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12 жовтня 2016 року, у Війсь-
ковому інституті телекомунікацій та 
інформатизації відбулась знаменна, 
історична подія – відкрито Меморіал 
загиблим в АТО офіцерам-зв’язківцям.

В урочистостях взяли участь заступ-
ник начальника Генерального штабу 
Збройних сил України – генерал-лей-
тенант Сергій Бессараб, Начальник 
військ зв’язку Збойних сил Украї-
ни – начальник Головного управлін-
ня зв’язку та інформаційних систем 
Генерального штабу Збройних сил 
України генерал-майор Володимир 
Рапко, заступник Голови Печерсь-
кої, у місті Києві, районної державної 
адміністрації Володимир Невмер-
жицький, а також представники вій-
ськових установ, громадських, вете-
ранських, волонтерських, релігійних 
організацій та члени сімей військо-
вослужбовців, які загинули в АТО.

На постаменті височіють два 
гранітні обеліски. Один з яких на честь 
вшанування пам’яті полковника Іго-
ря Павлова, який загинув у зоні АТО, 
виявивши мужність, героїзм, відва-
гу і самовіддані дії під час виконання 
військового обов’язку з захисту дер-
жавного суверенітету та територіаль-
ної цілісності України. Начальник 

кафедри тактико-спеціальної підго-
товки факультету захисту інформації, 
кандидат технічних наук, доцент пол-
ковник Павлов Ігор Миколайович був 
навічно зарахований до списку особо-
вого складу Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації. Він 
був справжнім офіцером, високофахо-
вим спеціалістом, науковцем, виклада-
чем, патріотом України, людиною рід-
кісної доброти та порядності. Другий 
обеліск на честь вшанування пам’яті 
загиблим в АТО офіцерам-зв’язківцям 
випускникам нашого вишу. Майор 
Губа Яків Миколайович, капітан Сково-
родін Олексій Володимирович, капітан 
Обухівський Олег Васильович, майор 
Хмельницький Віктор Іванович, майор 
Балагланов Павло Юрійович, капітан 
Шевчук Сергій Іванович, капітан Біло-
кобильський Сергій Михайлович, пол-
ковник Кифоренко Борис Борисович, 
полковник Соснюк Віктор Володими-
рович, капітан Лимарь Сергій Вікто-
рович, підполковник Музика Артур 
Сергійович, підполковник Василенко 

Святослав Вікторович, майор Андріє-
ць Олег Анатолійович – загинули, за-

хищаючи Україну, виконуючи свій вій-
ськовий і громадянський обов’язок.  
Обеліски, водночас, символізують і 
скорботу, і гордість – скорботу за наши-
ми офіцерами, які героїчно загинули 
виконавши свій обов’язок, а гордість 
за те,  що є справжні захисники Бать-
ківщини, для яких доля рідної країни 
дорожче власного життя. Ці обеліски 
продовжують Алею героїв-зв’язківців, 
які віддали своє життя, захищаючи 
Батьківщину в роки другої Світової 
війни. Це теж символічно, оскільки у 
всі часи захищати власний народ, рід-
ну землю було почесно й відповідаль-
но. І тому військовослужбовці вишу з 
честю виконували, виконують і будуть 
виконувати цей сакральний обов’язок. 
Серед військовослужбовців інституту 
109 учасників АТО, 8 з яких відзначені 
заслуженими бойовими нагородами.

Не випадково, це відкриття приуро-
чене до одного з найбільших та значу-
щих державних свят – Дня захисника 
України, – сказав присутнім начальник 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації учасник АТО, 
кавалер ордена Богдана Хмельниць-
кого ІІІ ступеня полковник Євген Сте-
паненко.  Адже саме за незалежність 
нашої Батьківщини, захист її держав-
ного суверенітету та територіальної 
цілісності боролись і борються мужні 
воїни, захисники нашої України. Ми 
пам’ятаємо усіх героїв – викладачів 
та випускників! І саме герої ниніш-
нього покоління стануть найкращим 
прикладом для наступних поколінь 
українських воїнів. Я хочу вислови-
ти щире співчуття і підтримку рідним 
наших полеглих офіцерів. Пам’ять 

про них завжди буде жити у наших 
серцях. Їхні подвиги будуть надихати 
прийдешні покоління на самовідда-
ний захист рідної землі, – зазначив він.

Далі до присутніх звернувся заступ-
ник начальника Генерального штабу 
Збройних сил України – генерал-лейте-
нант Сергій Бессараб. – Наші україн-
ські родини втратили своїх близьких: 
хтось чоловіка, хтось сина, хтось бра-
та, – наголосив він. – Ці офіцери захи-
щали наш спокій. Вони захищали наші 
родини. Вони захищали нашу країну, 
нашу безпеку, шана їм та вічна пам’ять 
за це. – Ви, як українські військово-
службовці – офіцери та майбутні офі-
цери, як люди, які захищають зі зброєю 
в руках українську державу, прийміть 
щирі слова подяки за вашу звитягу, 
за те, що кожен українець може по-
чувати себе безпечно. Слава Україні!

Також до слова були запрошені за-
ступник Голови Печерської, у місті 
Києві, районної державної адміністра-
ції Володимир Невмержицький, дру-
жина загиблого в АТО полковника 
Ігоря Павлова Світлана Власенко, син 
загиблого в АТО полковника Віктора 
Соснюка курсант нашого вишу Євген 
Соснюк. Їх промови лунали особливо 
щиро й зворушливо. Після чого від-
бувся, власне, ритуал відкриття ме-
моріалу. Право відкриття було надано 
командиру навчальної групи курсантів 
факультету захисту інформації сер-
жанту Костянтину Чорному – учасни-
ку боїв під Іловайськом, у складі 80 
окремої аеромобільної бригади, боїв 
під час виходу з Дебальцевського пла-
цдарму, у складі 128 горно-піхотної 
бригади та курсанту факультету ін-
формаційних технологій у системах 
управління, солдату Євгену Соснюку.

Після хвилини мовчання Меморіал 
загиблих в АТО офіцерів-зв’язківців 
освятив Заступник Голови Синодаль-
ного управління військового духовен-
ства Української православної церкви 
Київського патріархату настоятель Ми-
колаївського храму протоієрей отець 
Тарас. Присутні вшанували пам’ять 
полеглих покладанням квітів до щой-
но відкритого меморіалу. Атмосфера 
заходу була особливо зворушливою. 
Лунали інструментальні номери запро-
шених митців, поетичні виступи дітей. 
Курсанти пройшли урочистим маршем.

Події місяця

Урочисте відкриття Меморіалу загиблим в АТО офіцерам-зв’язківцям
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3 в ер есня 2016 року, у Військо-
вому інституті  телекомунікацій та 
інформатизації відбувся урочистий 
ритуал складання військової присяги 
на вірність Українському народові кур-
сантами першого курсу набору 2016 
року. В цей святковий день присягу 
прийняли 275 курсантів. Понад 60 вій-

ськовослужбовців вступили до нашо-
го вишу з військ – і серед них більше 
20-ти, які вже понюхали пороху в АТО.
Розпочався військовий ритуал з висту-
пу начальника інституту, учасника  
АТО, кавалера  ордена Богдана Хмель-
ницького ІІІ ступеня полковника Єв-
гена Степаненка, який привітав осо-
бовий склад інституту із знаменною 
подією, наголосивши, що молодим 
воїнам  нашого вишу є чим пишатися 
– випускники  інституту гідно вико-
нують свій обов’язок із забезпечення 
зв’язку в зоні проведення Антитеро-
ристичної операції на території До-
нецької та Луганської областей, прояв-
ляючи при цьому мужність і героїзм. 
Військовослужбовці Збройних сил 
України та присутні гості вшанували 
хвилиною мовчання героїв, полеглих у 
боротьбі за вільну незалежну Україну. 
 Складання військової присяги для 
кожного з вас є важливим святом як в 
особистому житті, так і у військовій 
кар’єрі. Воно демонструє вашу чолові-
чу мужність та відданість армійській 
справі. А найголовніше – здатність та 
готовність зі зброєю у руках обороня-
ти рідну землю та бути справжніми 
захисниками вітчизни – зазначив на-
чальник військ зв’язку Збройних сил 
України генерал-майор Володимир 
Рапко. Тому, ці хвилини військової 
клятви запам’ятаються на все життя. 
Зі зворушливою промовою та молит-

ПРИСЯГИ УРОЧИСТА 
МИТЬ

вою виступив керівник сектора опіки 
воїнів-інтернаціоналістів та учасників 
бойових дій Синодального відділу 
УПЦ священник В’ячеслав. Він благо-
словив на щасливий професійний шлях 
першокурсників, які свідомо одягли 
однострої та вирішили присвятити 
своє життя захисту рідної України. Та-
кож священник В’ячеслав подарував 
інституту ікону Всіх Святих Воїнів, яка 
стане одним з оберегів нашого вишу.
Командування інституту  та поваж-
ні гості привітали особовий склад та 
батьків, які виховали майбутніх муж-
ніх воїнів-синів, що розпочали свій 
шлях до офіцерських погонів. Риту-
ал складання Військової присяги за-
вершився проходженням урочистим 
маршем особового складу інституту.

Події місяця

Першокурсники інституту 
відвідали виставку «Наш Сікор-

ський»

11 в ер есня курсанти перших 
курсів Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації  відвідали 
історико-меморіальний виставковий 
проект «Наш Сікорський». Під час 
екскурсії курсанти ознайомилися з 
експозицією, яка наповнена унікаль-
ними матеріалами, віднайденими 
в київських архівах та переданими 
Історичним архівом І. Сікорського, 
дізналися про важливі періоди жит-
тя відомого авіаконструктора. А та-
кож переглянули фільм з його голо-
сом за кадром, побачили моделі його 
найвідоміших літаків і гелікоптерів. 
Цікаво знати:

Ігор Іванович Сікорський (1889 – 
1972) народився 25 травня в Києві в 
родині лікаря-психіатра, професора 

Київського університету Св. Володи-
мира. Ще під час навчання в Першій 
київській гімназії геніальний киянин 
сконструював свою першу модель 
гелікоптера з гумовим моторчиком. 
З 1907 по 1911 роки Ігор вчиться в 
Київському політехнічному інституті, 
організував студентську авіаційну 
спільноту на базі КПІ, а також вступив 
до Київського товариства повітропла-
вання. У рідному Києві Сікорський 
створив свої перші моделі гелікоптерів 
та аероплани, зокрема, знаменитий 
БіС-2, який піднявся у київське небо. 
З Києвом пов’язаний і знаменитий 
«Ілля Муромець» – чотиримоторний 
біплан, який був збудований на «Росій-
сько-балтійському вагонному заводі» і 
який поставив низку рекордів та здій-
снив історичний переліт із Санкт-Пе-
тербурга до Києва в червні 1914 року.
Саме на гелікоптерах Сікорського було 
здійснено перші перельоти через Ат-
лантику (1967) та Тихий океан (1970). 
На гвинтокрилах Сікорського і зараз 
літають президенти різних країн світу, 
його машини задіяні в якості повітряних 
шпиталів, вони гасять лісові пожежі та 
стоять на озброєнні різних країн світу.
Пам’ятник Сікорському Ігорю Іванови-
чу встановлено на майданчику біля ко-
лишнього ангару, а нині відділу історії 
авіації і космонавтики Державного 
Політехнічного Музею НТУУ КПІ.
На постаменті вибито: Сікорський 
Ігор Іванович «... Знімаю капелю-
ха перед Альма-Матер, яка підго-
тувала мене до підкорення неба».
Конструктору перших літаків, 
вертольотів, студенту КПІ
1907 –1911 років від київських полі-
техніків. Напередодні початку ново-
го навчального року Національному 
технічному університету України 
«Київський політехнічний інститут» 
наказом Міністра освіти і науки Украї-
ни Лілії Гриневич від 17 серпня 2016 
року № 992 «Про присвоєння імені 
Національному технічному універси-
тету «Київський політехнічний інсти-
тут» присвоєно ім’я його колишнього 
студента, видатного авіаконструктора 
ХХ століття Ігоря Івановича Сікорсь-
кого. Відтепер повна назва найкращо-
го технічного університету в Україні 
– Національний технічний універси-
тет України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського».
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Події місяця
Запрошуємо до участі

