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Вірші
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Дорогий солдате! Знаю, ти 
не спиш. 

Над тобою небо і нові тривоги. 
Я не сплю так само. Я пишу 

цей лист! 
Я пишу до тебе і молюсь 

до Бога. 

 
Помолюсь за тебе, за 

твою сім’ю: 
Тільки ти скоріше повертайся 

з виру! 
Я, тебе не знаючи, все 

одно люблю – 
Завдяки тобі, солдате, ми живем 

так мирно. 

 
І хай дурні кажуть, що 

нема війни. 
Ти пробач їм, милий, ми в 

боргу у тебе! 

Ти стоїш так мужньо, 
всупереч пітьмі, 

Ти один тримаєш наді 
мною небо. 

 
Сиплються снаряди і 

земля реве  
Нелюди ворожі 

посипають „Градом” 
Та я вірю, що ти встоїш! 

Не кидай мене... 
Україна зникне без тебе, 

мій брате! 

 
Я з тобою, милий! Вірю у 

твій дух. 
І ніякий ворог тебе не здолає! 

Нехай Божа Матір відведе біду, 
Ангели від кулі 

нехай захищають! 

Дорогий солдате! Бережи 
життя! 

Це найвища цінність на 
світі усьому. 

Бачиш, там із  вирію, 
лебеді летять? 

Значить, ти живим і цілим 
вернешся додому!
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Начальник військ зв'язку привітав особовий склад
 з початком навчальнго року

1 вересня 2017 року  начальник 
військ зв’язку Збройних сил Украї-
ни – начальник Головного управління 
зв’язку та інформаційних систем Гене-
рального штабу ЗС України генерал-
майор Володимир Рапко привітав під 
час урочистих заходів особовий склад 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації з нагоди початку но-
вого навчального року та Дня знань.

„Сьогодні, в умовах відбиття 
російської збройної агресії проти 
України, професія військового зв’яз-
ківця набула особливого значення. 

Це висуває до підготовки ви-
пускників Військового інститу-

ту телекомунікацій та інформа-
тизації виняткові вимоги щодо 
вмілого та впевненого володіння сучас-
ними засобами зв’язку та озброєння. 

Опираючись на досвід АТО ми 
докорінно змінили програму підго-
товки фахівців для військ зв’язку, 
визначити необхідні компетентності, 
які повинні набути випускники ВІТІ.

 І ці завдання зможе виконати лише 
той зв’язківець, який глибоко розуміє і 
усвідомлює свій військовий обов’язок, 
має стійкі воєнно-теоретичні знання 
та зразкову військову дисципліну” – 
зазначив у своєму виступі начальник 
військ зв’язку Збройних сил України.

Також генерал-майор 
Володимир Рапко під час своєї 
промови привітав з початком 
навчального року керівників та 
науково-педагогічних праців-
ників інституту – „Саме від ва-
ших зусиль залежить кінцевий 
результат підготовки фахівців 
зв’язку, професіоналів війсь-
кової справи. Ви повинні ста-
ти для свого особового складу 
справжніми наставниками та 
турботливими вихователями, 
які максимально розвинуть їх 
здібності і талант”.

Кращим керівникам та 
викладачам вишу за зразкове 
виконання службових обов’яз-
ків, високий професіоналізм, 
мужність і відвагу, проявлену 
під час виконання завдань під 

час АТО, ТВО начальника інституту 
полковником Віталієм Тарасовим були 
вручені медалі „Честь, Слава, Держава” 
від Київського міського голови Віталія 
Кличка.

Під час лекції у Військовому інсти-
туті телекомунікацій та інформатизації 
начальник військ зв’язку ЗС України 
поставив завдання керівному складу 
та науково-педагогічним працівникам 
вишу щодо організації навчального 
процесу та підготовки майбутніх офі-
церів-зв’язківців.

27 вересня 2017 року, делегація 
Міністерства національної оборони 
Канади на чолі з Міністром національ-
ної оборони Канади паном Харджитом 
Сінгхом Сейджжаном, згідно з програ-
мою офіційного візиту, відвідала Вій-
ськовий інститут телекомунікації та 

інформатизації з ме-
тою ознайомлення з 
новітніми технічни-
ми розробками Цен-
тру впровадження та 
супроводження авто-
матизованих систем 
оперативного (бойо-
вого) управління ЗС 
України. Українська 
армія одна з неба-
гатьох армій сучас-
ного світу, що має 

подібний ресурс, подібні підрозділи іс-
нують в арміях США, Великої Британії 
та Ізраїлю.

Делегацію із Канади зустрічав на-
чальник військ зв’язку – начальник 
Головного управління зв’язку та ін-

формаційних систем ГШ ЗС України 
генерал-майор Володимир Рапко, на-
чальник Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації полковник 
Євген Степаненко та начальник Цен-
тру впровадження та супроводження 
автоматизованих систем оперативно-
го (бойового) управління ЗС України. 
Високі гості були приємно вражені від 
рівня запропонованих техноічних рі-
шень.

Військова делегація Канади в на чолі з міністром оборони!
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Дослідження фахівців наукового центру 
на тактико-спеціальних навчаннях

В період з 2  по 5 вересня  були про-
ведені тактико-спеціальні навчання 
(ТСН) з військами зв’язку Збройних 
сил України. ТСН проводились під 
керівництвом начальника військ зв’яз-
ку. Військові частини зв’язку  у цей 
період здійснювали марши, розгорта-
ли пункти управління, вузли зв’язку 
органів військового управління.  На 
ТСН особовий склад Наукового центру 
зв’язку та інформатизації залучався до 
апарату керівництва проведення нав-
чань у якості військових посередників 
при командирах військових частин 
зв’язку.  Під час проведення ТСН про-
водились дослідження за темою: „По-
шук способів найбільш ефективного 
використання нових зразків техніки 
зв’язку і автоматизації в процесі роз-
гортання і експлуатації системи зв’яз-
ку Збройних сил України”. До вашої 
уваги запропоновані найбільш важливі 
питання досліджень:

1. Дослідження  необхідності та 
способу застосування  станцій тропос-
ферного зв’язку Р-417МУ. Необхідно 
було дослідити спосіб застосування 
даного типу станцій тропосферного 
зв’язку Р-417 МУ „Троянда”, а також 
визначити доцільність їх подальшо-
го використання.  Станція забезпечує 
передавання потоку типу Е1 із швид-
кістю 512 - 2048 Кбіт/с на дальність 
(довжина інтервалу) до 180 кілометрів. 
За умовами проведення ТСН станція 
Р-417 МУ забезпечувала проходження 
Ethernet  трафіку АСУ „Дніпро”, який  
з використанням конвертора  Ethernet – 
Е1 фірми „Flethcon” з комплекту стан-
ції  перетворювався в поток Е1, далі 
передавався по організованій тропос-
ферній лінії де знову перетворювався 
на Ethernet і подавався на кінцеві стан-
ції. У тропосферного зв’язку є важливі  

переваги над інши-
ми родами зв’язку: 
можливість побудови 
прямих ліній зв’язку 
на відстанях до 200 
км (між ПУ з вико-
ристанням одного 
інтервалу), розвід-
захищеність та за-
хищеність від завад 
(важко перехопити 
або заглушити вузь-
коспрямований сиг-
нал), незалежність 

якості лінії від погодних умов (на від-
міну від станції супутникового зв’яз-
ку  Ка - діапазону), висотних ядерних 
вибухів. Доцільно використовувати 
тропосферні станції для  резервування 
вузлів телекомунікаційної мережі за-
гального користування  ПАТ  „Укртеле-
ком”. В перспективі необхідно прово-
дити роботи щодо модернізації станцій 
Р-417МУ, Р-423МУ, Р-412 (А,Ф) у на-
прямку мінімізації масогабаритних по-
казників, можливості передавання 
потоку Ethernet без використання кон-
верторів, підвищення швидкості кана-
лу передачі даних, а також проводити 
розробку нових малогабаритних стан-
цій тропосферного зв’язку.  

2. Дослідження  способу застосу-
вання  станції радіорелейного зв’язку 
Р-414МУ.

Під час використання станції радіо-
релейного зв’язку Р-414МУ постає 
питання найбільш доцільного її вико-
ристання. Техніка зв’язку, яка входить 
до складу, комплекту станції дозволяє 
її використовувати як в якості радіо-
релейної станції прив’язки до пункту 
виділення каналів ПАТ „Укртелеком”,  
так і  у якості КАЗ. Під час проведен-
ня ТСН Р-414МУ використовувалась у 
якості радіорелейної станції прив’язки 
до ТМЗК та здійснення відбору циф-
рового ресурсу зі швидкістю передачі 
інформації не менше 5 Мбіт/с.  Також 
радіорелейна станція Р-414МУ вико-
ристовувалась в якості ретранслятора: 
комплект станції розділявся на два на-
півкомплекта А1 та А2. Одна машина 
(напівкомплект А1) була розташована 
на стаціонарному ІТВ, інша машина 
(напівкомплект А2) розгорталась  на  
польовому вузлі зв’язку, між ними про-
кладався  інтервал з використанням 

ррс (радіорелейних станцій) Р-425С з 
комплекту Р-414 МУ, далі  від напів-
комплекту А2 за допомогою кабеля 
зв’язку інформація  надходила  до стан-
ції тропосферного зв’язку Р-417МУ 
для подальшого передавання.

