті 
проводено навчально-методичний збір 
керівного складу та науково-педагогіч-
них працівників.  

Під час заходу підведено підсумки 
освітньої, наукової та науково-техніч-
ної діяльності інституту за 2016 – 2017 
навчальний рік, де відмічалось, що 
протягом навчального року в інституті 
проведені заходи із: 

1) введення в дію батальйону забез-
печення навчального процесу, що дис-
локується у смт. Семиполки до складу 
якого входять взводи забезпечення 
навчального процесу: комплексних 
апаратних зв’язку, радіозв’язку, радіо-
релейного зв’язку, тропосферного 
зв’язку;

2) проведення ліцензування та 
оформленню нової ліцензії щодо 
здійснення освітньої діяльності: ба-
калавр за спеціальністю „Інформацій-
ні системи та технології”, магістр за 
спеціальностями: „Комп’ютерні нау-
ки”,  „Кібербезпека, Інформаційні си-
стеми та технології”, „Телекомунікації 
та радіотехніка”, „Озброєння та вій-
ськова техніка”, доктора філософії за 
спеціальністю „Інформаційні системи 

та технології”;
3) розробки та затвердження нових 

професійних стандартів, освітньо-про-
фесійних програм, навчальних планів 
для кожного рівня вищої освіти та для 
кожної спеціальності підготовки;

4) реалізації Плану вдосконалення 
практичної підготовки курсантів;

5) введення нових навчальних дис-
циплін (Основи військового управ-
ління, у тому числі штабні процедури 
НАТО, Бойова система виживання 
воїнів, у тому числі медична підго-
товка, Бойове застосування безпілот-
ні авіаційні комплекси, Архітектура і 
функціонування обчислювальних си-
стем, Комп’ютерні мережі, Мережеві 
технології АСУВ тощо);

6) оснащення новими зразками 
техніки кафедр  (телекомунікаційні 
комплекси „EVEREST” (ТК-1, ТК-2, 
ТК-3, ТК-4), кабельні модеми SH-
DSL,    WiFi станції широкосмугового 
доступу, радіостанції ASELSAN, VRС-
9661,    PRC-9651, радіорелейні станції 
Р-425С3);

7) випущено 70 офіцерів, 44 війсь-
ковослужбовця військової служби за 
контрактом (ВКСС) та 27 військово-
службовців військової служби за кон-
трактом заочної форми навчання.

8) підготовки військовослужбовців 
на курсах перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації. Всього у 2016-2017 
навчальному році підготовлено 422 
слухачів, продовжують навчання 198 
слухачів;

9) здійснений набір у 2017 році в 

кількості 313 курсантів у ВІТІ та 70 
курсантів ВКСС ВІТІ.

За планом навчально-методичного 
збору виступив заступник начальника 
інституту з навчальної роботи полков-
ник Сілко О.В., який довів нові вимоги 
нормативних документів щодо поряд-
ку реалізації освітньої діяльності в ін-
ституті з урахуванням досвіду військ 
(сил) під час проведення АТО.   
 Зокрема, вкрай важливим аспектом 
організації освітнього процесу є на-
рощування практичної складової у 
змісті навчання курсантів, збільшення 
кількості практичних занять на базі 
батальйону забезпечення навчального 
процесу інституту. 

„Тож головною метою освітньо-
го процесу в інституті є підготов-
ка висококласних фахівців у галузі 
телекомунікацій та інформатизації, 
спроможних професійно виконувати 
функціональні обов’язки під час служ-
би в військах”, –  наголосив заступник 
начальника інституту з навчальної ро-
боти полковник Олексій Сілко.

З метою підвищення освітнього про-

цесу у 2017 – 2018 навчальному році 
тимчасово виконуючий обов’язки  на-
чальника інституту полковник Віталій 
Тарасов визначив завдання особовому 
складу:

1) підготовка офіцерських кадрів, 
які відповідають сучасним потребам 
розвитку у галузях телекомунікацій, 
інформатизації, захисту (технічно-
го, криптографічного) інформації та 
кібернетичної безпеки, формування 
національно свідомого громадянина і 
патріота України;

2) підтримання високого мораль-
но-психологічного стану, військової та 
трудової дисципліни;

3) запровадження новітніх навчаль-
них технологій та вдосконалення ма-
теріально-технічної бази інституту 
щодо розгортання сучасних цифрових 

Навчально-методичний збір
Практична підготовка курсантів Військового коледжу сержантського 

складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

У Військовому коледжі сержант-
ського складу Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації 
приділяється значна увага практичній 
складовій навчального процесу. Кур-
санти починають здобувати початкові 
практичні навички військової служби 
одразу після вступу до коледжу.

Первинна військово-професійна 
підготовка курсантів набору 2017 року 
проводилась в період з 31.07.2017 по 
25.08.2017 року і завершилась урочи-
стим прийняттям курсантами Військо-
вої присяги у серпні 2017 року. 

 Навчальні дисципліни, які опанову-
ють вчорашні школярі є досить склад-
ними для них, адже практичні заняття 
з ними проводяться у польових умовах, 
де вони і проживали. Розклад занять 
дуже насичений та різноманітний і 
включає вивчення навчальних дисци-
плін: „Тактична підготовка”, „Військо-
ва топографія”, „Інженерна підготов-
ка”, „Військово-медична підготовка”, 
„Вогнева підготовка”, „Розвідувальна 
підготовка”, „Фізична підготовка”, 
„Підготовка зі зв’язку” та інші. 

