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Новини, події, факти

У третьому благодійному турнірі 
„Кубок Захисника”, який організували 
Федерація футболу України, Військо-
вий інститут телекомунікацій та інфор-
матизації ім. Героїв Крут та ІА „Центр 
новин” взяли участь команда ВІТІ, 
команда Військового інституту КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка, збірна журналістів 
України та команда департаменту Па-
трульної поліції.

 „Вже традиційно в стінах цієї зали 
проходять різноманітні спортивні 
змагання. Однією з функцій спорту 
є об’єднання людей навколо якоїсь 
мети. Своїм прикладом ми показує-
мо, що об’єднавшись ми переможе-
мо”, – зазначив у вітальному слові до 
учасників турніру начальник інституту 
полковник Євген Степаненко.

З вітальним словом до учасників 
звернувся тренер національної збірної 
України, легенда київського „Динамо” 
Олександр Шовковський: „Вітаю вій-
ськових із днем Збройних сил України. 
Ви знаєте, у спорті ніколи не піднімеш-
ся до рівня своїх очікувань – ти завжди 
будеш на рівні своєї готовності. Хочу, 
щоб ви у своїй роботі завжди були 
професіоналами й виконували завдан-
ня так, як це має бути, щоб ви були до 
цього готові. Хочу побажати вам пере-
моги, натхнення й удачі”, – відзначив 
Олександр Шовковський.

Кращим воротарем турніру став О. 
Макаренко, курсант 15 навчального 
курсу. Вболівальникам команд діста-
лися футбольні м’ячі з автографами О. 
Шовковського, О. Протасова та гравців 
національної збірної.

„Кубок Захисника”

Міжнародне 
співробітництво Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 
військовослужбовців

В рамках міжнародного співробіт-
ництва на базі  інституту пройшла 
дводенна запланована зустріч пред-
ставників Бюро кібернетичної безпе-
ки Міністерства оборони Грузії та 
Головного управління зв’язку та 
інформаційних систем Генераль-
ного штабу Збройних сил України.

Метою заходу було обговорення 
питань двостороннього співробітни-
цтва у сфері кібернетичної безпеки, 
політики, планів Бюро кібернетич-
ної безпеки Міністерства оборони 
Грузії, розгляд запланованих спіль-
них проектів та подальшої співпраці.

Перед делегацією Міністерства 
оборони Грузії виступив заступник 
начальника інституту з навчальної ро-
боти полковник Олексій Сілко, який 
презентував навчальний заклад. Він 
наголосив, що підготовка кібервоїнів 
у навчальному закладі була розпоча-
та ще в 2003 році. І на сьогоднішній 
день наш військовий виш залишається 
єдиним в Україні, який здійснює під-
готовку військових фахівців за цією 
спеціальністю на бакалаврському та 
магістерському рівнях вищої освіти для 
ЗСУ та інших військових формувань.

З презентацією кафедри Захисту ін-
формації та кібербезпеки виступив під-
полковник В’ячеслав Чевардін, який 
вказав на специфіку та особливості 
підготовки майбутніх кібервоїнів.

Директор Бюро кібернетичної 
безпеки Міністерства оборони Грузії 
пан Леван Гіоргобіані відмітив висо-
кий рівень організації підготовки кур-
сантів та слухачів, потужну наукову та 
задіяну навчальну матеріально-техніч-
ну базу інституту для підготовки фахів-
ців у сфері кібернетичної безпеки.

Начальник відділу міжнародних 
відносин та розвитку Бюро кіберне-
тичної безпеки Міністерства оборони 
Грузії пані Майа Абуладзе ознайо-
мила з досвідом Збройних сил Грузії 

в організації та функціонування на-
ціональної системи кібербезпеки.

В свою чергу, з боку керівництва вій-
ськового інституту було запропоновано 
перспективну платформу проведення 
спільних тренувань і занять за напрям-
ком „Кібербезпека та кіберзахист” за 
участю курсантів і викладачів вишу.

В інституті завершилося навчання 
військовослужбовців на курсах пере-
підготовки та підвищення кваліфікації.

Черговим етапом набуття практич-
них навичок і умінь навчальними гру-
пами курсів військової підготовки осіб 
сержантського (старшинського) складу 
з вищою освітою та курсів перепідго-
товки та підвищення кваліфікації для 
осіб офіцерського складу, призваних 
із запасу, було проведення занять з 
тактичної, розвідувальної, інженерної 
підготовки, підготовки з РХБЗ, тактич-
ної медицини та вогневої підготовки.