Радіорелейна станція Р-414МУ має 
у складі 5 виносних та 2 стаціонар-
них комплектів радіорелейних станцій 
(ррс) Р-425С,  які розміщені в 2 маши-
нах,  3 машина – це антенна машина, 
яка має можливість розгорнути  антен-
но-щогловий пристрій висотою 30 ме-
трів, що дозволяє організувати середню 
довжину інтервалу 35-40 км. Якщо ви-
користовувати Р-414МУ в якості КАЗ, 
то відсутня необхідність в такій ком-
плектації. Також до складу Р-414МУ 
входять телекомунікаційні комплек-
ти ТК-1, ТК-2, ТК-3, призначені для 
організації  відкритого телефонного 
зв’язку та відкритої передачі даних, а 
також надання телекомунікаційного 
ресурсу мережам спеціального зв’яз-
ку. Якщо використовувати Р-414МУ в 
якості радіорелейної станції прив᾽яз-
ки, то відсутня необхідність в   ТК-2, 
ТК-3. ТК-1 можливо залишити для 
організації локальної мережі на ПУ та 
4 службових телефонних номерів.  За-
пропоновано Р-414МУ використовува-
ти тільки в якості радіорелейної стан-
ції прив᾽язки з виконанням основного 
завдання щодо  відбору цифрового ре-
сурсу від телекомунікаційної мережі 
загального користування, а також для 
розгортання польових і стаціонарних 
радіорелейних ліній (вісей, рокад, 
ліній прямого зв’язку) в системі зв’яз-
ку Збройних сил України, а функції 
КАЗ передати спеціально обладнаним 
для виконання цих завдань КАЗ. 

У цілому в ході проведення ТСН з 
військами зв᾽язку всі навчальні пи-
тання відпрацьовані. Особовий склад,  
який залучався до навчання, вдоскона-
лив свої професійні навички та вмін-
ня щодо виконання функціональних 
обов’язків під час забезпечення зв᾽язку 
військовими частинами (підрозділами) 
зв’язку Збройних сил України.

Науковий співробітник НС НДВ-15 
НЦЗІ підполковник Мартинюк В.В.
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Хід стажування курсантів 5 курсів – досвід, напрями вдосконалення

Відповідно до вимог наказу Міністра 
оборони України № 5 від 12 січня 2016 
року та наказу начальника інституту № 
485 від 28 серпня 2017 року проводить-
ся стажування курсантів 5-го курсу фа-
культету „Інформаційних технологій” 
яке проводилась з 1 по 30 вересня 2017 
року.

Близько місяця курсанти старших 
курсів інституту вдосконалювали про-
фесійні навички на первинних офіцер-
ських посадах у з’єднаннях та части-
нах українського війська. Майже всі 
курсанти приймали активну участь зі 
своїми частинам і з’єднаннями у ко-
мандно-штабних навчаннях „Непохит-
на стійкість – 2017”, які проводились 
по всій території України.

„Метою навчань ми розглядаємо 
нарощування можливостей органами 
військового управління здійснювати 
управління військами (силами) в ході 
перегрупування, ведення оборонних, 
стабілізаційних і бойових дій”, – зазна-
чив Начальник Генерального штабу 
Збройних сил України – Головноко-
мандувач Збройних сил України гене-
рал армії України Віктор Миколайович 
Муженко.

Під час стажування майбутні офіце-
ри ознайомились зі штатною структу-
рою та специфікою своїх підрозділів, 
поспілкувались з командуванням та 
особовим складом. Головним акцентом 
під час стажування для сьогоднішніх 
курсантів є бойовий досвід частин та 
з’єднань, який їм допоможе в подаль-
шій службі для захисту нашої Батьків-
щини.

 Під час військового стажування 
курсанти факультету „Інформацій-
них технологій” виконували наступні 
завдання:

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

вивчення керівних документів по 
розробці і впровадженню задач для 
ЕОТ у військовій частині;

вивчення і практичне відпрацюван-
ня питань використання комплексів та 
засобів автоматизації управління вій-
ськами;

ознайомлення з системами надання 
оперативних даних повітряної обста-
новки;

участь у технічному обслуговуванні 
засобів обчислювальної техніки та тех-
ніки зв’язку;

встановлення операційних систем, 
адміністрування локальних мереж 
підрозділів, налагодження встановле-
ного програмного забезпечення, тех-
нічна підтримка загальносистемного 
програмного забезпечення;

аналіз вразливостей програмного 
забезпечення на основі програмного 
інструментарію Hackerdom, налашту-
вання до експлуатації засобів виявлен-
ня вторгнень;

проведення занять та інформувань з 
особовим складом підрозділів;

відпрацювання переобладнання апа-
ратної зв’язку;

отримання водійської практики на 
військовій техніці;

прийняття участі в розробці доку-
ментів щодо організації зв’язку;

розгортання та налаштування міні-
АТС Panasonic КХ-ТЕ М824 з підклю-
ченням військових частин та установ 
гарнізону до телекомунікаційної ме-
режі спеціального зв’язку, налаштову-
вав модем Крокус eth 2dsl; 

 прийняття участі у розгортанні пун-
кту прийому особового складу;

 налаштування віртуальних машин 
з програмним забезпеченням системи 
„Ореанда”;

участь в організації відео-конфе-
ренц зв’язок на основі апаратно-про-
грамного комплексу Policom;

ознайомлення з особливостями по-
дання операторам повітряної обста-
новки системою „Віраж”;

моделювання мережі  в програмно-
му середовищі Cisco Packet Tracer;

здійснення завдання у проектуванні, 
програмній реалізації і програмному 
супроводженні клієнт-серверної систе-
ми „Дельта”;

розробка програмного модуля 
управління сценами з можливостями 
відображення списку сцен;

практика спілкування іноземною 
мовою з представниками НАТО;

налаштовування серверної частини 
Eset Nod 32 Remote administration.

Також майбутні випускники війсь-
кового вишу проводять заняття з осо-
бовим складом із багатьох навчальних 
дисциплін. Зокрема з тактики, вогне-
вої, фізичної і медичної підготовки, за-
хисту від зброї масового ураження. Під 
час занять вони набувають необхідних 
педагогічних навичок, мають змогу 
краще зрозуміти потреби воїнів.

Після прибуття з військових частин 
до навчального закладу всі курсанти 
звітуватимуть перед своїми виклада-
чами. Відповідно до результатів вико-
нання завдань у рамках проведеного 
стажування викладачі оцінять кожного 
військовослужбовця з виставленням 
відповідних балів.

З метою вдосконалення підготов-
ки планувати проведення військового 

стажування ба-
жано:

– п р о в е -
дення такти-
ко-спеціальних 
та команд-
но-штабних нав-
чань підрозділів 
для набуття 
к у р с а н т а м и 

практичного досвіду у переміщенні, 
розгортанні польових вузлів зв’язку, 
а також набуття досвіду в організації 
життєдіяльності підрозділу в польових 
умовах;

– залучати представників кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін до 
проведення додаткового інструкторсь-
кого заняття для курсантів щодо алго-
ритмів швидкої адаптації командирів 
до підлеглого особового складу;

– керівникам військового стажуван-
ня від військової частини рекоменду-
вати 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
 капітан Власенко О.В.
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Прийняття присяги курсантами 1-х курсів

В суботу 2 вересня курсанти-пер-
шокурсники Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації 
урочисто склали військову присягу на 
вірність українському народові.

Цього року навчальний заклад по-
повнився понад трьомастами курсан-
тами першого курсу, які представля-
ють усі регіони нашої Батьківщини, а 
дванадцять з них приїхали на навчання 
до Києва з Донецької та Луганської об-
ластей. 

Серед першокурсників 69 юнаків 
– випускників ліцеїв з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою. Навча-
тимуться першокурсники на трьох фа-
культетах за 7 спеціальностями.

Із цією знаменною подією курсантів 
привітав начальник Військового інсти-
туту телекомунікацій та інформатиза-
ціх полковник Євген Степаненко.