Запрошуємо Вас взяти участь у 
роботі IX науково-практичної кон-
ференції «Пріоритетні напрямки ро-
звитку телекомунікаційних систем 
та мереж спеціального призначення. 
Застосування підрозділів, комплексів, 
засобів зв’язку та автоматизації в 
АТО», яка відбудеться у Військовому 
інституті телекомунікацій та інфор-
матизації 25 листопада 2016 року.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ:
1. Інформаційні системи та ме-

режі, системи підтримки прийняття 
рішень спеціального призначення. 

2. Стан і розвиток автоматизованих 
систем управління військами та зброєю.

3. Проблеми захисту інфор-
мації в спеціальних інформа-
ційно-комунікаційних системах.

4. Сучасні проблеми технічного та 
метрологічного забезпечення зв’язку.

5. Тенденції розвитку за-
собів зв’язку та автоматизації. 

6. Бойове застосування систем 
зв’язку та автоматиза-
ції Збройних сил України.

7. Напрями вдосконалення під-
готовки військових фахівців.

Адреса організаційного комітету: 
01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1, 
ВІТІ, науково-організаційний відділ. 
Телефони: (044) 256-23-73; 256-22-73; 
256-22-37. Внутрішні: 442-73; 442-37.

Е-mail:  viti@viti.edu.ua; naukaviti@
gmail.com. Додатково інформацію 
див. на сайті  viti.edu.ua.

24 в ер есня 2016 року в місті 
Полтава з нагоди Дня міста та з ме-
тою формування національної свідо-
мості, популяризації кращих здобут-
ків національної культури да духовної 
спадщини, пропаганди національних 
традицій та звичаїв, утвердження по-
чуття патріотизму, становлення грома-
дянина патріота свого міста та спри-
яння єднанню українського народу 
відбувся арт-проект «Парад Полтава 
вишивана». Парад проходив з 11.00 
до 13.00 від Білої Альтанки до парку 
культури та відпочинку «Перемога».

На даний захід був запрошений 
Військовий коледж сержантсько-
го складу Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації. 

В заході приймали участь 24 кур-
санти, які здійснювали урочисту ходу 
з прапором України та 36 курсантів 
пройшли у складі колони, яку очо-
лював начальник навчального курсу 
майор Шкода Вадим Анатолійович.

«ПАРАД ПОЛТАВА ВИШИ-
ВАНА»

Новини навчальної літератури

21 липня 2016 року на виконання 
наказу Міністерства оборони України 
від 22.04.2016 року № 214, у Збройних 
силах України відбувся конкурс на кра-
щий підручник та навчальний посібник 
для слухачів, курсантів, студентів вій-

ськових вишів.
Автори та ав-
торські колек-
тиви Військо-
вого інституту 
телекомунікацій 
та інформати-
зації взяли ак-
тивну участь 
у конкурсі.
На підставі про-

позицій конкурсної комісії кращим 
навчальним посібником, та відповід-
но, перше місце за природничо-нау-

ковим напрямом, здобув авторський 
колектив від Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації:
професор кафедри № 21 к.т.н., до-
цент пр. ЗСУ Горбенко В.І., доцент 

кафедри № 21 
к.т.н., доцент 
підполковник 
Н е с т е р е н к о 
М.М., заступ-
ник начальника 
кафедри № 21 
к.т.н., доцент 
підполковник 
Сілко О.В., 
начальник ка-
федри № 21 

д.т.н., доцент полковник Субач І.Ю.
Навчальний посібник  «Комп’ютерна 
схемотехніка та архітектура комп’ю-
терів АСУВ» (у двох частинах, трьох 
книгах). Третє місце  за природни-

чо-науковим на-
прямом «Захист 
інформації в 
телекомуніка-
ційних систе-
мах та мережах. 
«Частина 1», 
здобув автор-
ський колектив 
кафедри № 12  
к.т.н., підпол-
ковник Мазу-
левський О.Є., 
к.т.н., доцент, 
полковник Са-
мойлов  І.В., 
к.т.н., підпол-
ковник Шев-
ченко А.С.    

Цікаві винаходи

1 жовтня 2016 року, у Військовому 
інституті телекомунікацій та інформа-
тизації відбулась знаменна історична 
подія. З нагоди 50-ї річниці перетво-
рення Київського військового училища 
зв’язку у Київське вище військове інже-
нерне училище зв’язку було проведено 
урочисту зустріч ветеранів-зв’язківців.

Урочиста мить зустрічі

1956 рік.
Так виглядала пер-
ша автоматична 
станція мобільного 
зв’язку SRA/Ericsson 
MTA, яка була ви-
найдена в Швеції 

в 1956р. Вага першого стільнико-
вого телефону була 40кг. Як пра-
вило такі аппарати транспортува-
ли в багажному відсіку автомобіля, 
а переговорна трубка знаходилася 
на зворотній стороні  сидіння водія. 
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На вченій раді інституту 27.09.2016 року були підве-
дені підсумки навчальної роботи. За високі показники у 
навчанні за підсумками навчання у системах 2015 – 2016 
навчальному році нагороджені грамотами: особовий 
склад факультету Інформаційних технологій в системах 
управління – виконуючий обов’язки  начальника факуль-
тету підполковник ВАСИЛЬЄВ О.Я., особовий склад 22 
курсу – начальник курсу майор ІВАНОВ В.Д., особовий 
склад 122 навчальної групи – командир навчальної групи 
мол. сержант ЧИЖИК Д.А., особовий склад 222 навчаль-
ної групи – командир навчальної групи мол. сержант БУ-
РЕНОК О.О., особовий склад 321 навчальної групи – ко-
мандир навчальної групи сержант ОПАНАСЕНКО М.І.

За сумлінне виконання службових обов’язків з ор-
ганізації навчально-виховної роботи з підлеглим особо-
вим складом начальнику курсу майору ІВАНОВУ В.Д., 
командиру 122 навчальної групи мол. сержанту ЧИ-
ЖИКУ Д.А., командиру 222 навчальної групи мол. сер-
жанту БУРЕНКУ О.О., командиру 321 навчальної гру-
пи сержанту ОПАНАСЕНКУ М.І. оголошені подяки.

На виконання вимог наказу Міністерства оборони 
України від 25.04.2016 № 216 «Про вдосконалення підго-
товки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержант-
ського (старшинського) складу у вищих військових на-
вчальних закладах та військових навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів» з першого вересня 2016 
року в інституті  запроваджена нова система вдоско-
налення практичної підготовки курсантів на кожно-
му курсі навчання з використанням нового підрозділу 
– Батальйону забезпечення навчального процесу, місце 
дислокації якого смт. Семиполки. Всі практичні завдан-
ня з загальновійськових дисциплін курсанти інститу-
ту будуть відпрацьовувати безпосередньо на місцевості.
Заплановано також поєднання плану навчально-
го процесу з планом бойової підготовки полку зв’яз-
ку, посилення підготовки курсантів за рахунок ста-
жування на посадах командира відділення, взводу.
Завданням на 2016 – 2017 навчальний рік є продовження 
створення та вдосконалення навчальної телекомуніка-
ційної мережі інституту на базі сучасних засобів зв’яз-
ку, комплексу математичного моделювання бойових дій, 
комплексу програмно-технічних засобів інформаційної 
боротьби у кіберпросторі, спеціалізованих класів су-
часних засобів зв’язку, інформаційних технологій,   ін-
формаційного протиборства, систем захисту інформації, 
комп’ютерного комплексу для вивчення основ побудови 
мікропроцесорних технологій, технічного забезпечення ін-
формаційних технологій спеціального призначення тощо.

Таблиця
результатів навчання курсантів

 у 2015-2016 навчальному році по навчальних курсах

Таблиця
порівняння загальних результатів

2015-2016 та 2014-2015 навчальних років (по курсах)

Підрозділ Середній 
бал

Якість 
навчання  % Успішність 

навчання %
Факультет № 1 3,87 18,0 62,4
Факультет № 2 3,92 26,0 71,9

Факультет № 3 3,7 10,5 57,9

Факультет № 4 3,4 0 42,5

За  інститут 3,8 16,6 61,4

Таблиця
результатів навчання курсантів у 2015-2016 навчальному 

році

Результати успішності навчання

Рік нав-
чання

Навчальний
курс

Серед-
ній
бал

Якість 
навчання  

%

Успіш-
ність 

навчання 
%

Місце
в загально-

му рейтингу

І
25 3,7 0 76,7 9
35 3,3 0 46,2 11
45 3,4 0 42,5 10

ІІ
14 3,67 9,1 53,6 7
24 3,78 19,3 35,1 8

ІІІ
13 4,19 26,5 79,6 5
23 4,24 60,0 100 3
33 4,21 21,4 85,7 4

ІV
12 4,1 34,3 65,7 6
22 4,3 65,6 100 1
32 4,5 75,0 75,0 2

Цікава інформація
День програміста

Свято відзначається  на 256-й день року (13 вересня в 
«звичайні» роки і 12 вересня – в роки високосні).

Професійне свято програмістів, що відзначається на 
256-й день року (для програміста це 255-й день року або 
0xFF-ний в 16-річної системі числення, так як рахунок 
починається з нуля). 256 Число (28) вибрано тому, що це 
кількість чисел, яку можна виразити за допомогою восьми-
розрядного байта.