На виконання вимог, щодо покра-
щення польової виучки, частина прак-
тичних занять проводилась у нічний 
час. Так, на заняттях з розвідувальної 
та інженерної підготовки і підготовки 
з РХБЗ військовослужбовці, які навча-
ються на курсах, відпрацьовували пи-
тання інженерного обладнання позиції 
підрозділу, маскування техніки та захи-
сту від хімічної і запалювальної зброї.

З метою якісної підготовки війсь-
ковослужбовців були проведені за-
няття з виконання вправи з метання 
ручних гранат у пішому порядку та 
вправи навчальних стрільб з АК-74.

В рамках співпраці з військовими 
лікарями Української військово-медич-
ної академії були проведені практичні 
заняття з тактичної медицини за програ-
мою підготовки курсу бійця-рятівника.

Надалі слухачів курсів перепід-
готовки та підвищення кваліфіка-
ції чекає модуль фахової підготов-
ки на сучасних засобах зв’язку.
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Урочистості з нагоди дня 
Збройних сил України

Новини, події, факти

Кафедра військової підготовки інституту 
провела день відкритих дверей

6 грудня в інституті відбув-
ся святковий концерт з нагоди 
дня Збройних сил України.

Під час урочистостей началь-
ник інституту полковник Євген 
Степаненко нагородив кращих 
військових зв’язківців подяками та 
нагородами від Міністра оборони 
України та Начальника військ 
зв’язку Збройних сил України.

Після проведення нагороджень 
особовий склад вітали військовий 
оркестр інституту та учасники ху-
дожньої самодіяльності (курсанти 
181 та 381 навчальних курсів) під 
керівництвом директора центру 
„АРТˮ Печерського району міста 
Києва Людмили Павлівни Кияниці.

Для студентів 
закладів вищої 
освіти м. Києва, які 
здобувають ступінь 
вищої освіти „бака-
лавр” та „магістр” 
кафедра військової 
підготовки інсти-
туту підготувала 
та провела день 
відкритих дверей.

Інститут за тра-
дицією гостинно 
прийняв у своїх 
стінах всіх бажаю-

чих познайомитися з навчальним закладом. У цей день відвідувачі мали змогу осо-
бисто поспілкуватися з керівництвом інституту та кафедри військової підготовки.

Присутні  отримали вичерпну  інформацію щодо  особливостей підготовки за 
програмою офіцерів запасу,   порядку роботи  відбіркової  комісії  у 2019   році, 
військово-облікових  спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка на кафе-
дрі, а саме:

–  Організація захисту інформації та кібернетична безпека в інформаційно-ко-
мунікаційних системах (державне замовлення);

–  Застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів (крім 
підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації) 
(державне замовлення);

–  Спеціальний зв’язок. Контроль за режимом секретності;
–  Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих 

систем;
–  Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності;
– Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління;
–  Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів;
–  Соціальна психологія.
Відвідувачі ознайомилися з матеріально-технічною базою кафедри військо-

вої підготовки та 
поспілкувалися з 
викладачами кафе-
дри. Гості побачи-
ли сучасні засоби 
зв’язку, безпілотні 
літальні апарати і 
зброю, яка зараз 
використовуєть-
ся в районі про-
ведення ООС і на 
якій навчаються 
майбутні офіцери.

Зацікавленість 
молоді нашим ви-

шем свідчить про те, що все більше молодих людей прагне здобути фахову війсь-
кову освіту в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій, пов’язати 
своє майбутнє із справою захисту нашої держави.

Запрошуємо  всіх бажаючих на навчання!
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Курсанти 5 курсу спеціальності „Кібербезпекаˮ прийняли участь у 
змаганнях з кібербезпеки Deloitte CTF Battle

Новини, події, факти

CTF (Capture the flag) – це командна гра, головною метою якої є захоплення 
„прапораˮ у противника. Під час CTF-змагань оцінюються вміння учасників 
атакувати та захищати комп’ютерні системи.

Під час змагань кожній команді видається сервер, як правило віртуальний, 
який містить ряд сервісів: веб, електронної пошти, тощо. Сервіси мають ряд враз-
ливостей, які спеціально вносяться організаторами змагань. Суть гри полягає в 
забезпеченні працездатності власних сервісів – захист „прапорівˮ  та захопленні 
„прапорівˮ про-
тивника шляхом 
нанесення кібе-
ратак.