– „У грізний для країни час, коли 
бойові дії на сході нашої країни не при-
пиняються, вибір героїчної професії 
офіцера – зв’язківця – це вже великий 
громадянський подвиг кожного з тих, 
хто стоїть у строю. Цього року кіль-
кість тих, хто став на шлях справжніх 
воїнів, велика, як ніколи. 

Варто наголосити, що збільши-
лася серед першокурсників і частка 
досвідчених воїнів – учасників АТО, 
тридцять три курсанти у статусі кон-
трактників, які понюхали пороху, ста-
нуть гідним прикладом і старшими 
наставниками для молодих курсантів”, 
– зазначив начальник інституту. Війсь-
ковослужбовці Збройних сил України 

та присутні гості вшанували хвилиною 
мовчання героїв, полеглих у боротьбі 
за вільну незалежну Україну.

„Складання військової присяги для 
кожного з курсантів є важливим свя-
том як в особистому житті, так і у вій-
ськовій кар’єрі. Воно демонструє їхню 
мужність та відданість армійській 
справі. А найголовніше – здатність та 
готовність зі зброєю в руках обороняти 

рідну землю та бути справжніми захис-
никами Вітчизни”, – зазначив у віталь-
ному слові начальник військ зв’язку ЗС 
України – начальник Головного управ-
ління зв’язку та інформаційних систем 
ГШ ЗС України генерал-майор Воло-
димир Рапко.

Зворушливим моментом під час 
складання Військової присяги стало 
привітання начальником військ зв’язку 
Збройних сил України генерал-май-
ором Володимиром Рапком першо-
курсника факультету Інформаційних 

технологій солдата Циганка Антона, 
який вирішив стати офіцером-зв’яз-
ківцем як і його батько полковник 
Сергій Циганок, командир частини 
військ зв’язку ГШ ЗС України. В 
травні 2015 року під час АТО він ге-
роїчно загинув в Донецькій області, 
виконавши свій обов’язок до кінця, 
захищаючи незалежну Україну. За 
мужність і відвагу, вірність війсь-
ковій присязі, його було нагородже-
но орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня (посмертно).

Від імені першокурсників із 
привітальним словом до особового 
складу звернулася солдат Олексан-
дра Толкунова, курсант 273-ї на-
вчальної групи:  „Складання війсь-
кової присяги – це завжди знаменна 
подія для кожного із нас. У житті 

кожного не так багато святих клятв. 
Клятва батькам, клятва коханому. Але 
клятва у вірності своїй Батьківщині 
споконвічно була для кожного воїна 
тим непорушним і недоторканим сло-
вом, ціна якому – більша за життя”.

Із духовним словом звернувся до 
майбутніх офіцерів голова Синодаль-
ного управління військового духовен-
ства України, настоятель Миколаївсь-

кого храму в м. Києві Української 
православної церкви Київського па-
тріорхату протоієрей Тарас Мельник, 
який благословив на щасливий про-
фесійний шлях першокурсників, які 
свідомо одягли однострої та вирішили 
присвятити своє життя захисту рідної 
України.

Ритуал складання військової при-
сяги завершився проходженням уро-
чистим маршем особового складу 
інституту.
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На виконання розпоряджень на-
чальника військ зв’язку Збройних 
сил України – начальника Головного 
управління зв’язку та інформаційних 
систем Генерального штабу Збройних 
сил України особовий склад та техніка 
інституту приймали участь у страте-
гічних командно-штабних навчаннях з 
органами військового управління, вій-
ськами (силами) Збройних сил України 
,,Непохитна стійкість 2017”. 

Після проведення  планування за-
ходів  до  виконання бойових завдань 
були залучені комплексні апаратні 
зв’язку П-240ТМ, П-258 та радіозв’яз-
ку Р142 ,,HARISS” 2 комплекти ба-
тальйону забезпечення навчального 
процесу (БЗНП) нашого інституту.

В ході підготовчих заходів особлива 
увага була сфокусована на визначення 
необхідної кількості особового скла-
ду екіпажів та обладнання апаратних 
зв’язку так, як кожна з них має діяти на 
окремих напрямках, як самостійна оди-
ниця у взаємодії з різними підрозділа-
ми зв’язку та органами управління. 

До складу апаратних зв’язку були 
включені офіцери кафедр, військо-
вослужбовців служби за контрактом 
БЗНП, курсантів 5 курсів. 

Враховуючи автономну роботу 
кожної апаратної в ході злагодження 
екіпажів апаратних зв’язку,  проводи-
лись заходи по забезпеченню та нав-
чанню особового складу не лише в від-
ношенні зв’язку, а й в таких життєво 
важливих питаннях, як організація 
бойового, технічного, тилового, мо-
рально-психологічного та медичного 
забезпечення під час переміщення та 
в районах виконання бойових завдань 
силами та засобами екіпажів.  

Так, після виконання повного ком-
плексу заходів зі злагодження екіпажів 
станцій та проведеного моделю-

вання виконання бойових завдань в 
відповідних районах, апаратні зв’язку 
інституту за визначеними сигналами 
бойового управління вибули в райони 
виконання завдань, а саме:

 25 серпня 2017 року комплексна 
апаратна зв’язку П-240 ТМ здійснила 
марш своїм ходом в район н.п. Олек-
сандрія  Рівенської обл.  під керів-
ництвом начальника апаратної під-
полковника Пантася І.О. та екіпажем 
– майором АРТЮХОМ С.Г., майором 
Процюком  Ю.О., мол. с-том Цалко 
В.С., курсантом Шпорталюком  А.С., 
курсантом Боліжук Д.Ю., курсантом 
Марчуком О.В. та водієм – старшим 
солдатом Бедненко А.В.,  де забез-
печили розгортання  системи  зв’яз-
ку пункту управління оперативного 
складу.

29 серпня 2017 року в район н.п. 
Гурівщина Київської обл.  здійснила 
марш своїм ходом  комплексна апа-
ратна зв’язку  П-258 під керівництвом 
майора Солодовника В.І. та  екіпажу  
старшого лейтенанта  Жахановича 
Р.О., молодшого сержанта Підрейко 
Є.В., курсанта Степаненка С.С.  та 
курсантів Горелько А.Ю., Кузь А.Ю. 
водій-солдат Лукяненко А.М.  та 
Р-142Н ,,HARISS” на чолі з начальни-
ком апаратної старшим лейтенантом 
Ніщенко В.І.  молодшим сержантом 
Яценко К.С., водій-старший солдат 
Стозуб В.А., де розгорнули та забезпе-
чили роботу засобів зв’язку на робочих 
місцях оперативного складу  пункту 
управління Тилу ЗС України.

10 вересня 2017 року для вико-
нання завдань за призначенням було 
відряджено апаратну зв’язку Р-142Н 
,,HARISS”  в район смт. Радомишль, на 
чолі з начальником апаратної майором 
Пантась С.О. та помічником начальни-
ка апаратної майором Цімурою Ю.В.

В районах виконання бойових 
завдань зусиллями та узгодженими дія-
ми екіпажів нашими військовослуж-
бовців було розгорнуто на забезпечено 
експлуатаційне обслуговування:

– ліній прив’язки для отримання 
інформаційного ресурсу на ПУ з до-
помогою супутникових терміналів, 
польових кабельних ліній П-296 та з 
використанням станцій широкополос-
ного доступу;

– проведено роботу по розподілу от-
риманих інформаційних ресурсів ПУ 

між телекомунікаційним обладнанням 
для стабільної та якісної роботи за-
собів зв’язку;

– розгорнуто та забезпечено роботу 
на  пунктах управління абонентських 
мереж – автоматизованої телефонної 
станції системи ,,ФАРЛЕП”, обміну 
службової інформації та закритої ме-
режі обміну інформації;

 – розгорнуто робочі місця опера-
торів в системі обміну даними в ав-
томатизованій системі управління 
,,ДНІПРО”, автоматизовані робочі міс-
ця обміну службової інформації та об-
міну інформації закритої мережі;

 – розгорнуто та забезпечено роботу 
відеоконференцзв’язку; 

– забезпечено роботу радіозасобів 
,,HARISS” в мережі начальника Гене-
рального штабу та мережах началь-
ників пунктів управління;

– організовано  цілодобове чергу-

вання по моніторингу стану зв’язків на 
пунктах управління та передачі даних.

Виконання повного обсягу у вста-
новлені терміни  бойових завдань вій-
ськовослужбовцями нашого інституту 
є підтвердженням того, що лише плід-
ною працею професійного колективу, 
правильним розумінням відповідаль-
ності за свої обов’язки кожним війсь-
ковослужбовцем та чіткою  командною 
роботою можна досягти успіху, не зва-
жаючи на брак часу чи якісь негараз-
ди в забезпеченнях, адже успіх там, де 
шукають правильні та ефективні шля-
хи вирішення проблем, а не причини, 
щоб виправдати свою безпорадність.