Підрозділ Навчальна 
група

Середній 
бал

Якість 
навчання  % Успішність 

навчання %

Факультет № 1
141 3,9 14,3 71,4
131 4,24 36,8 89,5
122 4,4 50,0 75,0

Факультет № 2

254 3,94 0 87,5
243 3,9 26,7 46,7
232 4,35 50,0 100
222 4,44 70,0 100

Факультет № 3
351 3,47 0 43,5
331 4,22 33,3 100
321 4,54 75,0 75,0

Факультет № 4 455 3,49 0 40,7
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25 серпня 2015 року  
Президент України Петро По-
рошенко нагородив відзнакою 
Президента України «За мужність»-
курсового офіцера факультету захисту 
інформації молодшого лейтенанта Ко-
стянтина Кіяновського та вручив офі-
церу орден «За мужність» III ступеня.
Костянтин Кіяновський народився 
13 травня 1980 року у місті Чернігів. 
У 1998 – 1999 роках проходив строко-
ву військову службу у Національному 
університеті оборони України імені 
Івана Черняховського, після закінчення 
якого планував працювати у оператив-
но-розшуковій службі карного  розшу-
ку. Проте, строкова служба дещо зміни-
ла у світогляді Костянтина і він вирішив 
стати професійним військовим та всту-
пив на військову службу за контрактом 
у 314 окремий батальйон охорони та 
обслуговування, який займався питан-
нями охорони штабу ОК «ПІВНІЧ».
Починаючи з 2002 по 2005 роки Ко-
стянтин неодноразово подавав рапорти 
з клопотанням щодо відправки його у 
складі Українського контингенту Ми-
ротворчих сил ООН до Лівану, Косо-
во та Іраку. «Заважали здійснити це 
бажання різні причини, – говорить 
Костянтин. Починаючи від службових 
і закінчуючи особистими. Як відомо, 
дозвіл на такі відрядження, дають у 
тому числі і найближчі родичі військо-
вослужбовця, а моя мати такий дозвіл 
мені не давала». Нарешті у 2005 році 
«зірки розташувались як треба» і Ко-
стянтин з квітня по грудень був відряд-
жений у складі коаліційних сил НАТО 
до Іраку, де виконував завдання пов’я-
зані з забезпеченням польотів літаків 
Повітряних сил Збройних сил Украї-
ни, охороною військового табору бази 
«Дельта» у складі варти, конвойним 

супроводженням і охороною вантажів, 
несенням служби на блокпостах.
Інформаційна довідка: Україна ввела 
свій контингент на територію Респу-
бліки Ірак 11 серпня 2003 року. Кон-
тингент складався з 19-ого окремого 
батальйону радіохімічнобіологічного 
захисту та 5-ї окремої бригади Сухо-
путних Військ Збройних сил України. 
Загальна чисельність українських вій-
ськових у зоні конфлікту на початок 
вересня 2003 р. становила 1680 осіб 
на військових базах у містах Кут та 
Хіла, а також 10 осіб на території так 
званої «Зеленої Зони» у місті Багдад. 
Таким чином, за чисельністю україн-
ські сили були третім контингентом 
після американського та британського. 
Контингент був виведений з іракської 
території протягом десяти днів, з 20 по 
30 грудня 2005 року, але в Іраку зали-
шилася група військових кількістю до 
50 осіб, так званий військовий персо-
нал України в Республіці Ірак. Місце 
дислокації база «Дельта» в місті Кут.

З початком антитерористичної опе-
рації у окремих районах Донецької та 

Луганської областей Костянтин Кія-
новський проходить службу в Об’єд-
наному польовому гвардійському вузлі 
зв’язку Генерального штабу Збройних 
сил України (смт. Семиполки) на по-
саді Головного сержанта центру. Зно-
ву подає рапорти з клопотанням щодо 
відрядження його в райони проведення 
АТО, але командування військової ча-
стини відмовляє йому, –  «у той час, у тій 
ситуації на війні потрібні були фахів-
ці-зв’язківці» – говорить Костянтин.
У грудні 2014 року загострилась вій-
ськово-політична ситуація у районі 
Дебальцівського плацдарму, виникла 
загроза утворення, так званого «кот-
ла» для угрупування військ Збройних 
сил України, які на той час там знахо-
дились. В цей час, начальник центру, 
де проходив службу Костянтин, довів 

до особового складу підрозділу, що 
у районі Дебальцівського плацдар-
му потрібні військовослужбовці для 
виконання бойових завдань безпосе-
редньо не пов’язаних з організацією 
системи зв’язку. «Я відразу погодив-
ся.»У грудні 2014 року був відрядже-
ний у сектор «Д» –  говорить офіцер.
Інформаційна довідка: Бої за Дебаль-
цівський плацдарм –  одне з найбіль-
ших зіткнень на Донбасі. З усіх боків у 
ньому взяли участь тисячі бійців, сот-
ні одиниць техніки й важкої артилерії.

Найгостріша фаза тривала май-
же місяць –  з 25 січня до 18 лютого 
2015 р. –  й включала в себе як ма-
совані артилерійські обстріли, так 
і перестрілки на малих відстанях зі 
стрілецької зброї, і навіть танкові 
бої. Паралельно цьому в столиці 
Білорусі йшов переговорний про-
цес, який завершився 12 лютого під-
писанням так званого «Мінська-2».
Після відходу сил АТО з Дебальцево-
го і його околиць на Донбасі настало 
якщо не перемир’я, то принаймні від-
чутне зниження активності бойових 
дій (бої в Мар’їнці чи Широкиному 
за своїми масштабами все ж значно 
поступалися подіям лютого 2015 р.), 
а лінія фронту майже не змінювалася.
За даними Міноборони, у другій по-
ловині січня 2015 р. сепаратисти 
кинули всі свої сили на розширення 
територій «республік». Наступ пла-
нували одночасно в трьох напрямках: 
Щастя  –  Трьохізбенка на Луганщині, 
а також Дебальцеве та Маріуполь 
на Донеччині. Головним напрямом 
удару став саме так званий «Дебаль-
цівський виступ», який на кілька де-
сятків кілометрів вклинювався у те-
риторію самопроголошеної «ДНР».
«Під час бойових дій в районі Де-
бальцевого у період з 15 січня до 18 
лютого загинуло 110 військовослуж-
бовців, 270 було поранено, 7 –  взя-
то в полон та 18 зникли безвісти. За 
весь час оборони Дебальцівського 
виступу загинуло 136 та було пора-
нено 331 військовослужбовців ЗСУ».
Бойові завдання, які виконував 
підрозділ молодшого лейтенанта 
Кіяновського були пов’язані з ор-
ганізацією оборони та охорони ча-
стин, які на той час дислокувались 
у районі асфальтового заводу м. Де-
бальцеве, разом з правоохоронцями 
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та нацгвардійцями патрулювали міста 
та головне і найнебезпечніше бойове 
завдання було – доставка боєприпасів 
до ракетних систем залпового вогню 
БМ-21 «Град» для артилерійського 
підрозділу, який знаходився в селі Лог-
винове. В рейдах до села Логвінове мо-
лодший лейтенант Кіяновський вико-
нував задачу у якості старшого машини 
з боєприпасами: обирав та планував 
основний та запасний маршрут руху 
з урахуванням тактичної обстановки, 
яка складалась на той момент, визна-
чав час доби виїзду, підбирав особовий 
склад, який, на даний час психологіч-
но був готовий виконати це завдання. 
Загалом читачам, які проходять службу 
у Військовому інституті телекомуніка-
цій та інформатизації, не треба багато 
розповідати про складність військо-
во-політичної обстановки у цьому 
районі: отже саме у селі Логвинове 09 
лютого 2015 року героїчно загинув, ви-
конуючи бойове завдання, начальник 
кафедри тактико-спеціальної підготов-
ки факультету захисту інформації ВІТІ 
полковник Павлов Ігор Миколайович.
18 грудня 2015 року розпочався вихід 
військ (сил) Збройних сил України з 
міста Дебальцеве. Під час руху коло-
ни, в якій виходив з міста і молодший 
лейтенант Кіяновський, декілька разів, 
на протязі всього маршруту, з усіх 
сторін відбувались бойові зіткнення 
військ ЗСУ з терористами. «Вразило 
те, що під час виходу з Дебальцівсь-
кого плацдарму – говорить Костянтин: 
– серед військовослужбовців-зв’яз-
ківців не було жодного «двохсотого». 
Також запам’яталися слова заступни-
ка з озброєння підполковника Олексія 
Каплі: – «Зрозуміло, що ми можемо 
не вийти з оточення, але до кінця за-
лишаємось чоловіками і забираємо їх 
(терористів) по максимуму з собою». 

Як не дивно, ці слова підняли бойовий 
дух та мобілізували особовий склад 
на якісне виконання бойової задачі”.
О 14 годині 19 лютого 2015 року коло-

на з воїнами-зв’язківцями прибула до 
міста Артемівська та згодом на місце 
постійної дислокації Об’єднаного по-
льового гвардійського вузла зв’язку.
На даний час кавалер ордена «За 
мужність» молодший лейтенант Кія-
новський Костянтин Михайлович 
проходить службу на посаді курсо-
вого офіцера факультету захисту ін-
формації Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації.
Прес-офіцер факультету захисту ін-
формації підполковник Роман Пархо-
менко

На сьогодні жодна армія провідних 
країн світу не може представити керу-
вання військами та здійснення розвід-
ки за відсутності безпілотного авіацій-
ного комплексу. Як правило, основне 
завдання, що покладається на комплек-
си безпілотних літальних апаратів 
(БпЛА), – проведення розвідки важ-
кодоступних районів, в яких отриман-
ня інформації звичайними засобами, 
включаючи авіарозвідку, ускладнене 
або ж наражає на небезпеку здоров’я і 
навіть життя людей. Крім військового 
використання застосування безпілот-
них авіаційних комплексів відкриває 
можливість оперативного і недорогого 
способу обстеження важкодоступних 
ділянок місцевості, періодичного спо-
стереження заданих районів, цифрово-
го фотографування для використання в 
геодезичних роботах та у випадках над-
звичайних ситуацій. Завдяки системі 
зв’язку, яка в реальному часі здатна пе-
редавати відео - та фото дані, інформа-
ція, що надходить до безпілотних авіа-
ційних комплексів БПАК обробляється 
операторами і внаслідок приймаються 
рішення щодо вирішення проблеми.
Незважаючи на перспективність ство-
рення БпЛА, існує ряд проблем, що 
стримують їх розвиток. Зокрема в 
Україні недосконала законодавча і нор-
мативна база для проектування, вироб-
ництва, експлуатації та сертифікації 
безпілотних засобів повітряної розвід-
ки. До цього часу чітко не визначена 
потреба Збройних сил України в БпАК. 
Чинниками, що стримують розвиток 
проектування та виготовлення БпЛА 
в Україні є: недостатнє фінансуван-
ня перспективних НДР зі створення 
БпЛА військового призначення; про-
блема забезпечення передачі інформа-