К у р с а н т и 
5 курсу зі 

спеціальності „Кібербезпекаˮ Подстєвой В.О., Подвойська 
А.В., Очкас О.О. факультету Бойового застосування си-
стем управління та зв’язку інституту  приймали участь у 
CTF-змаганнях, які організовувала компанія Deloitte.

Умовою реєстрації на змаганнях було виконання прак-
тичного завдання з пошуку „прапораˮ у зрізі цифрових 
даних. За результатами успішного виконання даного 
завдання, курсантів було допущено до участі у змаганнях.

В ході змагань вирішувалось 9 практичних завдань по реалізації аналізу та виявлення конфіденційних даних в трафіку IP 
телефонії, реалізації атак Brute Force, SQL-ін’єкцій та пошуку вразливостей веб-ресурсів.

Кібербезпека України та Італії: від спільних тренувань до зміцнення національних систем

„Тренувати спільно кібервоїнівˮ, 
– таку пропозицію озвучили в інсти-
туті представникам кібернетичної 
безпеки Збройних сил Італійської 
Республіки, які перебували з робо-
чим візитом у навчальному закладі.

„Перспективною платформою для 
цього якраз і є інститутˮ, –  зазначили 
учасники зустрічі.

Представник Головного Штабу 
оборони Збройних сил Італійської ре-
спубліки полковник Феліче ДЕ РОЗА 
відзначив високий рівень організації 
підготовки курсантів та слухачів ін-

ституту, потужну наукову та наявну ма-
теріально-технічну базу для підготовки 
фахівців у сфері кібернетичної безпеки, 
а також ознайомив присутніх з 
досвідом Збройних сил Італій-
ської Республіки в організації 
та функціонуванні національ-
ної системи кібербезпеки.

Представники Украї-
ни та Італії обговорили пи-
тання подальшого двосто-
роннього співробітництва. 

В робочій зустрічі взя-
ли участь й фахівці Го-
ловного управління зв’яз-

ку та інформаційних систем 
Генерального штабу ЗС України.

Курсанти факультету Телекомунікаційних систем прийняли участь у щорічному 
Новорічному Балі у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна

Зимова казка, чарівні емоції, гучна музика та яскраві спогади… 
20.12.2018 у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся 
щорічний Новорічний Бал, у якому взяли участь курсанти факультету 
Телекомунікаційних систем.

Талановиті постановки та енергійні бальні танці запалили 
прекрасний зимовий вечір. З моменту існування української армії, 
військові завжди славились неабиякими манерами та талантами.Цей 
вечір не став виключенням, адже курсанти нашого факультету, як 
справжні майбутні офіцери продемонстрували всім свій хист та вміння.

Всім учасникам танцювальний вечір подарував 
приємні спогади та незабутні емоції. Сподіваємось, 
що матимемо змогу і надалі розвивати свої таланти!
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Зв’язківці вивчили 
можливості програмно-
апаратного комплексу

 „Кропива”

Вітаємо з успішним 
захистом 

кандидатської дисертації

Новини, події, факти

На кафедрі Комп’ютерних інфор-
маційних технологій факультету Ін-
формаційних технологій Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації впродовж трьох навчаль-
них днів представники ТОВ „Кон-
структорське бюро „Логіка” детально 
розповіли про основні можливості, 
програмний інтерфейс та особли-
вості архітектурної будови програм-
но-апаратного комплексу „Кропива”.

Слухачі безпосередньо від розроб-
ника отримали вичерпну інформацію 
про роль, місце та цільові завдання 
ПАК „Кропива”, який створено на 
базі захищеного планшетного комп’ю-
тера під керуванням ОС Android, з’я-
сували склад, структуру і функціонал 
програмного забезпечення „Кропи-
ва Мапа”. Окрім теорії, зв’язківці на 
практиці відпрацювали навички з ор-
ганізації інформаційної мережі для 
реалізації типових сценаріїв обміну 
інформацією та опрацювання основ-
них сценаріїв використання комплексу 
„Кропива”.

По закінченню цих курсів пред-
ставник ТОВ „Конструкторське 
бюро „Логіка” вручив офіцерам сер-
тифікати інструкторів з встановлен-
ня, налаштування та супроводження 
програмного комплексу „Кропива”.