З багатьма труднощами та негараз-
дами і екіпажі нашого інституту, на 
шляху виконання завдань, зустрілися, 
але своєчасно і професійно прийняті 
рішення залишили їх позаду та дають 
впевненість в набутих практичних та 
професійних навиках не повторювати 
або запобігати їм в майбутньому.

ЗНІ з озброєння - начальник озброєння 
полковник Чекан А.Ю.

,,Непохитна стійкість 2017”
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„Честь, слава, держава” – гасло курсантів 
факультету телекомунікаційних систем

3 серпня 2017 року Київський місь-
кий голова  Володимир Кличко нагоро-
див медаллю ,,Честь, Слава, Держава” 
курсанта 165 навчальної групи фа-
культету Телекомунікаційних систем 
молодшого сержанта Виниченка Олек-
сандра Олександровича.

Олександр Виниченко народився 2 
грудня 1993 року у смт. Приазовське 
Запорізької області. У 2009 – 2011 ро-
ках проходив навчання у  Запорізькому 
військовому ліцеї ,,Захисник”. Саме 
тоді він  вирішив стати професійним 
військовим та в жовтні 2012 року всту-
пив на військову службу за контрактом 
у військову частину А0793 (малий про-
тичовневий корвет ,,ЛУЦЬК”), який 
на той час базувався у м. Севастополь 
АР Крим. Під час строкової військової 
служби Олександр приймав участь в 
бойових чергуваннях по охороні тери-
торіальних вод України.

20 березня 2014 року покинув те-
риторію Криму у зв’язку з захоплен-
ням корвету російськими військами, 
анексією АР Крим та продовжив служ-
бу у Збройних силах України на мате-
риковій частині України. 

Інформаційна довідка: ,,Луцьк” – 
корвет проекту 1124М (шифр ,,Альба-
трос”, англ. Grisha-V class за класифіка-
цією НАТО) багатоцільовий корабель 
прибережної дії Військово-Морських 
сил України.

20 березня 2014 року корабель за-
хопили російські військові. Капітан 
корабля Макєєв не вжив заходів для 
виведення корвету у відкрите море і 
згодом зі значною частиною екіпажу 
перейшов на службу до флоту РФ. 

Як стверджував поручник розвіду-
вального батальйону УНСО Валерій 
Пальчик, під час захоплення цього бой-

ового корабля вірними українському 
народу залишилось трохи менше 
30 % екіпажу. Решта команди ,,Лу-
цька” зганьбили себе та перей-
шла на службу в Чорноморсь-
кий флот Російської Федерації. 

З початком антитерористичної опе-
рації у окремих районах Донецької та 
Луганської областей Олександр Вини-
ченко проходить службу в 25 бригаді 
транспортної авіації Збройних Сил 
України  на посаді майстер-номер об-
слуги ЗУ-23/2 батальйону охорони. 

Подає рапорти з клопотанням щодо 

відрядження його в райони проведення 
АТО, але командування військової ча-
стини відмовляє йому, – ,,На той час, у 
тій ситуації в частині почав формува-
тися новий батальйон охорони в якому 
не вистачало кваліфікованих військо-
вослужбовців” – говорить Олександр.

У квітні 2015 року командир бри-
гади, де проходив службу Олександр, 
довів до особового складу підрозділу, 
що у районі Донецького аеропорту 
потрібні військовослужбовці для ви-
конання бойових завдань. ,,Я одразу 
погодився та у квітні 2015 року був 
переведений до 81-ої окремої аеро-
мобільної бригади в сектор ,,Д”, яка 
на той час приймала участь в боях за 
Донецький аеропорт” – говорить мо-
лодший сержант.

Інформаційна довідка: бої за До-
нецький аеропорт – збройне протисто-

яння між українськими силовиками 
та проросійськими терористичними 
збройними угрупованнями з вересня 
2014 за встановлення контролю над ле-
товищем Донецького міжнародного ае-
ропорту, яке має стратегічне значення. 
Продовження протистояння 26 травня 
2014 року. Після зруйнування старого і 
нового терміналів аеропорту (оборона 
яких тривала 242 дні) українська армія 
та добровольці утримують оборону 
інших будівель летовища, а також кон-
тролюють навколишні села. 22 січня 
українські ЗМІ та соцмережі ,,вибух-
нули” новиною: сепаратисти захопили 
Донецький аеропорт – символ героїч-
ної оборони української армії.

В міністерстві оборони України під-
твердили – ,,кіборги” з втратами відій-
шли з руїн нового терміналу.

Оборона Донецького аеропорту, а 
точніше його старого та нового тер-
міналів, тривала з 26 травня – близько 
240 днів.

Бойові завдання, які виконував 
підрозділ молодшого сержанта Олек-
сандра Виниченка були пов’язані з 
організацією оборони та намаганням 
зробити неможливим прорив сепара-
тистів,   які на той час дислокувались 
у районі Донецького аеропорту . В цей 
час дорога від міста Донецьк до при-
леглих населених пунктів: Водяне, 
Опитне, Піски, Авдіївка все ще об-
стрілювалась артилерією та системами 
залпового вогню БМ-21 ,,ГРАД” теро-
ристичних угрупувань та російських 
найманців. 

В червні 2016 року, після останньої 
ротації, Олександр вирішує стати офі-
цером-зв’язківцем, гідним громадяни-
ном України, який здатний захистити 
свою державу.

На даний час молодший сержант Ви-
ниченко Олександр Олександрович на-
вчається на факультеті Телекомуніка-
ційних систем Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації з 
його слів: ,,Кожен офіцер-зв’язківець 
має бути прикладом для наслідування 
і гордістю нашого народу. Ми - це май-
бутнє, пам’ятаймо про це!”.

Прес-офіцер факультету 
телекомунікаційних систем 
підполковник Роман Пархоменко
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Організація навчального процесу на кафедрі технічного та метрологічного 
забезпечення на основі компетентнісного підходу, інтеграції науки, 

передових технологій та досвіду АТО
Одним з ключових підходів у по-

новленні сучасної військової освіти 
в Україні є так званий ,,компетент-
нісний підхід”, який передбачає, що 
в основу навчання у військовому на-
вчальному закладі  має бути покла-
дено формування і розвиток у кур-
сантів ключових компетентностей, які 
визначають їх успішну адаптацію у 
військах. Необхідність даного підходу 
обумовлюється вимогою поєднати у 
майбутнього випускника військового 
навчального закладу вмінь та навичок, 
які знадобляться у військовій сфері з 
компетентностями, які  висуваються 
до випускника державного вищого на-
вчального закладу. Тому використання 
компетентнісного підходу в навчанні 
курсантів дозволить значно підвищити 
ефективність навчання в контексті їх 
підготовки до виконання своїх обов’яз-
ків в різних ситуаціях. 
      Розглянувши кваліфікаційні навич-
ки і компетентності можна відмітити, 
що  на відміну від ,,кваліфікаційних 
навичок” компетентності  включають 
крім професійних знань і умінь такі 
якості, як ініціатива, співробітництво, 
здатність до роботи в групі, комуніка-
тивні здібності, вміння вчитися, оці-
нювати, логічно мислити, відбирати і  

правильно використовувати інформа-
цію. Компетентність є, таким чином, 
сферою відносин між знанням і дією, 
що існують в людській практиці, а ком-
петентнісний підхід передбачає значне 
посилення практичної направленності 
освіти, створення певних умов, які ві-
дображають:

– діяльнісний характер навчання, 
тобто включення курсантів в реаліза-
цію будь-якої діяльності (дослідження, 
проектування керівництво та інше.);

– орієнтацію навчального проце-
су на розвиток самостійності і від-

повідальності курсанта за результати 
своєї діяльності, навчання різноманіт-
ним підходам до вироблення ідей, 
управління новаціями та передачі 
знань;

– набуття досвіду постановки і до-
сягнення мети, розвиток розуміння 
контекстуальної природи знань і досві-
ду;

– формування творчого підходу до 
роботи,  удосконалення  своїх здіб-
ностей і здібностей інших підходити 
творчо і практично до проблем і мож-
ливостей;

– організацію продуктивної групо-
вої роботи, вироблення групових рі-
шень, 

– надання знань та навичок, пов’я-

заних з діяльністю в 
складних ситуаціях, в 
тому числі в збройних 
конфліктах); 

– розвиток здатності 
вчитися, формування 
мотивації до безпере-
рвної самоосвіти в кон-
тексті, як особистого 
професіоналізму, так і 

соціального життя.
   При реалізації вищевказаних умов, 
виникають деякі суперечності при пе-
реході до організації навчального про-
цесу на основі компетентнісного під-
ходу та традиційних методів навчання. 
,,Традиційні” форми подачі знання 
(лекція, семінар в їх різних варіантах) 
до цих пір залишаються незмінними 
інструментами освіти, зазнаючи лише 
незначні зміни і модифікації у вигляді 
включення в процес передачі знань 
елементів інформаційно-комунікатив-
них, діяльнісних або інтерактивних 

технологій. В цих умовах одним з пер-
спективних напрямків модернізації 
освіти стає використання різних аспек-
тів інтеграції науки, передових техно-
логій та досвіду ведення АТО. 