ції каналами зв’язку між БпЛА і назем-
ним пунктом управління в достатній 
кількості, за заданою швидкістю і без 
спотворення в умовах штучних і при-
родних завад. Виходячи з вищезазна-
ченого, Сухопутні війська потребують 
негайного оснащення сучасними без-
пілотними авіаційними комплексами 
оперативно-тактичного та тактичного 
призначення. Лише за цієї умови вони 
будуть відповідати сучасним вимо-
гам до ведення повітряної розвідки. 
До антенних пристроїв, що розміщу-
ються на літаючих апаратах, висува-
ються жорсткі вимоги, це пов’язано 
зі специфікою їх використання та 
умовами експлуатації. Головною про-
блемою залишається наявність гарних 
електричних характеристик при міні-
мальних масо-габаритних показниках. 
До антен, встановлених на літа-
ючих апаратах, представляєть-
ся комплекс радіотехнічних, ме-
ханічних і температурних вимог.
Виходячи з вищезазначеного, на ка-
федрі «Бойового застосування за-
собів РАДІОЗВ’ЯЗКУ» створено гур-
ток військово-наукового товариства 
одним із напрямків  роботи  якого є 
розробка нових зразків антенної тех-
ніки на основі низькопрофільних 
випромінювачів під керівництвом 
викладача кафедри, кандидата тех-
нічних наук, доцента Ільїнова М.Д.
На фото представлені  зразки низько-
профільних антен, виконані на висо-
кочастотному фольгуваному діелек-
трику типу Флан-ε_r, де ε_r – відносна 
діелектрична проникність матеріалу 
та члени гуртка ВНТ. Антени призна-
чені для використання на літальних 
об`єктах як випромінювачів з круго-
вою поляризацією, які мають міні-
мальні масогабаритні показники. 
Такі антени успішно можуть викори-
стовуватися в якості випромінюваль-

них елементів синфазних і фазованих 
антенних решіток з скануванням го-
ловного пелюстка в широких межах.
Активну участь в роботі гуртка ВНТ 

Військово-наукове товариство
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на кафедрі приймають курсанти фа-
культету телекомунікаційних систем та 
мереж. Курсант Пекарський В.О. – за-
ймається питаннями електромагнітної 
сумісності радіоелектронних засобів, 
розміщених на одному об’єкті; коман-
дир навчальної групи Кравчук І.В.  – 
розробкою низькопрофільних антен 
для навігаційних систем; курсант Чар-
лін Д.С. – питаннями багатовхідних 
випромінювачів для базових антен різ-
них систем мобільного радіозв’язку.
Робота курсантів у ВНТ кафедри 
є одним із головних елементів на-
вчального процесу і направлена на 
розвиток самостійної роботи кур-
сантів, вмінням користуватися нау-
ково-технічною літературою, опану-
вання навиків інженерної практики.
Начальник кафедри № 13, 
к.т.н. Борисов І.В.
Викладач кафедри № 13 Їльїнов М.Д.

Протягом польових прак-
тичних занять майбутні офіце-
ри-зв’язківці вдосконалили свою 
фахову майстерність та вміння з ро-
зортання (обладнанні заземлення, 
прокладці кабелів, підйомі секційної 
щогли висотою 30 метрів) станції, на-
лаштуванні обладнання, юстируванні 
антен, згортання та експлуатації мо-
дернізованої станції зв’язку у польових 
умовах, вдосконалюючи знання з су-
часних засобів радіорелейного зв’язку.

Майбутніх офіцерів-зв’язківців по-
трібно навчати тому, що необхідно 
на війні і вкрай важливо сьогодні для 
того, щоб користуватися новим, сучас-
ним парком устаткування й активно 
брати участь у розвитку військ зв’яз-
ку, – зауважив начальник Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації полковник Євген Степаненко.

Ми виховуємо освічених курсантів, 
які знають можливості сучасних за-
собів зв’язку й зможуть в подальшо-
му на них виконувати завдання по 
забезпеченню зв’язку й управлінню 
військами. Тому практичні заняття 
грунтуються, насамперед, на досвіді 
застосування підрозділів і частин вій-
ськ зв’язку набутого під час АТО на 
сході країни. Для цього залучаються 
кваліфіковані офіцери та спеціалі-
сти, які виконували бойові завдан-
ня на передовій, – розповів офіцер.

З 10 жовтня курсанти 5 кур-
су приймають участь в стратегіч-
них командно-штабних навчан-
нях «Рубіж-2016»  в частинах  та  
підрозділах Збройних сил України, де 
вони вдосконалюють набуті знання. 

 Польові практичні заняття

Курсанти запитують

Хто належить до членів сімей 
учасників АТО? Курсант 262 навчаль-
ної групи сержант Пастушенко І.М.
Держава гарантує членам сімей учас-
ників антитерористичної операції (далі 
– АТО) низку пільг у житлово-кому-
нальній, медичній, трудовій та інших 
сферах суспільного життя. Згідно з 
сімейним кодексом сім’ю складають 
особи, які спільно проживають, пов’я-
зані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки. Подружжя вва-
жається сім’єю і тоді, коли дружина та 
чоловік у зв’язку з навчанням, робо-
тою, лікуванням, необхідністю догляду 
за батьками, дітьми та з інших поваж-
них причин не проживають спільно. 
Дитина належить до сім’ї своїх бать-
ків і тоді, коли спільно з ними не про-
живає. Згідно з Рішенням Конститу-
ційного Суду України від 03.06.1999 
№ 5-рп/99 під членом сім’ї військово-
службовця треба розуміти особу, що 
перебуває з суб’єктом права на пільги 
щодо оплати користування житлом і 
комунальними послугами у правовід-
носинах, природа яких визначається: 
кровними (родинними) зв’язками або 
шлюбними відносинами; постійним 
проживанням з військовослужбов-
цем, веденням з ним спільного го-
сподарства. Такі ознаки (вимоги) за-
стосовуються диференційовано при 
конкретному визначенні членів сім’ї, 
які мають право на названі пільги. 

Найбільш конкретно перелік членів 
сім’ї учасника АТО закріплено ч. 5 
ст. 51 Бюджетного кодексу Украї-
ни, відповідно до якої при наданні 
пільг та здійсненні видатків з бюд-
жету щодо їх виплати до членів сім’ї 
пільговика належать: дружина (чо-
ловік), неповнолітні діти (до 18 років), 
неодружені повнолітні діти, визнані ін-
валідами з дитинства І та ІІ групи, або 
інвалідами І групи, непрацездатні бать-
ки, особи, які знаходяться під опікою 
або піклуванням. Таким чином, якщо 
особа належать до однієї із шести вище 
перелічених категорій громадян, вона 
має усі передбачені законом пільги для 

членів сімей учасників бойових дій.
В яких випадках може надава-

тись курсантам відпустка за сімей-
ними обставинами? Курсант 242 
навчальної групи Довгошлюбний І.А. 
Відповідно до закону Про соціальний 
і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей курсантам (слу-
хачам) вищих військових навчальних 
закладів, а також вищих навчальних 
закладів, які мають у своєму складі 
військові інститути, факультети війсь-
кової підготовки, кафедри військової 
підготовки, крім канікулярних від-
пусток можуть надаватися додаткові 
відпустки за сімейними обставинами.
Стаття 10-1. П.9. 

Відпустка за сімейними обста-
винами без збереження грошово-
го забезпечення надається війсь-
ковослужбовцю у таких випадках:
1) укладення ним шлюбу – три-
валістю до 10 календарних днів;
2) тяжкого стану здоров'я або смерті 
рідних по крові або по шлюбу:
а) дружини (чоловіка), батька (ма-
тері), вітчима (мачухи), сина (дочки), 
пасинка (падчерки), рідного брата 
(рідної сестри) військовослужбовця, 
батька (матері) подружжя або осо-
би, на вихованні якої перебував вій-
ськовослужбовець, – тривалістю до 
7 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до міс-
ця проведення відпустки та назад;
б) інших рідних – тривалістю до 3 
календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до міс-
ця проведення відпустки та назад;
3) пожежі або іншого стихійного 
лиха, яке спіткало сім'ю військово-
службовця або осіб, зазначених у 
підпункті 2 цього пункту, – тривалістю 
до 15 календарних днів без урахуван-
ня часу, необхідного для проїзду до 
місця проведення відпустки та назад;
4) в інших виняткових випадках, коли 
присутність військовослужбовця в 
сім'ї необхідна, за рішенням командира 
(начальника) військової частини – три-
валістю до 3 календарних днів без ура-
хування часу, необхідного для проїзду 
до місця проведення відпустки та на-
зад. Така відпустка може надаватися 
один раз протягом календарного року.

ЗНІ з виховної роботи
полковник Петровський О.Є.

Практичні заняття курсантів
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Наукові розробки та роботи на-
уковців НЦЗІ щодо розвитку сучас-
них інформаційно-телекомунікацій-
них систем військового призначення
Нові виклифки та загрози, з якими 
штовхнулись військові збройні форму-
вання України, вимагають сучасних та 
ефективних рішень щодо вирішення 
проблемних питань забезпечення опе-
рацій (бойових дій), особливо в ході про-
ведення антитерористичної операції.
Фінансування та роботи щодо розвит-
ку системи зв’язку військового призна-
чення, що велись на протязі останніх 

років, не 
в повній 
мірі за-
безпечили 
цифровіза-
цію систе-
ми зв’язку 
(особливо 
її мобіль-

ного компоненту), її сумісність з 
іншими телекомунікаційними си-
стемами та мережами, пропускну 
спроможність цифрових каналів та 
безпеку інформації, що передаєть-
ся в тактичній ланці управління. 

Як наслідок, ще на початку про-
ведення антитерористичної опе-
рації перед військами зв’язку ста-
ла нагальна потреба організації та 
забезпечення зв’язку у відповідності 
до сучасних вимог системи управління.
Завдяки цілеспрямованим та напо-
легливим діям керівництва війсь-
ками зв’язку Збройних сил Украї-
ни за короткі строки вдалося 
забезпечити сучасними засобами 
зв’язку службових осіб всіх ланок 
управління та сформувати основу для 
створення цифрової телекомунікацій-
ної системи військового призначення.
У відповідності до вказівок начальни-
ка військ зв’язку Збройних сил Украї-
ни – начальника Головного управління 
зв’язку та інформаційних систем Гене-
рального штабу Збройних сил Украї-
ни особовий склад Наукового центру 
зв’язку та інформатизації Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації виконує роботи та впроваджує 
наукові розробки щодо розвитку сучас-
них інформаційно-телекомунікацій-
них систем військового призначення. 
Науковці постійно працюють над но-
вими науковими розробками у галузі 
зв’язку та інформатизації, проводять 

аналіз новітніх тенденцій розвитку 
техніки зв’язку подвійного призна-
чення, розробляють проекти опера-
тивно-тактичних (технічних) вимог до 
сучасних засобів зв’язку, приймають 
безпосередню участь у випробуван-
нях та тестуванні обладнання зв’яз-
ку, набувають практичного досвіду в 
ході проведення командно-штабних 
навчань, виконують службові (бойові) 
завдання у зоні проведення антитеро-
ристичної операції на сході України. 

Крім того, продовжуються роботи 
щодо виконання науково-дослідних 
робіт та супроводження дослідно-кон-
структорських робіт за актуальною 
військово-технічною тематикою.

У 2015 – 2016 роках науковці НЦЗІ 
ВІТІ приймали участь у випробуванні 
сучасних зразків (комплексів) зв’язку 
– цифрових радіорелейних та широ-
космугових станцій, КХ/УКХ радіо-
станцій виробництва Harris, комплексу 
засобів радіозв’язку стандарту DMR, 
комплексу засобів зв’язку і автомати-
зації для підрозділів спеціального при-
значення Збройних сил України. Прий-
нято участь у розробці спеціального 
програмного забезпечення Єдиного 
державного реєстру військовозобов’я-
заних, а також обліку та планування 
обігу медичного майна на медичних 
складах Міністерства оборони України.
Особовий склад постійно набуває 
практичні навички роботи в органах 
військового управління під час участі 
у командно-штабних навчаннях та 
інших заходах оперативної, мобіліза-
ційної і бойової підготовки (військо-
вих навчаннях, тренуваннях, тощо).