На думку керівництва коледжу саме 
первинна військово-професійна підго-
товка  є обов’язковою складовою части-
ною військово-професійного навчання 
та практичної підготовки майбутніх 
сержантів до виконання службових 
обов’язків за посадовим призначенням 
за певною спеціальністю. 

Головною метою первинної військо-
во-професійної підготовки є:

 – підготовка курсанта як солдата, 
здатного впевнено діяти на полі бою та 
вести вогонь зі стрілецької зброї;

 – фізичне та моральне адаптування 
його до умов військової служби, ство-
рення, таким чином, доброго підґрунтя 
для   оволодіння військовою кваліфіка-
цією сержантського складу військ 
зв’язку;

 – підготовка курсантів до 
прийняття Військової присяги.

В той же час курсанти другого 
та третього курсів коледжу на-
бувають практичних навичок в 
експлуатації та ремонті техніки 
зв’язку та автоматизації у ході 
проходження навчальних прак-
тик.

Так, в період з 12 по 24 черв-
ня проводилась Практика (за 
військовим спрямуванням).
Курсанти третього курсу Вій-

ськового коледжу в польових умовах 
закріплювали знання, отримані на 
протязі навчального року. На військо-
вому полігоні поблизу смт. Вакуленці 
на протязі двох тижнів курсанти під 
керівництвом викладачів розгортали 
апаратні зв’язку,  засоби електрожив-
лення, навчалися розміщувати техніку 
на місцевості, проводили стрільби та 
тактичні заняття.

По закінченню занять у полі, кур-
санти набули практичних навичок з 
оцінки місцевості для розміщення апа-
ратних зв’язку, з розгортання зазем-
лення та системи електроживлення, 
антено-щоглових пристроїв, польових 
абонентських мереж, порядку створен-
ня та експлуатації тактичних радіоме-
реж, тощо.

Ці навички стануть курсантам в на-
годі на протязі майбутньої служби на 
посадах зв’язківців в Збройних силах 
України.

Курсанти другого курсу в період з 
01.08 по 14.08 проходили навчальну 
(електромонтажну) практику та  набули 
практичних умінь щодо ремонту, тех-
нічної діагностики та післяремонтної 
перевірки параметрів радіоелементів 
техніки зв’язку, виконання монтажу, 
демонтажу, перевірки працездатності, 
настройки блоків та пристроїв апара-
тури зв’язку.

Курсанти навчились основам обслу-
говування та ремонту техніки зв’язку  
в місцях постійної дислокації та в по-
льових умовах. Практика проводилась 
з використанням матеріальної бази 
коледжу та фондів бази зберігання та 
ремонту техніки зв’язку (м. Полтави).

Велику увагу у навчальному закладі 
приділяють фізичному вихованню 
курсантів. Вже стала гарною тради-
цією постійна участь курсантів у різ-
номанітних спортивних змаганнях та 

заходах.
Так, в м. Хорол відбувся Чемпіонат 

Полтавської області з кікбоксингу, в 
якому взяли участь курсанти коледжу.

Курсантам Задорожному, Жуню та 
Меркулову наказом Управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту від 26 травня 
2017 року № 355 присвоєно спортивне 
звання „Кандидата у майстри спорту 
України” з кікбоксингу за зайняті при-
зові місця в даному Чемпіонаті, а саме:

– курсант Задорожній став Чемпіо-
ном Полтавської області з кікбоксингу 
у ваговій категорії „до 70 кг”;

– курсант Жунь зайняв перше місце 
у ваговій категорії „до 75 кг”;

– курсант Меркулов зайняв друге 
місце у ваговій категорії „до 75 кг”.

За сумлінне виконання службових 
обов’язків, проявлені при цьому ста-
ранність, розумну ініціативу та з на-
годи 17-ї річниці Дня військ зв’язку 
Збройних сил України дані курсанти 
заохочені наказом начальника Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації від 04 серпня 2017 року 
№ 441 особистими фотокартками, на 
яких вони знаходяться біля розгорну-
того Бойового Прапора військової ча-
стини.

У травні 2017 року в м. Харків від-
бувся Чемпіонат світу з кемпо-карате 
та бу-до, на якому курсант Тарасенко 
здобув друге місце у ваговій категорії 
„до 80 кг”.  

20 липня 2017 року команда з волей-
болу другого курсу коледжу (501-503 
навчальні групи) змагалась з чемпіо-
ном першості військової частини А 
3990 з волейболу. 

В запеклій боротьбі команда-чем-
піон військової частини А 3990 зуміла 
здобути перемогу над курсантами 
коледжу лише після п’яти зіграних 
партій. 

Командування коледжу та педаго-
гічний колектив прикладає багато зу-
силь для створення безпечних умов 
проведення практичних занять, набут-
тя практичних навичок та вмінь для 
успішного засвоєння навчальних про-
грам курсантами та оволодіння своєю 
спеціальністю, якісне формування за-
гальновійськової складової професій-
них здібностей майбутніх сержантів. 
Начальник військового коледжу  
сержантського складу
полковник Злобін К.В.