 Такий підхід передбачає зміну са-
мого характеру навчального процесу, 
який перетворюється в співробітни-
цтво, що забезпечує демократизацію 
позиції викладача з одночасним вклю-
ченням курсантів в активну, спільну і 
продуктивну діяльність. Проблема ак-
тивізації пізнавальної діяльності кур-
сантів завжди була однією з найбільш 
актуальних в практиці навчання, тому 
на кафедрі постійно ведеться пошук ін-
струментарію, що дозволяє ефективно 
використовувати спільну пізнавальну 

діяльність викладачів 
і курсантів. Особливо 
важливу роль в цьому 
процесі набув особистий 
досвід викладачів, які 
приймали безпосередню 
участь в проведенні АТО 
в поєднанні з реаліза-
цією плану вдосконален-
ня практичної підготов-
ки курсантів. В контексті 
реалізації вимог цього 
плану викладачами ка-
федри були підготовлені 

і проведені практичні заняття з основ 
експлуатації автомобільної техніки та 
засобів електроживлення в польових 
умовах. Реалізація такого підходу  до-
помагає викладачу стати професіо-
налом, розкриває  його особистість, 
виступає альтернативою формального 
навчання, враховує значне посилення 
ролі курсанта і відкриває нові гори-
зонти для розвитку творчості виклада-
ча. Звідси випливає, що сьогодні бути 
професійно грамотним викладачем 
не можна без знання всього широкого 
спектру освітніх технологій, досвіду 
бойових дій та особистої відповідаль-
ності за рівень викладання навчальних 
дисциплін.

Всі ці якості присутні у викладачів 
кафедри, які успішно їх реалізують в 
освітньому процесі підготовки висо-
кокваліфікованих військових фахівців. 

Начальник кафедри № 23, к.н.т., 
доцент Радзівілов Г.Д.
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Ветерани серед нас

Жердєв Микола Костянтинович на-
родився 22 березня 1936 року в селі 
Підлужне Ізобільненського району 
Ставропольського краю. 

Після закінчення середньої школи в 
1954 році вступив  в Північнокавказь-
кий гірничо-металургійний інститут та 
паралельно працював лаборантом на 
заводі ,,Победит” м. Орджонікідзе.

З 1955 року до 1958 року навчався у 
Вільнюському радіотехнічному учили-
щі військ ППО країни, яке закінчив з 
відзнакою. Будучи ще курсантом про-
являв великий інтерес до науки, був 
прикладом у навчанні та надійним то-
варишем по службі.

З 1958 по 1961 роки проходив 
службу у Львівському корпусі ППО 
на посадах техніка та начальника 
радіо-локаційної станції, де глибоко її 
вивчив та придбав необхідні навики в 
експлуатації. 

В 1966 році закінчив Київське вище 
інженерне радіотехнічне училище про-
типовітряної оборони імені маршала 
авіації Покришкіна О.І. з відзнакою.

З 1966 по 1974 роки проходив служ-
бу в 6 науково-дослідному полігоні Ка-
пустин Яр Архангельської області, де 
став провідним фахівцем у галузі тех-
нічної діагностики радіоелектронних 
засобів. 

Розробляв способи та методи удо-
сконалення технічної діагностики 
радіоелектронних засобів, за що неод-
норазово нагороджувався Державними 
преміями. 

З 1974 по 1986 рік  Микола Костян-
тинович працював викладачем, а потім 
старшим викладачем в Київському ви-
щому інженерному радіотехнічному 
училищі протиповітряної оборони. 
Завдяки наполегливій праці, досвіду 
набутому в військах, десяткам науко-
вих праць Микола Костянтинович в 
1986 році захистив дисертацію доктора 
технічних наук, а в 1987 році йому було 
присвоєне вчене звання ,,Професор». З 
1986 по 1990 рік – начальник кафедри 
автоматики цього військового закладу.

В листопаді 1990 року закінчив вій-
ськову кар’єру та пішов у відставку. 
Але з набутими знаннями та досвідом 
він не міг відпочивати. 

Тому, з 1990 року по 1999 рік працю-
вав професором кафедри автоматики. 

Вів військово-науковий кружок та 
керував підготовкою ад’юнктів.

З 1999 року по 2006 рік працював 
професором кафедри бойового за-
стосування та експлуатації (радіое-
лектронного озброєння) Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Т.Г. Шевченка.

З 2006 року і по теперішній час пра-
цює в Науковому центрі зв’язку та ін-
форматизації.        

Микола Костянтинович продовжує 
активно брати участь у військово-на-
уковій, методичній роботі, являється 
керівником наукової школи світового 
рівня ,,Технічної діагностики радіое-
лектронних засобів”. 

На сьогоднішній день наукова шко-
ла має великий авторитет та популяр-
ність. 

За роки наукової діяльності Мико-
ла Костянтинович являється автором 
більше 370 наукових праць, підготував 
5 докторів та 38 кандидатів технічних 
наук, був нагороджений Орденом за 
службу Батьківщині першого ступеня 
та 16 медалями.

Для багатьох поколінь наукових пра-
цівників доктор технічних наук, про-
фесор Микола Костянтинович Жердев 
являється зразком високого професіо-
налізму, добропорядності та відданості 
своїй справі.  

СНС НДВ №22 НЦЗІ
працівник ЗСУ Руденко В.І.

Начальник кафедри Панченко І.В. 
кандидат технічних наук, полковник 
один із провідних спеціалістів в га-
лузі інформаційно-телекомунікаційних 
систем. В період з 14 квітня по 20 трав-
ня 2014 року виконував службові (бой-
ові) завдання у складі сил та засобів, 
які залучаються та беруть участь в Ан-
титерористичній операції на території 
Донецької та Луганської областей.

У складі 95 окремої аеромобільної 
бригади забезпечував відкритий та за-
хищений телефонний зв’язок та пере-
дачу даних з використанням засобів 
супутникового зв’язку. За підтримки 
волонтерів отримано та налагодже-
но мобільний комплект транкінгового 
зв’язку який дав можливість забез-
печити оперативний безперервний 
радіозв’язок на відстані понад 100 
кілометрів.

Приймав участь у модернізації ко-
мандно-штабних машин шляхом ін-
теграції до них мобільних пунктів 
транкінгового зв’язку та вдосконален-
ня антенних пристроїв. Залучався до 
бойових завдань, щодо встановлення 
сучасних зразків радіорелейного та 
супутникового зв’язку на горі Карачун 
міста Слав’янськ. Особисто запрова-
див новітні педагогічні методики та су-
часні інформаційні технології навчання 
– розробку і застосування для навчання 
курсантів і контролю їх знань спеціаль-
них комп’ютерних програм, що звело 
нанівець можливість необ’єктивного 
оцінювання знань курсантів, а також 
значно скоротило витрати бюджету 
та часу на проведення екзаменаційної 
сесії. Активно працює над створенням 
телекомунікаційних аероплатформ для 
військ зв’язку ЗСУ.

Кращі викладачі
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Новітні технології зв’язку в Україні (4G)
 та їх реалізація в системах військового зв’язку

Під новітніми технологіями 4G 
мається на увазі технологія LTE-
Advanced разом з WiMAX2, які були 
офіційно визнані безпроводовим стан-
дартом зв’язку четвертого покоління 
4G Міжнародним союзом електро-
зв’язку (ITU) на конференції в Женеві 
у 2012 році. Техологія LTE (Long Term 
Evolution  – ,,довготерміновий розви-
ток”), маркетингова назва 4G LTE ˗ це 
назва мобільного протоколу передачі 
даних; проект 3GPP, стандарт з вдоско-
налення UMTS для задоволення зро-
стаючих потреб у швидкості.

Мережі 4G на основі стандарту LTE 
працюють у всіх чинних діапазонах 
частот, що виділені для стільниково-
го зв’язку по всьому світу. У Північ-
ній Америці 700, 750, 800, 850, 1900, 
1700/2100 (AWS), 2500 та 2600 MГц 
(Rogers Communications, Bell Canada),  
відповідно діапазони  4, 7, 12, 13, 17, 
25, 26, 41; 2500 MГц у Південній Аме-
риці;  800, 900, 1800, 2600 MГц у Євро-
пі, відповідно діапазони 3, 7, 20; 1800 
та 2600 MГц у Азії.