Новітні знання та практичні на-
вички вміло використовуються 
військовослужбовцями та праців-
никами НЦЗІ ВІТІ при виконан-
ні завдань в зоні проведення АТО.
Проводяться власні ініціативні роботи, 
серед яких слід зазначити розробку Ін-
формаційної системи екстреної евакуа-
ції поранених та медичного забезпечен-
ня, а також розгортання кібернетичного 
полігону для проведення моделювання 
та досліджень кібернетичної безпеки. 
Особовим складом розроблено тех-
нічні методи та способи ведення вій-
ськових операцій у кіберпросторі, з 
метою ефективного та адекватного 
реагування в кіберпросторі на весь 
спектр викликів та загроз національ-
ній безпеці України у воєнній сфері. 

Постійно здійснюється науко-
ве супроводження пріоритетних на-
прямів розвитку в галузі захисту 
інформації та кібернетичної безпе-
ки в інформаційно-телекомунікацій-
них системах Міністерства оборони 
України та Збройних сил України.
Серед напрямків наукових досліджень 
слід зазначити розробку системотехніч-
них рішень побудови складових систем 
ЄАСУ ЗС України, забезпечення елек-
тромагнітної сумісності радіоелектрон-
них засобів, вирішення питань радіоча-
стотного розподілу та радіочастотного 

моніторингу, наукове супроводжен-
ня імплементації стандартів НАТО.
Подальші дослідження та розробки 

будуть на-
правлені на 
в и р і ш е н н я 
нагальних та 
а к т у а л ь н и х 
питань ро-
звитку систе-
ми та військ 
зв’язку Зброй-
них сил Украї-
ни з ураху-

ванням набутого досвіду участі 
у антитерористичній операції.

Начальник 21 НДВ НЦЗІ
к.т.н., с.н.с. Масесов М.О.

Наукові розробки та роботи науковців НЦЗІ

Київ – електронна цифрова об-
числювальна машина, призначе-
на для вирішення широкого кола 
наукових та інженерних задач. 

Ця лампова ЕОМ, що мала про-
дуктивність 6 – 10 тис. Оп. / С, 
була випущена в 1958 році. Вона 
вперше в нашій країні використо-
вувалася для дистанційного керу-
вання технологічними процесами.
ЕОМ створена в інституті кібернети-
ки Академії наук України під керівни-
цтвом Віктора Михайловича Глушкова.

Цікаві винаходи
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Підготовка військових фахівців для 
частин та підрозділів Збройних сил 
України, бойова діяльність яких пов’я-
зана із застосуванням сучасних засобів 
зв’язку, військових інформаційних 
систем, організацією захисту у кібер-
нетичному просторі, справа не проста 
та потребує, насамперед, чималих ін-
телектуальних затрат. Інформаційні 
технології в освіті – це впровадження 
нових підходів в навчальну та методич-
ну діяльність, орієнтовану на розвиток 
інтелектуального потенціалу людини, 

завдяки застосуванню сучасних тех-
нічних засобів і технологій, які дають 
можливість створювати, зберігати, об-
робляти інформацію та забезпечувати 
ефективні способи її подання. І саме 
вони визначають конкурентоздатність 
ВВНЗ, факультету чи окремої кафедри. 
Впровадження інформаційних тех-
нологій в освітню діяльність не мож-
ливе без якісної матеріально-тех-
нічної бази ВВНЗ, яка включає 
комп’ютерну мережу вишу, локальні 
комп’ютерні мережі факультетів і ка-
федр. Комп’ютер вносить серйозні 
зміни в технологію навчання; значно 
розширює можливості використан-
ня навчальної інформації; дає мож-
ливість активно залучати курсантів 
до самоосвіти; забезпечує гнучкість 
керування процесом навчання тощо. 

Основна освітня цінність інформа-
ційних технологій полягає у наданні 
в користування науково-педагогіч-
ним працівникам, курсантам та сту-
дентам інтерактивного середовища 
навчання з майже необмеженими 
можливостями, що включає на сучас-
ному рівні бази інформації, гіпертекст 
і мультимедіа, електронні комунікації.

Для ефективного впровадження 
в освітню діяльність інформацій-

них технологій необхідне відповідне 
програмне забезпечення. У цілому 
ВІТІ має програмні продукти, що за-
безпечують освітній процес, так, на-
приклад, для спеціальностей галузі 
знань 12 «Інформаційні технології», 
відповідне програмне забезпечення 
використовується в навчальних дисци-
плінах базової, військово-професійної 
та військово-спеціальної підготовки.

Значно меншою мірою ін-
формаційні технології викори-
стовуються в дисциплінах при-
родничо-наукової підготовки. 

Такий стан справ пов’язаний з 
професійною готовністю науково-пе-
дагогічних працівників технічних 
кафедр до коректного впровадження 
інформатизації в навчальний процес. 
Так на кафедрі бойового застосування 
математичного та програмного забез-
печення АСУ факультету інформацій-
них технологій в системах управлін-
ня, отримали впровадження наступні 
напрями застосування інформаційних 
технологій: комп’ютерні програми та 
навчальні системи; інформаційні сере-
довища на основі баз даних і баз знань; 
електронна бібліотека; система дис-
танційного навчання; хмарне сховище. 
Насамперед, цікавим є застосуван-

ня хмарних технологій в навчанні. 
Ці технології дозволяють учасникам 
освітнього процесу отримати доступ 
до комп’ютерних ресурсів сервера 
кафедри і використовувати програм-
не забезпечення, як онлайн-сервіс. 

Прикладом використання хмар-
них технологій на кафедрі є сховище 
даних (ownCloud), яке надає мож-
ливість курсантам мати доступ до 
власних програм та навчальних ма-
теріалів з будь-якого комп’ютера в 
мережі інституту; он-лайн сервіси 
для навчального процесу, спілкуван-
ня, тестування; відеоконференції. 
Слід зазначити, що якщо раніше 

на кафедрі домінував технічний 
аспект, пов’язаний з необхідністю 
оснащення класів необхідним про-
грамним забезпеченням, то тепер на 
перший план виходить аспект педа-
гогічний – формування у науково-пе-
дагогічних працівників необхідних 
інформаційних компетентностей. 

Викладач кафедри у інформацій-
них технологіях виконує переважно 
такі функції: готує до роботи компо-
ненти інформаційного середовища 
(різні види навчального, демонстра-
ційного обладнання, програмні засо-
би і системи, електронні посібники), 
планує розміщення робочих місць, 
керує локальною мережею, інструк-
тує курсантів, забезпечує їх зв’язок 
із предметним змістом  навчальної  
дисципліни. 

Однак, виявляється, що саме не-
достатня підготовка викладачів у 
галузі інформаційних технологій є 
найслабшою ланкою. Кафедри ін-
ституту вже сьогодні могли б мати 
набагато кращі результати, якби 
викладачі вміли і хотіли використо-
вувати у своїй повсякденній роботі 
вже давно розгорнуті та доступні в 
мережі вишу інформаційні ресурси. 
З метою розповсюдження передового 
досвіду застосування інформаційних 
технологій і мультимедійних засобів 
на кафедрі проводяться показові занят-
тя, на яких демонструються технології, 
що використовуються при вив-
ченні певних навчальних дисци-
плін або для проведення окре-
мих видів навчальних занять. 

По завершенню таких занять 
викладачі мають особисто взя-
ти на себе ініціативу впроваджен-
ня цих технологій та забезпечити
науково-методичне їх використання.
Таким чином, орієнтація на інформа-
ційні технології в освітній діяльності, 
сучасна матеріально-технічна база 
ВІТІ, високопрофесійні науково-пе-
дагогічні працівники кафедр ВІТІ 
сприяють покращенню засвоєння, 
примноження і використання знань, 
умінь та інших компетентностей учас-
ників освітнього процесу та отрима-
ти очікувані результати, які зазначені 
у «Концепції підготовки фахівців 
зв’язку  Збройних  сил України».
ТВО начальника кафедри № 21, к.т.н., 
доцент, підполковник Сілко О.В.

Кафедра – вимоги сьогодення: інформаційні технології в освітньому процесі
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Спеціальності, за якими відбу-
вається підготовка військових фахів-
ців на факультетах інституту, є дуже 
актуальними і необхідними для сьо-
годення. Досвід АТО, перехід на 
цифрові стандарти зв’язку, застосу-
вання телекомунікаційних комплек-
тів, підтвердили, що в сучасних умо-
вах фахівець інформаційної галузі 
повинен володіти комплексними знан-
нями з експлуатації існуючої військо-
вої техніки радіозв’язку, супутнико-
вого радіозв’язку, маршрутизаторів, 
засобів  засекречування інформації 
та військових інформаційних систем. 

З цією метою на кафедрі бойового 
застосування математичного та про-
грамного забезпечення АСУ розро-
блений навчально-лабораторний ком-
плекс абонентської мережі обміну 
медіаданими АСУ «Дніпро» призна-
чений для удосконалення підготовки 
ІТ-фахівців і забезпечує формування 
у курсантів необхідного рівня знань 
за рахунок наочності сприйнят-
тя телекомунікаційних технологій. 
Навчально-лабораторний комплекс 
реалізує логіку роботи КАЗ (без апа-
ратури засекречування) засобами 
технології VoIP (технології передачі 
медіаданих у реальному часі за допо-
могою сімейства протоколів TCP/IP):
розгорнуто два сервери IP-теле-
фонії  (ауд. 225*): Asterisk (платформа 
Unix) та Kerio (платформа Windows);
розгорнута віддалена консоль управ-
ління серверами на програмно-апа-
ратному комплексі «Технології засто-
сування інформаційних технологій 
спеціального призначення» (ауд. 221*);
розгорнуто два комплекти теле-
комунікаційного обладнання (ауд. 
221*) у складі:  маршрутизаторів 
TP-Link, IP-телефонів Grandstream, 
аналогових телефонів Euroline, го-
лосових шлюзів Cisco SPA  112;

організовано два канали зв’язку: прово-
довий (для стаціонарних абонентів) та 
радіо (WiFi) для мобільних абонентів;
організовано шифрування трафіку між 
мобільним пристроєм та сервером
  IP-телефонії  (засобами технології VPN).
Розроблений навчально-лаборатор-
ний комплекс дозволяє краще зро-
зуміти процеси, які відбуваються в 
реальній апаратурі, місце та роль 
прикладного програмування в сучас-
них телекомунікаційних системах.  
На сьогоднішній день навчально-ла-
бораторний комплекс використовуєть-
ся під час проведення практичних за-
нять з навчальних дисциплін кафедри: 
«Технології застосування апаратних 
засобів АСУ» та «Методологічні ос-
нови побудови програмного забезпе-
чення ІС військового призначення».  
Для проведення цих занять науко-

во-педагогічними працівниками ка-
федри сформульовані спеціальні 
завдання, які сприяють формуван-
ню у курсантів вмінь і навичок  з:
розгортання серверів ІР-теле-
фонії та сервера віртуальної при-
ватної мережі (VPN-сервера);
налаштування серверів з використан-
ням віддаленої консолі управління; 
налаштування каналів зв’язку для здій-
снення голосового обміну інформа-
цією між абонентами відомчої мережі 
(конфігурування маршрутизаторів, 
голосового шлюзу, IP-телефонів);
організації обміну медіадани-
ми між абонентами різних мереж 
(налаштування трансляції ІР-а-
дрес, шифрування сеансу зв’язку.
Навчально-лабораторний комплекс в 
подальшому повинен стати полігоном, 
на якому майбутні ІТ-фахівці будуть 
досліджувати розроблене під час кур-
сового та дипломного проектування  
програмне забезпечення моніторин-
гу, контролю стану та аналізу захи-
щеності сегмента системи зв’язку.
Таким чином, найважливіша мета на-
вчання військових фахівців з інформа-
ційних технологій на кафедрі бойового 

застосування математичного та про-
грамного забезпечення АСУ полягає в 
тому, щоб надати майбутнім ІТ-фахів-
цям знання та навички з розробки 
військових інформаційних систем та 
спеціального програмного забезпе-
чення для систем військового зв’язку, 
адже стати фахівцем з сучасних інфор-
маційних технологій можливо тільки 

за умови комплексного вивчення всіх 
складових частин галузі комп’ютер-
ні науки та інформаційні технології.