Мережі 4G на основі LTE здатні 
працювати практично по всій ширині 
спектра від 0,7 до 2,7 ГГц. Реалізація 
LTE можлива із застосуванням різних 
частотних каналів від 1,4 до 20 МГц, а 
також за різними технологіями дуплек-
су (FDD i TDD).

Архітектура LTE складається з на-
ступних елементів:

˗  мережі радіодоступу E-UTRAN, 
до складу яких входять базові станції;

˗ базової мережі EPS (Evolved Packet 

Core), що містить набір шлюзових вуз-
лів прив’язки.  

Швидкість завантаження за стан-
дартом 3GPP LTE в теорії досягає 
326,4 Мбіт/с. Практично протокол за-
безпечує швидкість передачі даних від 
базової станції до пристрою абонента 
до 100 Мбіт/с і швидкість від абонен-
та до базової станції ˗ до 50 Мбіт/с. 
Це дозволяє підвищити ефективність, 
знизити витрати, розширити і вдоско-
налювати послуги, що вже надаються, 
а також інтегруватися із вже наявними 
протоколами. LTE-мережа дозволяє 
користуватися такими послугами як 
,,відео на вимогу”, забезпечуючи пото-
кове передавання без затримок відео в 
HD-роздільності.

Операторам впровадження техноло-
гії LTE дозволить зменшити капітальні 
та операційні витрати, знизити сукупну 
вартість володіння мережею, розшири-
ти свої можливості в області конвер-
генції послуг і технологій, підвищити 
доходи від надання послуг передачі 
даних.

Проблеми переходу на LTE включа-
ють необхідність у новому спектрі для 
отримання переваг від широкого ка-
налу. Крім того, потрібні абонентські 
пристрої, здатні одночасно працювати 
в мережах LTE і 3G для плавного пе-
реходу абонентів від старих до нових 
мереж.

В Україні до 2016 року жодної 
LTE-мережі не було збудовано, попри 
те що компанія ,,ММДС – Україна” во-
лодіє ексклюзивними ліцензіями ще з 

середини 2011 року.  
Для реалізації технології LTE в 

Україні насамперед необхідно виріши-
ти витішити дві основні задачі:

˗ кількість пристроїв з підтримкою 
конкретної технології. У більшості 
випадків, для ,,старту” досить 7% LTE 
апаратів, хоча до моменту 4G-аукціону 
їх має бути близько 14%;

˗ нестача частотного ресурсу. Дов-
гий час частоти розподілялися хаотич-
но і в результаті виявилося, що у різ-
них компаній знаходяться нерівноцінні 
смуги в різних діапазонах

Також повинна бути введена техно-
логічна нейтральність ˗ вона дозволить 
операторам самостійно вирішувати, які 
мережі запускати на наявних частотах. 
Звичайно, вони не відмовляться від 2G, 
але зможуть перерозподілити ресурси 
з пріоритетом на 3G / 4G.

Аналогічно всі чекають можливості 
проведення рефармінгу частот ˗ опера-
тори готові обмінятися частотами між 
собою, щоб отримати суцільні ділянки 
спектра, що істотно полегшить запуск і 
налагодження мереж LTE.

Цілі створення стандарту LTE: 
збільшення можливостей високошвид-
кісних систем мобільного зв’язку, 
зменшення вартості передачі даних, 
можливість надання широкого спектру 
недорогих послуг.

Основна причина відсутності в 
Україні повноцінного 3G і LTE в тому, 
що необхідні для нових технологій 
частоти зарезервовані Міністерством 
Оборони під радіорелейний зв’язок. У 
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ранів кафедри доктора технічних наук, 
професора Жердєва Миколи Костян-
тиновича, кандидатів технічних наук, 
доцентів Корольова Андрія Павлови-
ча і Мацаєнко Андрія Миколайовича, 
курсанти інституту в повному обсязі 
мають можливість вивчити в дисци-
пліні ,,Обчислювальна техніка та мі-
кропроцесори” можливості сучасних 
мікропроцесорних систем і мікрокон-
тролерів провідних виробників світу.

Arduino – це інструмент для проек-
тування електронних пристроїв, більш 
щільно взаємодіють з навколишнім фі-
зичним середовищем, ніж стандартні 
персональні комп’ютери, які фактично 
не виходять за рамки віртуальності. Це 
платформа, призначена для управління 
фізичними процесами з використан-
ням ЕОМ з відкритим програмним ко-
дом, побудована на простій друкованій 
платі з сучасним середовищем для 
написання програмного забезпечення. 
Плати Arduino будуються на основі мі-
кроконтролерів фірми Atmel, а також 
елементів обв’язки для програмування 
та інтеграції з іншими схемами. Інте-
гроване середовище розробки Arduino  

це кроссплатформне додаток на Java, 
що включає в себе редактор коду, ком-
пілятор і модуль передачі прошивки в 
плату. Середовище розробки заснова-
не на мові програмування Processing і 
спроектоване для програмування но-
вачками, які не знайомими близько з 
розробкою програмного забезпечення. 
Строго кажучи, це мова C++, доповне-
на деякими бібліотеками. Програми 
обробляються за допомогою препроце-
сора, а потім компілюється за допомо-
гою AVR-GCC.

Перевагами плат сімейства 
Arduino є:

1.Велика кількість доступних 
варіантів в лінійці Arduino з можливі-
стю вибору найбільш підходящого го-
тового контролера з великого списку 
пристроїв, що мають в широких межах 
варійовані параметри.

2. Наявність плат розширення, при-
значених для збільшення функціоналу 
та виконання конкретизованих тех-
нічних завдань без необхідності са-
мостійного проектування додаткової 
периферії (плати для управління дви-
гунами, датчикові плати, бездротові 

інтерфейси, дисплеї, пристрої 
введення) – кілька десятків видів, 
більше 300 варіантів виконання.

3. Повністю адаптоване для 
кінцевого користувача середови-
ще програмування, що підходить 
для всієї лінійки плат Arduino і їх 
клонів, включаючи ПО для про-
грамування контролерів для ОС 
Android.

4.  Вільна безкоштовна ліцензія 
на пристрої і ПО.

5. Існує повний російський переклад 
мови Arduino, призначений для подо-
лання мовного бар’єру при поширенні 
платформи по країнах СНД.

Arduino Uno – цей контролер по-
будований на ATmega328. Платформа 
має 14 цифрових вхід/виходів (6 з яких 
можуть використовуватися як виходи 
ШИМ), 6 аналогових входів, кварце-
вий генератор 16 Мгц, роз’їм USB, си-
ловий роз’єм, роз’єм ICSP і кнопку пе-
резавантаження. Для роботи необхідно 
підключити платформу до комп’ютера 
за допомогою кабелю USB, або подати 
живлення за допомогою адаптера AC/
DC або батареї. 

Платформа Arduino по технічному 
оснащенню ідеально підходить для 
освітнього процесу по проектуванню 
різних електронних систем і роботів, 
завдяки зрозумілому середовищу про-
грамування і можливості спостережен-
ня фізичних процесів в реальному часі. 
Потужніші плати Arduino (Due) засто-
совують для вирішення складних тех-
нічних завдань, пов’язаних з розроб-
кою великих проектів і їх комплексної 
автоматизації.

І на завершення слід зазначити, що 
поява і розвиток мікроконтролерів 
повністю змінило можливості сучас-
ної техніки. Вона стала більше функ-

ціональною, розумнішою і при цьому 
дешевшою. При цьому створювати 
багато пристроїв стало доступним, не 
виходячи з будинку. В майбутньому 
застосування мікроконтролерів тільки 
збільшуватиметься і цілком можливо, 
що незабаром вони складуть реальну 
конкуренцію і на ринку персональних 
комп’ютерів.

Викладач кафедри №11 майор 
Залужний О.В.

Мікроконтроллери в ногу з часом
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Мікроконтролери в ногу з часом

Поява першого мікропроцесора в 
1971 році зробило революцію в області 
цифрової електроніки і обчислюваль-
них машин. Розроблявся мікропроце-
сор як елемент, здатний замінити ве-
лику кількість мікросхем процесорної 
плати ЕОМ. В результаті, в одному 
корпусі були скомпоновані лічильники, 
регістри, логічні блоки та інші елемен-
ти. Для отримання готового комп’ю-
тера до мікропроцесора слід додати 
пристрої введення/виводу, пам’ять і 
деякі інші елементи. При цьому майже 
відразу виникло питання, а чи не мож-
на і всю цю периферію також розмісти-
ти на кристалі мікропроцесора? Через 
деякий час такий елемент був створе-
ний і отримав назву мікроконтролера.

Мікроконтролер – мікропроцесорна 
система, що містить на одному кри-
сталі процесорне ядро, довготривалу і 
оперативну пам’ять, пристрої введен-
ня/виводу і призначена для побудови 
систем управління, датчиків і інших 
компактних пристроїв. На відміну від 
мікропроцесора, мікроконтролер має 
меншу універсальність, так як до нього 
не можна підключати довільні елемен-
ти. Доступно тільки те, що розташова-
не всередині корпусу. Також пам’ять 
мікроконтролерів і сьогодні не пере-
вищує 512 Кб, що унеможливлює їх 
роботу з сучасними операційними си-

стемами. Проте, ці мікропроцесорні 
пристрої отримали величезне поши-
рення. Якщо взяти інформацію щодо 
кількості, то вони становлять 90 % усіх 
випущених мікропроцесорів. Мікро-
контролери сьогодні використовують-

ся у всій побутовій техніці, промисло-
вих установках та верстатах, датчиках, 
регуляторах і інших додатках, де не 
потрібна велика обчислювальна по-
тужність.

В даний час існує безліч мікрокон-
тролерів і платформ для здійснення 
управління фізичними процесами 
стосовно до мікропроцесорних ком-
плексів. Більшість цих пристроїв 
об’єднують розрізнену інформацію 
при програмуванні і укладають її в 
просту у використанні збірку. Фір-
ма Arduino (Італія), в свою чергу, теж 
спрощує процес роботи з мікроконтро-
лерами, проте забезпечує ряд переваг 
перед іншими пристроями через прості 
і зрозумілі середовища програмування, 
низьку ціну та безліччю плат розши-
рення. Для викладачів, курсантів (сту-
дентів) і любителів платформа Arduino 
може стати основним елементом для 
дослідження і вирішення завдань в об-
ластях електроніки і робототехніки. 

Бурхливий розвиток мікроконтро-
лерів не залишило осторонь і кафедру 
побудови телекомунікаційних систем 
факультету телекомунікаційних си-
стем. Завдяки старанням наших вете-
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Новітні технології зв’язку в Україні (4G)
 та їх реалізація в системах військового зв’язку

той же час, український радіочастот-
ний ресурс активно використовується 
мало неусіма бажаючими, починаючи 
від провайдерів-нелегалів і закінчую-
чи спецслужбами. У чому зв’язок між 
цими явищами і чому в нашій країні 
до цих пір немає високошвидкісного 
мобільного інтернету? Серед причин 
також можна назвати пасивність На-
ціональної комісії, що здійснює ре-
гулювання в області радіозв’язку та 
інформатизації в лобіюванні даного 
питання, внутрішні розбіжності серед 
мобільних операторів, і необхідність 
конверсії частот і модернізації облад-
нання Міністерства Оборони. 

Смуга частот в діапазоні 2 ГГц за-
резервована для ,,радіорелейного 
зв’язку” і ,,радіолокації” Збройних сил 
України, Держспецзв’язку та МВС. І 
якщо військові після проведення кон-
версії зможуть використовувати для 
своїх цілей вільні ,,цивільні” частоти, 
то мобільним операторам використову-
вати частоти для так званих ,,спеціаль-
них користувачів радіочастотного ре-
сурсу” категорично заборонено.

На сьогоднішній день в ЗС України 
можливо ефективно використовувати 
дану технологію в управлінні дронами. 
Протягом декількох місяців компанія 
Qualcomm проводила експерименти, 
щоб з’ясувати практичним шляхом, 
наскільки реально організувати управ-
ління дронами з використанням комер-
ційної мережі 4G LTE. Результати до-
слідження свідчать, що мережі 4G LTE 
підходять для безпечного управління 
дронами, літаючими за межами прямої 
видимості на висотах до 120 м. 

При цьому передача дрона від од-
нієї базової станції до іншої вико-

нується на-
віть краще, 
ніж в разі 
н а з е м н и х 
абонент ів , 
оскільки на 
висоті мен-
ше позна-
чається або 
зовсім від-
сутній вплив 
п е р е ш код , 
що погли-
нають і ві-
дображають 
радіохвилі.

Прикладом застосування 4G для 
побудови військових радіомереж є об-
ладнання, що випускається компанією 
Bittium Tactical LTE Access Point. Воно 
призначене для високошвидкісного 
безпроводового доступу, що вклю-
чає можливість обміну мультимедіа 
трафіком та VoIP сервіси для викори-
стання їх підрозділами на полі бою. 

Точка доступу підтримує роботу як 
з стандартними пристроями, так і з 
спеціально розробленими захищени-
ми терміналами. Антенна система при 
цьому представляє собою 2х2 МІМО, 
смуга пропускання обирається з мож-
ливих значень: 5; 10; 15; 20 МГц. Ця 
система працює в частотному діапазоні 
2100 МГц та 2600 МГц.

  Що стосується цивільних органі-
зацій, то за прогнозами аналітиків, до 
кінця 2017 року сервіс Gigabit Class 
LTE зі швидкістю передачі даних до 1 
Гбіт/с, по всьому світу запустять біль-
ше 15 мобільних операторів. У січні 
2017 року мережа Gigabit Class LTE за-
робила у найбільшого австралійського 
оператора Telstra. Аналогічні проекти 
в США реалізують телекомунікацій-
ні компанії AT & T, Sprint і T-Mobile, 
в Японії – NTT DoCoMo, в Південній 
Кореї SK Telecom.

Раніше дослідники опублікували 
прогноз по технології LTE-Advanced 
Pro, згідно з яким в 2021 році число 
абонентів, що користуються цим ви-
сокошвидкісним стандартом зв’язку 
перевищить 641 мільйон, з яких 87 % 
припаде на частку Азіатсько-Тихооке-
анського регіону, Північної Америки 
та Західної Європи.
Старший викладач кафедри № 12
працівник ЗСУ Помін А.Г.

Відповідно до ,,Інструкції про по-
рядок організації і проведення вій-
ськового (флотського) стажування, 
навчальної, виробничої, ремонтної, 
корабельної та інших видів практики 
курсантів (слухачів, студентів) вищих 
військових навчальних закладів, вій-
ськових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів”, затвердженої 
наказом Міністерства оборони України 
від 12 січня 2016 року  № 5, у Війсь-
ковому коледжі сержантського складу 
ВІТІ проводилась виробнича техноло-
гічна практика у військових частинах 
А0734, А0476, А3200, А3990. 

Основні завдання, які відпрацьо-
вують курсанти коледжу під час 
проведення технологічної практики 
наступні:

набуття навичок з експлуатації, ре-
монту, виробництва й збереження оз-
броєння та військової техніки, засобів 
обслуговування та ремонту, організації 
обліку, категоріювання і списання тех-
ніки й озброєння;

вивчення виробництва та практичне 
оволодіння технологічними процеса-
ми ремонту, ознайомлення з устатку-
ванням і технологічним оснащенням 
підприємств, засобами автоматизації 
управління, технікою безпеки на ви-
робництві, заходами з охорони навко-
лишнього середовища;

вдосконалення навичок з експлуата-
ції військової техніки зв’язку, усуненні 
несправностей, які виникають під час 
її експлуатації;

поглиблення та закріплення прак-
тичних знань з навчальних дисциплін 
навчального плану.

Практика в коледжі

Начальник військового коледжу  
сержантського складу
полковник Злобін К.В.
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Імплементація технологій дистанційного навчання мережевої 
академії CISCO в освітній процес ВІТІ

Поява принципово нових концеп-
цій ведення збройної боротьби та вій-
ськових конфліктів відбувалася на тлі 
інтеграції новітніх інформаційних си-
стем та технологій до складу існуючих 
та перспективних видів озброєння та 
військової техніки, що в значній мірі 
покращило їх бойові характеристики 
у порівнянні з існуючими зразками. 
Однак, це значно підвищило вимоги 
до фахівців з експлуатації озброєння 
та військової техніки, які повинні на 
достатньому рівні володіти знаннями 
з принципів організації комп’ютерних 
систем, мереж, їх апаратного та про-
грамного забезпечення, а також мати 
навики, необхідні для їх налаштування 
та обслуговування.

З урахуванням ситуації, що склалася 
в зоні проведення АТО на сході нашої 
держави, підготовка висококласних 
спеціалістів, здатних не лише забезпе-
чити обмін інформацією за будь-яких 
умов обстановки, але й впроваджувати 
інформаційні системи та технології в 
усі без винятку сфери діяльності Збро-
йних сил, є вкрай актуальним завдан-
ням на сьогодні. На практиці вирішен-
ня зазначеного завдання можливе лише 
шляхом впровадження сучасних ме-

тодів навчання у підготовку військових 
спеціалістів в галузі інформаційних 
технологій.