ТВО начальника кафедри № 21, к.т.н., 
доцент, підполковник Сілко О.В.
Ад’юнкт ВІТІ майор Фесьоха В.В.

Підготовка ІТ-фахівців – нарощування телекомунікаційної складової

Клод Шеннон довів дивовижну 
теорему про пропускну здатність за-
шумлених каналів зв'язку. Ця теоре-
ма була опублікована в його роботах 
1957 – 1961 років і тепер носить його 
ім'я. У чому суть теореми Шеннона? 
В сякий зашумленний канал зв'яз-
ку характеризується своєю г чі по-
милки в переданій інформації. Зате 
знизу до цієї межі можна підійти як 
завгодно близько, забезпечуючи від-
повідним кодуванням інформації яку 
завгодно малу ймовірність помилки 
при будь-якій зашумленості каналу.

Цікаві винаходи
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Мельник Роман народився в 
1994 р. у м. Біла Церква Київсь-
кої області. Повну загальну серед-
ню освіту здобував в у ліцеї смт.  
В 2011 році Роман поступив на нав-
чання до Білоцерківського механіко- 
енергетичного технікуму, де обрав 
спеціальність «Монтаж і  електро-
устаткування підприємств і цивіль-
них споруд». В 2013 році, отримавши 
диплом, він пішов працювати на за-
вод ПрАТ «Росава» електромонте-
ром з ремонту і устаткування елек-
трообладнання автокамерного цеху.

У важкий час для нашої держави, 
а саме у  серпні 2013 МЕЛЬНИКА 
Романа викликали до військомату та 
запропонували підписати контракт 
зі Збройними силами. Оцінивши си-
туацію, яка склалася на той момент в 
країні, він не задумуючись прийняв 
рішення захищати свю країну погодив-
ся на умови контракту, який підписав 
17 вересня 2013 року в 72 Гвардійсь-
кій Красноградсько-Київській Черво-
нопрапорній окремій механізованій  
бригаді (72 гв. ОМБр) в\ч А2167, що 
була сформована 16 січня 1943 року 
в м. Акмолінську Казахській РСР. 

Прийшовши на службу за контрак-
том, прийняв посаду водія-електри-
ка взводу зв’язку 1 механізованого 
батальйону та проходив навчання на 
полігонах, адже «Поле – академія сол-
дата». Швидко зрозумів, що «Наказ 
командира – закон», який головним 
чином впливає на успішність вико-
нання бойового завдання. Саме тому 
за зразкове виконання своїх обов’яз-
ків 12 грудня 2013 року нагородже-
ний нагрудним знаком «Гвардія», 
до дня Сухопутних військ України.
З січня 2014 року приймав безпо-
середню участь у підготовці миро-

творчої місії в республіці Косово. 
В лютому 2014 був переведений на 
посаду водія-електрика медичної 
роти МП № 2, де 01 березня 2014 
року була оголошена тривога та по-
чалися навчання «Весняна злива». 

8 березня 2014 року 1 БТГр від-
правилася на бойове залагодження в 
240 Центр підготовки підрозділів та 
в другій половині березня вируши-
ла усім складом у Запорізьку, а потім 
в Донецьку області. Їхні підрозділи 
першими прибули в район виконан-
ня бойового завдання в зоні АТО.  В 
складі 1 БТГр був прикомандирова-
ний Роман до 1 мінометної батареї 1 
механізованого батальйону і прохо-
див службу на посаді водія-електри-
ка на бойовій машині на базі ГАЗ-66.

Першим населеним пунктом на їх-
ньому шляху було с. Бойове, а за ним 
м. Ялта, яке знаходиться за 17 км 
від Маріуполя, там стояли у складі 
2 РТГр (рото - тактичної групи). 18 
травня змінили пункт дислокації і 
переїхали під Старогнатівку, зго-
дом під Ніколаївку. Після Ніколаївки 
були прикомандировані до 1 міно-
метної батареї 7 механізованої роти, 
яка дислокувалася під Краснопіллям. 
Під командуванням полковника Ігоря 
МАМОТА була сформована спецгру-
па, до якої входили прикордонники і 
7-ма механізована рота. На початку 
червня група полковника МОМОТА 
виїхала на курган. Розрита могила, 
звідки було злагоджено та розпочато 
наступ на пункт пропуску Маринівка. 
На початку червня група закріпилася 
на кордоні з Російською Федерацією 
біля села Червоний Жовтень та Дякове. 

Якщо до села Червоний Жовтень з 
приходом групи сепаратисти просто 
покидали позиції, то під Червоним 
Жовтнем був перший бій, під час якого 
була спроба обстріляти наші позиції. 
Але вчасно зреагували спостережні 
пости та підняли тривогу, щільним 
прицільним вогнем в сторону супро-
тивника знищили ПТУР, який був ви-
пущений по їхньому бензовозу та пода-
вили противника, який після пострілу 
танка був вимушений відступити в 
прилягаючі села Російської Федерації. 
Цей бій тривав лише п’ять  хвилин, 
але Роман запам’ятав його назавжди.

Після Червоного Жовтня їхній 
підрозділ перемістився на Зеленопілля, 
а далі 20 червня 2014 року прибули на 

передостанню точку бойового шляху, 
яка називалася умовно «Ферма». Че-
рез добу прибули на точку призначен-
ня – висоту 104.2, щоб контролювати 
дорогу Краснодон – Ізварино і пункт 
пропуску Ізварино. За час перемир’я 
облаштували позиції і точки вогню, 
укриття для особового складу та ство-
рили сприятливі умови для виживання. 

З 1 липня по закінченню перемир’я 
приступили до виконання бойово-
го завдання – контролю дороги, яку 
російські репортери прозвали «до-
рогою смерті». На допомогу 7-й роті 
прибула артилерія 79 бригади ВДВ. 
Саме з першого липня почався вогонь 
у відповідь з використанням всього 
можливого озброєння: ПТУРів і міно-
метів, важкої артилерії та стрілецької 
зброї; який тривав з 01 по 13 липня. 
Після чого 13 липня о другій половині 
дня прийшла команда відступати. Весь 
особовий склад без паніки і метушні 
відійшов до Амвросіївки, а наступно-
го дня до контрольно-спостережного 
пункту бригади, поблизу Солнцево. 
Командир бригади генерал-майор Гри-
щенко Андрій Миколайович за бойові 
заслуги роти відправив усіх у відпуст-
ку на 10 діб (всього 44 особи, які за-
лишилися після кровопролитних боїв). 

Після заслуженого відпочин-
ку військовослужбовці знову по-
вернулися до виконання завдань в 
Солнцево, де залишки їхньої роти 
переформували в нову групу, для забез-
печення відходу 72 бригади на ротацію.
07 серпня Роман виїхав в сторону Ам-
вросіївки, а звідти на Савур-Могилу і 
далі на Степанівку,  де підтримали рота-
цію 8-го армійського корпусу. Наступ-
ного дня перемістилися на Мусінськ, а 
 о 4 – 5 годині були висаджені ДШБ 
95 бригади ВДВ для взяття міста, 
проте підтягнулися до нього лише о 
сьомій, де закріпилися на відбитих 
позиціях. В місті вони виконували 
різноманітні завдання під команду-
ванням командира 95 бригади ВДВ 
полковника Забродського: зачища-
ли місто від сепаратистів, контро-
лювали дорогу Краснодон – Крас-
ний Луч – Торез – Сніжне. Згодом, в 
складі 30 ОМБр тримали обо-
рону мосту через річку Міус. 

Зранку, 14 серпня вони отрима-
ли наказ відступати з Міусінська на 
Мелітополь. Відступаючи, під час руху 
колони, по них відкрив вогонь танк се-

Досвід АТО життя та служба продовжується
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паратистів, 
що змусило розділитися та добирати-
ся до своїх окремо. Проте, 15 серпня 
близько 12 годині під час пошуку води 
в яру, поблизу села Дмитрівна, Роман 
отримав бойове поранення – потра-
пив на розтяжку, залишену кимось із 
сепаратистів. Зробивши перев’язку у 
польових умовах, добрався з товари-
шами до Одеського польового госпіта-
лю, який дислокувався в Розівському 
районі Запорізької області. І вже 17 
серпня був доправлений вертольотом 
до Дніпровського військового шпи-
талю, де отримав належну медичну 
допомогу. Далі був переправлений до 
Білоцерківського військового шпита-
лю, в якому проходив подальше ліку-
вання та реабілітацію після поранення. 
МЕЛЬНИК  Роман нагородже-
ний     медаллю «Захисник Віт-
чизни» наказом Президента 
України від 8 травня 2015 року.

Побувавши на полі бою,  Роман  
твердо вирішив стати військовослуж-
бовцем. Вступити до військового ви-
щого навчального закладу планував ще 
в 2014 році, однак через поранення цьо-
го зробити не зміг, тож вступ був пере-
несений на наступний рік. В 2015 році 
підготувавши документи та отримав до-
звіл від командира бригади, пройшов-
ши вступні випробування Роман був 
зарахований до Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації. 
На сьогоднішній день МЕЛЬНИК Ро-
ман є курсантом другого курсу, а в 
майбутньому бачить себе бойовим офі-
цером. Процес навчання в інституті не 
легкий. Тут як майже і на полі бою по-
трібно виборювати для себе гарні оцін-
ки та схвальні відгуки від керівництва 
та приказка «Важко в навчанні – легко 
в бою» його не покидає ніколи. Має 
надію, що в найближчому майбутньо-
му закінчиться ця неоголошена війна 
і на моїй Батьківщині запанує мир.

Капеланство – це особливий вид 
діяльності, спрямований на допомогу 
людям, що перебувають та здійснюють 
свою трудову діяльність в особливих 
умовах, пов’язаних із ризиком для жит-
тя та здоров’я та зі значними фізични-
ми та психологічними перевантажен-
нями шляхом надання їм допомоги за 
допомогою консультування, турботи та 

опіки. Реабілітація завдяки донесен-
ню духовних істин, Божих заповідей 
священних писань, має цілковитий 
успіх та продукує кращі результати. 
Капелан – це особа, яка уповноваже-
на здійснювати душпастирську (ду-
ховну) опіку віруючих та всіх тих, хто 
добровільно прийшов до нього: війсь-
ковослужбовців, представників сило-
вих структур і держустанов та членів 
їхніх сімей, осіб, що перебувають у 
місцях позбавлення волі та в лікуваль-
но-шпитальних закладах та людей, які 
потребують душпастирської опіки.
Слід констатувати, що в Україні, на від-
міну від таких держав, як Велика Бри-
танія, США, Південна Корея, Німеччи-
на тощо де-юре – на рівні відповідних 
законодавчих документів адміністрації 
президента, уряду, парламенту, інсти-
туту військового капеланства досі не 
існує. Однак, тим не менш, в державі 
з 2011 року існує «Концепція душпа-
стирської опіки у Збройних Силах 
України» Міністерства оборони Украї-
ни. Крім того, інституція душпастир-
ства, практично, від початків неза-
лежності, існує в державі де-факто на 
різних рівнях. Члени п’яти конфесій, 
зокрема українська Православна церк-
ва київського патріархату, українська 
Православна церква московського па-
тріархату, українська Автокефальна 
православна церква, Римо-католиць-
ка церква та Греко-католицька церква 
та Євангельські церкви, інші духів-
ники постійно і активно займаються 
душпастирською опікою військовиків, 
пенітенціарників, у шпиталях тощо.
Необхідно розглядати питання війсь-
кового капеланства у виробленій спіль-
ній стратегії, що ґрунтуватиметься на 
узагальненні капеланського досвіду в 
Україні та світі, на основі чого душпа-
стирство в Україні могло б поширю-
ватися в майбутньому й мати більш 
налагоджені форми та дієвий вплив на 
тих, хто потребує допомоги капелана.
Неможливо зазначити яким саме шля-
хом розвиватиметься військове капе-
ланство в Україні. Існує багато думок та 
суперечок щодо цього питання, адже, 
різноманіття релігійних конфесій не-
має спільної точки зору щодо вирішені 
проблем у становленні інституту вій-
ськового капеланства в Україні.Хоча, 
неодноразово зазначалося, що кожна 
релігійна громада всіляко підтримує 
служіння душ пастирства у військо-

вих форму-
ваннях. Кандидат філософських наук 
Сергій Лисенко зазначає, що: «Перед 
Україною, зокрема в армії, стоїть на 
сьогоднішній день варіант вибору од-
ного з двох найпоширеніших у світі 
варіантів душпастирства: польсько-а-
мериканський або німецький» [4]. У 
першому випадку капелан є військово-
службовцем певної військової частини 
і, крім священика, підпорядкований 
бойовому командиру, у другому – ка-
пеланом є людина, яка здійснює свою 
службу з-за меж закритої установи чи 
військової частини. Полковник мор-
ської піхоти флоту Її Величності Ко-
ролеви Великої Британії Джос Мак-
кейб зазначає, що в Британії капелан 
має володіти всіма навичками бійців, 
в середовищі яких він несе службу. 
Британський капелан, історично, не 
має права притримуватися погляду на 
світ лише в рамках власних вірувань, 
він має бути готовий до пожертви со-
бою заради інших: недаремно, три з 
чотирьох капеланів, які отримали най-
вищу відзнаку Об’єднаного Королів-
ства, отримали її лише посмертно: 
капелан – завжди людина без бойової 
зброї, що перебуває в бойових умо-
вах. Тобто, неможливо рухатися впе-
ред у цьому питанні, не вирішивши як 
саме буде проводитися душпастирсь-
ка опіка, адже, капелан повинен чітко 
знати на що він іде та чого йому очіку-
вати не лише від своєї місіонерської 
діяльності, а й від військової частини.
Капелан з 28-річним стажем роботи на 
флоті США, викладач Київської бого-
словської семінарії ЄХБ Дон Крамбліт 
вважає, що головне в роботі будь-якого 
капелана, це відповідальність за лю-
дей перед Богом, яка лежить на плечах 
душпастира як у війську, так і в будь-я-
кій іншій царині чи то в шпиталях, чи 
в пенітенціарних закладах. Головне, на 
думку командира ВМС США у відстав-
ці полковника Крамбліта, не так мо-
дель дій, яку оберуть у своїй діяльності 
капелани в Україні, а наміри капелана, 
які мають вміщувати в собі всі ознаки 
Христової любові, готовність прийти 
на допомогу людині будь-якого віро-
сповідання. «Так склалося, що нерідко 
священик приходить до солдата, маю-
чи про нього певну думку, і вона далека 
від ідеалу. Не потрібно при цьому забу-
вати, що й солдати мають певну думку 
про священика, який завітав у військо-
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ву частину – і вона така ж негативна, як 
в опонента. Ми маємо вчитися розуміти 
інших. Це в роботі капелана – головне»  
– наголосив Дон Крамбліт. Зазначимо, 
що в армії США служать представники 
приблизно 200 релігійних конфесій (в 
Україні – 55-ти віросповідань), а в од-
ному військовому підрозділі зазвичай 
присутні представники до 30 конфесій.
У багатьох країнах питання міжкон-
фесійної квоти служіння капеланів уже 
вирішене. В Польщі, приміром, воно 
пропорційне присутності конфесій у 
суспільстві. На флоті Великої Британії 
разом з протестантами та католиками 
присутні капелани-мусульмани та ка-
пелани-індуїсти. В Російській Федера-
ції, як повідомив головний військовий 
російський капелан протоієрей Олек-
сандр Шостак, зазначає, що капелансь-
ка служба є віднедавна згідно з ініціати-
вою президента РФ Володимира Путіна 
цілеспрямовано присутня, передусім, 
у МВС, адже капеланство в РФ, як і в 
Україні, лише на стадії формування.
В Україні, де згідно з останніми пові-
домленими на форумі даними стати-
стики православ’я складає біля 52% 
громад вірян (19 тисяч 107 церков), 
ситуація міжконфесійного душпастир-
ства є непростою. Кожна з традицій-
них церков має свою тривалу історію 
душпастирства в Україні. Проблему 
міжконфесійного діалогу в Україні 
довкола теми капеланства, зокре-
ма в армії, озвучив отець Франциск 
(Ботвина), помічник Уповноваженого 
від Львівської митрополії Римо-ка-
толицької церкви за душпастирську 
опіку військовослужбовців Збройних 
сил та інших військових формувань 
України: «У мене виникає враження, 
що ми – священики – зазвичай весь 
час боїмося, щоб в армію не увійшов 
хтось першим, поперед нас. Ми чомусь 
розглядаємо армію та силові струк-
тури, як неоране поле місіонерської 
діяльності, часом роблячи все, аби не 
допустити туди представника іншо-
го віросповідання. І при цьому, чиня-
чи перепони одне одному, забуваємо 
про те, що там гинуть і страждають 
через недостатню морально-духовну 
опіку люди, які є нашими братами».
Звичайно, в інституті капеланства є 
не тільки позитивні сторони. Так, в 
арміях, де капелани мають офіцерські 
звання і підпорядковуються міністер-

ству оборони, рядовий і сержантський 
склад ставиться до них швидше як до 
офіцерів, аніж як до душепастирів. 
Хоча це не є для них проблемою, адже, 
душ пастир залишається душ пасти-
рем незалежно від звання у військовій 
частині. Проблема лише в тому, що 
військовослужбовці втрачають довіру 
до військового капелана, коли він є 
офіцером, якому вони підпорядкову-
ються, а не духовним наставником. 
Але той позитивний вплив, який вони 
мають на дух армії, значно переважає 
наявні негативні моменти. Можна при-
пустити, що з наростанням протибор-
ства в інформаційній сфері роль капе-
ланів у перспективі тільки зростатиме.
Стрімкі зміни військово-політич-
ної ситуації у світі, а також розви-
ток засобів і способів збройної бо-
ротьби, повертають нас до тих часів, 
коли перемогу визначали в основно-
му духовні й моральні сили військ. 
Очевидно, що без опори на одвічні 
християнські цінності вся система ду-
ховно-морального виховання військо-
вослужбовців, у тому числі й офіцер-
ських кадрів, може зазнати невдачі.
На жаль, проблеми, які виникають на 
шляху становлення інституту війсь-
кового капеланства не лише пов’язані 
з прогалинами у організаційних мо-
ментах, а й з економічними та дер-
жавними чинниками. У Словаччині 
держава на утримання одного війсь-
ковослужбовця витрачає на рік 63 ти-
сячі доларів, у Польщі – 56 тисяч, у 
Румунії – 48 тисяч, у Росії – 39 тис., 
то Україні лише 5, 5 тисячі доларів ви-
трачається на всі потреби, включаючи 
сюди і потреби держави. І це – лише 
матеріальний бік питання, не кажучи 
про духовне, про душпастирсво 46% 
опитаних українських солдатів вважа-
ють себе свідомо віруючими, а 30% 
назвали себе «просто християнами». 
По-різному можна прогнозувати май-
бутнє капеланства в Україні. Архієпи-
скоп Білоцерківський і Богуславський 
Августин (Маркевич), УПЦ МП як 
термін, за який капеланство стане не-
одмінно присутнє в основних сферах 
діяльності вказує десять років. Ва-
дим Семенов, заступник командира з 
виховної роботи визначає термін не 
менше ніж сорок років, для станов-
лення дієвого інституту військового 
капеланства. Керміт Е.Джонс – почес-
ний військовий капелан США вважає, 

що справа капеланства в суспільстві є 
невідкладна, оскільки йдеться про мо-
ральне та духовне здоров’я військово-
службовців – тих, хто передусім стоїть 
на захисті своєї країни, і питання щодо 
становлення військового капеланства 
залежить лише від бажання діяти: на 
скільки духівники готові до співпраці з 
військовослужбовцями та з державою 
в цілому. Спільна мета щодо станов-
лення військового капеланства руйнує 
усі міжконфесійні непорозуміння та 
упередження. Підтримка людської гід-
ності та вагомості життя людини церк-
вою – має сильнішу довіру ніж до дер-
жави. Влада не готова приймати церкву 
як повноцінний дієвий орган. Події, які 
відбувалися у Києві, неодноразово під-
креслили усю важливість військового 
капеланства, адже, саме священики 
стояли між силовиками та мітингу-
вальниками і не дозволяли розпочати-
ся бойовим діям. Саме декілька муж-
ніх капеланів, хоч і на деякий час, 
змогли загасити полум’я ворожнечі.
Олег Сидоренко, підполковник міліції 
запасу, заступник голови «Червоно-
го Хреста» м. Южний (Одещина), на 
одній із наукових конференцій, при-
свячених питанню військового капе-
ланства зазначив, що Україна не може 
залишити комуністичне минуле, яке 
руйнує усі відкриті перспективи для 
українського народу і з часом замість 
психолога та соціального працівника 
в армію та в силові структури мають 
прийти духівники-капелани. Вони 
мають підтримувати морально-психо-
логічний стан військовослужбовців, а 
також виховувати патріотичний дух, 
який веде до перемог не лише вій-
ськову частину, а й країну в цілому.
Отож, у зв’язку з інтеграцією країн 
навколо загальноєвропейських цін-
ностей, цей процес в Україні також 
здійснюється. Хоча прощання з пост-
комуністичним минулим є доволі три-
валим, проте незворотним. Аргумент 
«конфесійних протиріч» поступово 
поступається місцем аргументові «за-
доволення прав». Крім того, суспіль-
ні процеси в Україні та збройних 
силах, коли необхідність внутріш-
нього опертя, що дає активна віра, 
зростає, військове душпастирство як 
ніколи стає потрібним окремому вій-
ськовослужбовцю та армії загалом.
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Буремний розвиток засобів зв’язку 
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. призвів 
до широкого застосування технічних 
засобів провідного та радіозв’язку в 
армії і на флоті, однак значним не-
доліком у його розвитку стала відсут-
ність єдиного централізованого органу 
управління частинами і підрозділами 
військ зв’язку, а також питаннями ор-
ганізації та розвитку техніки зв’язку. 