На сьогодні світовим лідером в га-
лузі інформаційних технологій є ком-
панія Cisco, яка спеціалізуються на 
проектуванні, розробці та продажі ме-
режевого обладнання. Однак, головна 
особливість, яка відрізняє компанію 
Cisco з поміж інших компаній в області 
розробки та продаж мережевого облад-
нання полягає в тому, що Cisco створи-
ла систему академій для навчання та 
сертифікації інженерів з комп’ютерних 
мереж. Сьогодні програма навчання в 
мережевій академії Cisco передбачає 
надання знань не тільки пов’язаних з 
продукцією власного виробництва, але 
і знання мережевих технологій і прото-
колів, на яких побудовані сучасні ло-
кальні та глобальні мережі. У зв’язку 
з цим значна кількість організацій про-
водить підготовку інженерів з комп’ю-
терних мереж саме на основі програми 
мережевої академії Cisco, професійні 
сертифікати якої визнані у всьому світі.

Для утримання високого стандар-
ту вимог до професійної підготовки 
майбутніх фахівців, роботи зі склад-
ним мережевим обладнанням для ло-

кальних, корпоративних і глобальних 
комп’ютерних мереж, компанія Cisco 
розвиває у світі системи регіональних 
та локальних мережевих академій при 
вищих навчальних закладах, одна з 
яких функціонує і в нашому ВУЗі. Ос-
новна перевага системи підготовки в 
академіях Cisco полягає в тому, що на-
вчання організоване з використанням 
низки принципів, основними з яких є:

– постійне оновлення інформаційної 
бази курсів, яка відповідає сучасному 
рівню розвитку інформаційних та теле-
комунікаційних технологій;

– безперервний доступ до інформа-
ційної бази з використанням будь-яко-
го пристрою (ПК, ноутбук, планшет, 
мобільний телефон, тощо), що має під-
ключення до мережі Інтернет;

– практичне відпрацювання навиків 
з налаштуванням мережевого облад-
нання як з використанням програмного 
емулятора (Cisco Packet Tracer), так і 
реального мережевого обладнання;

– послідовність викладення матеріа-
лу курсів „від простого – до склад-
ного”, що передбачає першочергове 
ознайомлення слухачів з принципами 
побудови простих локальних мереж з 
поступовим переходом до більш склад-
них корпоративних мереж.

На практиці реалізація зазначених 
принципів здійснюється наступним 
чином спочатку слухачі вивчають тео-
ретичний матеріал за певною темою з 
використанням інтерактивних вправ, 
мета яких стимулювати навчання, 
закріпити отримані знання, збагати-
ти навчальний процес і таким чином 
сприяти більш швидкому засвоєнню 
інформації.

Після ознайомлення з теоретичним 
матеріалом слухачі курсів мають змогу 
перевірити свої знання за допомогою 
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інтерактивних матеріалів. Наприклад, 
якщо в ході вправи вони знайомлять-
ся з новими командами, то спочатку 
відпрацьовують їх за допомогою засо-
бу перевірки синтаксису, а потім вже 
використовують їх для налаштування 
або усунення неполадок в мережах з 
використанням інструменту моделю-
вання мереж – програми-емулятора 
Cisco Packet Tracer. За допомогою да-
ної програми можна також додатково 
відпрацювати навички, створюючи 
свої власні вправи або беручи участь 
в багатокористувацьких іграх разом з 
іншими слухачами. Лабораторні робо-
ти по використанню і оцінці навичок 
в програмі Packet Tracer дозволяють 
об’єктивно оцінити свій рівень знань, 
а також допомагають при вивченні ма-
теріалів та підготовці до проміжних те-
стів та здачі фінальних іспитів. 

Після навчання на тренажерах слу-
хачі виконують вправи на реально-
му обладнанні, доступ до якого вони 
можуть отримати в спеціалізованих 
класах мережевої академії, або за до-
помогою віддаленого доступу через 
Інтернет. 

На даний момент програма сер-
тифікації Cisco 5-рівнева: Entry; 
Associate; Professional; Expert; 
Architect. 

Для забезпечення підготовки фахів-
ців на кожному із зазначених рівнів ме-
режевою академією підготовлено низ-
ку дистанційних курсів навчання (IT 
Essentials, CCNA R&S, CCNA Security, 
CCNР), зі змістом яких можна ознайо-
митися на сайті академії.

Базовим курсом, серед наведених 
вище, є курс CCNA, мета якого полягає 
в фундаментальній підготовці слухачів 
з теорії та практики проектування, по-
будови та технічного супроводження 
локальних та глобальних мереж з ви-
користанням загальноприйнятих стан-
дартів та рішень. 

Слухачі отримають навички вста-
новлення та конфігурування комута-
торів і маршрутизаторів Сisco в багато-
протокольних мережах, які об’єднують 
локальні та територіально-розділені 
мережі (LAN і WAN), налагодження 
на початковому етапі, підвищення про-
дуктивності та захищеності мереж.

Програма CCNA складається з чо-

тирьох частин (семестрів) по 70 годин 
кожний: вступ в мережеві технології; 
основи маршрутизації і комутації; мас-
штабування мереж; з’єднання мереж. У 
якості контрольних заходів під час дис-
танційного навчання на курсі CCNA 
використовуються контрольні роботи, 
які вирішуються через мережу Інтер-
нет. Для завершення семестру необхід-
но здати фінальний іспит, що включає 
теоретичні та практичні питання. Піс-
ля завершення всіх чотирьох семестрів 
слухачам надається можливість здачі 
комплексного іспиту, який включає ма-
теріал всього курсу. 

Слід зауважити, що здача комплекс-
ного іспиту є платною, однак, для слу-
хачів, які успішно закінчили навчання 
із середнім балом більше 80 %, ком-
панія Cisco Systems надає ваучер на 70 
% знижку для здачі іспиту на отриман-
ня сертифікату CCNA міжнародного 
зразка.

Отже, узагальнюючи особливості 
процесу організації дистанційного на-
вчання на курсах мережевої академії 
Cisco, можна зробити наступні виснов-
ки: під час організації курсів робиться 
акцент на формування у слухачів кри-
тичного мислення та отримання нави-
чок співпраці при вирішенні проблем. 
Впроваджена система оцінювання 
забезпечує можливість самооцінки з 
боку слухачів, що надає їм можливість 
вивчати матеріал у власному темпі, 
а також зворотній зв’язок для аналізу 
набутих знань та навичок з боку викла-
дачів (інструкторів). 

Зміцнення розуміння матеріалу 
здійснюється через виконання інтерак-
тивних завдань і тестів, у тому числі 
з використанням мобільних засобів 
зв’язку на базі операційних систем 
Android та iOS. І на завершення, мож-
ливість отримання сертифікатів між-
народного зразка суттєво мотивує слу-
хачів до якісного навчання, адже може 
бути використане викладачами у якості 
залікових одиниць при оцінюванні 
знань курсантів з фахових дисциплін.

Начальник кафедри № 21 д.т.н., с.н.с. 
підполковник Сова О.Я.,
викладач кафедри № 21 майор 
Симоненко О.А.

Враховуючи результати 2016-2017 
навчального року, які були проаналізо-
вані на розширеному засіданні Вченої 
ради інституту 29 серпня 2017 року, 
начальником інституту було визначено 
основні напрями в організації освітньо-
го процесу на новий навчальний рік:

– підготовка офіцерських кадрів, які 
відповідатимуть сучасним потребам 
розвитку у галузях телекомунікацій, 
інформатизації, захисту (технічного, 
криптографічного) інформації та кі-
бернетичної безпеки, формування на-
ціонально свідомого громадянина і па-
тріота України;

– запровадження новітніх навчаль-
них технологій та продовження вдоско-
налення та створення матеріально-тех-
нічної бази інституту, а саме:

навчальної телекомунікаційної ме-
режі інституту на базі сучасних засобів 
зв’язку;

комплексу програмно-технічних за-
собів інформаційної боротьби у кібер-
просторі; 

спеціалізованих класів сучасних за-
собів зв’язку, інформаційних техноло-
гій,   інформаційного  протиборства, 
систем захисту інформації;

комп’ютерного комплексу для вив-
чення основ побудови мікропроце-
сорних технологій, технічного забез-
печення інформаційних технологій 
спеціального призначення;

сучасного методичного фонду з вра-
хуванням досвіду АТО та інших ми-
ротворчих операцій, збільшення його 
кількості;

віртуального навчального середови-
ща, яке включає електронні навчальні 
підручники тощо;

– забезпечення якісної навчальної, 
методичної, організаційної роботи;

– врахування в програмах підготов-
ки досвіду АТО; 

 – подальша інтеграція освіти та 
науки;

– підготовка до проведення чергової 
акредитації, первинної акредитації     

Особливу увагу в новому навчаль-
ному році буде приділено практичній 
підготовці курсантів.

Начальник навчального відділу
полковник Пистярк В.В.

Особливості  організації освітньо-
го процесу в 2017 – 2018 

навчальному році