На цей час не було військ зв’яз-
ку, як самостійного роду військ.
Військовий зв’язок відіграє вирі-
шальну роль у збройній бороть-
бі та є невід’ємною складовою 
управління Збройними силами. 

Свідченням цьому є зростан-
ня питомої ваги військ зв’язку в за-
гальній системі військ. На кінець 
Великої Вітчизняної війни майже 
кожен десятий воїн був зв’язківцем. 

На сьогодні чисельність 
воїнів-зв’язківців складає майже 
10 % від загальної чисельності 
Збройних сил України, а роль військ 
зв’язку в забезпеченні надійного управ-
ління військами зросла ще більше.
Україна з грудня 1991 р. має свої 
Збройні сили, складовою ча-
стиною яких є війська зв’язку. 

Всі офіційні видання історичний 
шлях розвитку військ зв’язку по-
дають за схемою, яку створили ра-
дянські військові історики. А саме: 
згадуються способи зв’язку давніх 
слов’ян та Київської Русі, Московсь-
кого царства та Російської імперії, а 
потім – історія військ зв’язку Черво-
ної армії і Збройних Сил СРСР. Уже 
з появою перших людей на Землі в 
процесі праці виникає потреба в спіл-
куванні. Головним досягненням цього 
періоду є поява членороздільної мови. 

Щоб домовитися про організа-
цію полювання на великого звіра, 
первісні люди повинні були зібра-
ти всіх мисливців племені, а може, 
і запросити мисливців із сусіднього 
племені для спільного полювання. 

Оповіщення про появу звіра 
здійснювали шляхом подачі сиг-
налів чи посильними. Так утворив-
ся зв’язок особистим спілкуван-
ням, посильними і сигналізацією.

З’являються нові види зв’яз-
ку – контакти між представни-
ками різних племен при обміні 

продуктами  їхньої        праці. 
Дещо пізніше, коли відбувся «дру-

гий великий поділ праці»  і ремесло ві-
докремилося від землеробства, зв’язок 
особистим спілкуванням ускладнюєть-
ся, тому, що виникає необхідність його 
встановлення між трьома партнерами: 
хліборобом, скотарем і ремісниками.
У період розпаду родових відносин по-
стійного війська слов’яни не мали. На 
час ведення війни в похід виступали всі 
чоловіки, здатні тримати в руках зброю. 

Однак, уже в той час, вожді фор-
мували військові дружини. Їх оз-
броєння включало двогострі мечі, 
луки, списи, шоломи, а згодом щити. 
Слов’янське військо, яке вируша-
ло на війну, організаційно розділя-
лося на тисячі, сотні, десятки. 

Перебуваючи в походах, слов’ян-
ські вожді постійно підтримува-
ли зв’язок зі своїми племенами. 

Під час бою вони вміло забезпе-
чували зв’язок між окремими за-
гонами за допомогою прапорів. 
У Київській Русі передача військо-
вих і державних звісток до широко-
го загалу здійснювалася, як правило, 
через спеціальних осіб – «бірючів» 
(посильних). Для збору війська і на-
селення застосовували звукові й 
ударні інструменти (било, дзвін, 
сурми, барабани і труби) та вогонь. 

Для передачі інформації на знач-
ну відстань (зв’язок між племена-
ми і поселеннями та фортецями, 
сторожі з центром і військом, що 
було в поході), у першу чергу, ви-
користовували вогонь і гінців (кін-
них і на човнах – турах, голубів). 

Передачу сигналів послідовно пе-
редавали від однієї вежі до іншої, ут-
ворюючи таким чином лінію сигналь-
ного зв’язку уздовж усього кордону 
й углиб держави. Вперше був введе-
ний повоз, що забезпечував доставку 
князівських указів і ратних звісток. 
Для зв’язку з військом і між засід-
ками широко використовували зву-
конаслідування тварин і птахів.

У боротьбі з численними воро-
гами наші пращури започаткува-
ли основи національного воєнно-
го мистецтва, виробили основні 
форми і способи управління військами. 

Так, свідчення цьому знаходи-
мо у давньоруських літописах.
З експансією польської шляхти на 

українські землі у ХVІІ ст. та знач-
не поширення їх влади викликали 
масові повстання, рушійною силою 
яких стало незаможне козацтво і, в 
т. ч. запорожці та селяни-кріпаки.
Запорозька Січ стала політичним і 
військовим центром козацтва і зіграла 
визначальну роль в антикріпосницькій 
і національно-визвольній війні україн-
ського народу (1648 – 1654 рр.). Для 
забезпечення надійної охорони укрі-
пленого району від раптового нападу 
турків, татар і польських панів запо-
рожці організували сторожову службу. 

На значній відстані від острова 
Токмаківка, пізніше острова База-
влук, і інших центрів Запорозької Січі 
розташовувалися «бекети» (пікет-кін-
на застава), котрі чергували на вста-
новлених сторожових лініях, що охо-
плювали Січ зі сходу, заходу і півдня.
Про виступ у похід Запорозьке вій-
сько оповіщалося пальбою з гар-
мат. Одночасно надсилали звіст-
ку козакам-зимовчанам, які жили 
в степу на хуторах і слободах. 

У 1648 р. український народ під 
проводом Богдана Хмельницького 
виступив проти польських гноби-
телів. Значної допомоги Україні в 
цій боротьбі надала Російська дер-
жава. У військах Богдана Хмельни-
цького застосовувалися ті ж засоби 
зв’язку, що використовувалися й у 
російських військах: кінні і піші гін-
ці, труби, бубни, литаври, умовні зна-
ки шаблею, прапори (бунчуки) та ін.

Зв’язок сторожових постів із Запо-
розькою Січчю підтримувався кінни-
ми посильними і певними сигналами. 

Так, для подачі сигналів про на-
ближення ворога сторожа під-
палювала спеціальні «фігу-
ри» з бочок, встановлені вздовж 
сторожової лінії, вогонь і дим від 
яких було видно на значну відстань. 

Вдала організація управління 
військом за допомогою, заздале-
гідь, визначених сигналів і таких, 
що в подальшому розроблялися, 
сприяли перемозі козацького вій-
ська над численними ворогами.
Найважливішим досягненням на-
уки і техніки рубежу XIX–ХХ 
ст. став винахід телефона та без-
дротового телеграфу – радіо. 

Продовження слідує…

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
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Таким Ти будь!
Я іду, стрій гримить і підборами  

такт відбиваю, в серці гордість моїм 
кипить, Батьківщину свою захищаю!

Кожен з нас в своїм серці носить, 
одну думу, одну єдину, захистити свою 
рідну матір, рідний дім і свою Україну.

Не чекаючи часу лихого і не кличу-
чи темної днини,
я навчаюсь як боронити, захищати й 
народ свій любити.

Я навчаюся як служити і обов’язок 
свій нести,
як в бою своїх з тилу прикрити,
і вогонь у свій бік відвести.

Як зробити усе, що залежить, і як 
совість свою спасти,
хай нічого в бою не бентежить і стра-
хи в одну мить відпусти.

Доки в серці твоїм слова, що на 
вірність присяги несуть,

Ти незламний, сміливий воїн і та-
ким ти назавжди  будь!

Товариш– брат!
Товариші! Ви дорожіть цим словом 

«дружба»,
завжди в строю тримайте крок,
яка б була нелегка служба,
завжди підтримуйте зв’язок!

Згадайте тільки, скільки пережито,
і скільки ми іще пройдем,
разом уже не перше літо,
і колективом дружнім ми живем.

Товариш мій для мене – брат,
а я його підтримка і розрада,
немає перешкод, нема завад,
коли з тобою поруч плече брата.

Нехай, товаришу, тобі вертається ця 
добра згадка,
курсантські роки золоті,
і у альбомі фотокартка.

Ніколи ні на що не проміняєм
Товариш мій!
З тобою в радості і в горі,

пережили, переживем, і час мина,
і темні ночі, сяють ясні очі,
а служба йде, і зорі із вікна…

Товариш мій, мій друг, моя опора,
з тобою нога в ногу ходимо щодня,
і знаю я, що в нещасливу пору
від вражих куль захищена моя спина.

Бувало ж нам з тобою і нелегко,
та хто ж легку і безтурботну службу 
мав, твоє плече з моїм, і недалеко,
відпустки, звільнення чекав…

Тобі листи писали – романтично,
тобі дзвонили рідні і близькі,
твої щасливі дні мої ставали, 
наші стежки були такі вузькі.

Не пам’ятаю, мабуть незліченно,
ти мене завжди і усюди виручав,
були найкращі друзі і напевно,
давно за брата ти для мене став.

І ми ніколи ні на що не проміняєм,
і з гордістю ми будем говорить:
«Присягу у душі тримаєм, на благо 
Україні будемо служить!»
 
Анюта Хавер, 243 навчальна группа
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Лірика

Золотіє тиха осінь
Золотіє… Тиха осінь розкриє крила

і накриє своїми обіймами всіх,  кого 
вона не зігріла.

Вона пустить дощі прохолодні, що 
намочать взуття підошву,
я промокну, промокну від осені, і 
легені повітрям зволожу.

Стану прямо і гляну я в очі, прямо в 
очі, лиш в очі світанку,
в них побачу усе, що захочу, і зловлю 
промінчики ранку.

Нехай вітер подме холодний, і не-
хай я зігріюсь пізніше,
мене гріють думки хороші, і сім'я і мої  
найрідніші.

Мене гріє справжня дружба, 
справжня посмішка і добре слово,
коли поряд з тобою щирість, то тоді 
все навколо чудово.

Мене гріє моя іскра, що ніколи в 
мені не погасне,
я з усмішкою день зустрічаю, бо життя 
таке прекрасне!

І нехай золотіє осінь, і нехай роз-
криває крила, хай дощі ллють без-
жальні довкола,
 я люблю осінь й завжди любила.

Вірші
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