Колектив інституту щиро вітає 
старшого викладача кафедри 
Транспортних мереж факультету 
Телекомунікаційних систем майора 
ПОГРЕБНЯК Людмилу Михайлівну 
з успішним захистом дисертаційної 
роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю 05.13.06 
– Інформаційні технології. Тема 
дисертації присвячена підвищенню 
ефективності функціонування системи 
радіозв’язку військового призначення. 
Здобувачем отримані важливі наукові 
результати, які в цілому спрямовані 
на розвиток теоретичних методів 
високошвидкісної завадостійкої 
передачі інформації в каналах системи 
військового радіозв’язку. Теоретичні 
результати дослідження швидкості 
передачі та достовірності дають 
можливість обґрунтовано обирати 
найбільш ефективні шляхи та методи, 
які дозволяють наблизити показники 
радіоканалів до теоретичних меж.

Захист відбувся 26 грудня 2018 
року у Спеціалізованій вченій раді 
інституту. Науковий керівник: доктор 
технічних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі 
науки і техніки працівник ЗСУ 
Науменко Микола Іванович.

Це результат старання і завзяття, 
працьовитості й самовіддачі, сили волі 
і твердості духу. Бажаємо успішного 
втілення нових творчих досягнень 
та здійснення професійних планів, 
натхнення та наснаги для майбутніх 
наукових пошуків. Життєвих успіхів 
та наступних перемог!

Курсанти ВІТІ імені Героїв 
Крут приєдналися до великої 
родини українських донорів

27 грудня 2018 року курсан-
ти інституту приєдналися до вели-
кої родини українських донорів. 

Вони здали кров для дорос-
лих та дітей, яким неабияк потріб-
на допомога. Донорство є кори-
сним не лише для того, кому дають 
кров, але й для того хто  її  здає.

Хоча даний вид волонтерства 
не є досить популярним в Україні, 
але курсанти нашого інституту вва-
жають за свій обов’язок допома-
гати людям, які цього потребують.

Курсанти інституту закликають усіх: 
Здавайте кров і рятуйте життя разом з 
нами!
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Участь фахівців наукового центру у випробуваннях 
новітніх засобів зв’язку підрозділів ЗС України

Перспективним розвитком систе-
ми зв’язку Збройних cил України є 
підвищення ефективності управління 
ЗС України, а також координації їх 
спільних дій із взаємодіючими силами 
і засобами єдиної державної системи 
зв’язку на основі впровадження су-
часних цифрових інформаційно-теле-
комунікаційних технологій, уніфікації 
підходів для надання необхідних 
послуг зв’язку.

Останнім часом у війська зв’язку 
ЗС України надходять новітні цифрові 
комплекси зв’язку, які відповідають 
сучасним вимогам.

У розробці та впровадженню су-
часних засобів та комплексів зв’язку 
активну участь приймають співробіт-
ники Наукового центру зв’язку та ін-
форматизації (далі – НЦЗІ). Прикладом 
для цього є наукове супроводження 
особовим складом НЦЗІ розроблених 
та модернізованих дослідних зразків 
командно-штабних машин (далі – 
КШМ) на броньованих об’єктах, що 
знаходяться на завершальному етапі 

державних випробувань, та відповіда-
ють вимогам сьогодення. 

Модернізовані КШМ забезпечують 
розгортання елемента вузла зв’язку ба-
тальйону, допоміжного пункту управ-
ління бригади, оперативного коман-
дування з утворенням зашифрованого 
цифрового радіозв’язку та захищеного 
зв’язку по проводових, супутникових 
та радіорелейних каналах зв’язку для 

посадових осіб органів управління. 
Слід зазначити, що для успішного 

виконання завдання екіпажем броньо-
ваних об’єктів важливим елементом 
є цифрова апаратура внутрішнього 
зв’язку та комутації (далі – АВЗК) в 
комплекті з шоломофонами. На даний 
час у ЗС України встановлюються та 
застосовуються засоби виробництва 
корпорації Aselsan (Туреччина). Ви-
щевказані засоби забезпечують пере-
дачу інформації (команд, сигналів) між 

робочими місцями екіпажу та 
роботу в радіомережі. В пер-
спективних розробках пла-
нується доведення сигналів 
до визначених посадових осіб 
про стан броньованого об’єк-
та (наявність палива в баках, 
працездатність двигуна з 
трансмісією, тиск в шинах, 
пожежа, тощо). 

Результати нещодавніх 
випробувань, що прово-
дились на території ТОВ 
„Телекарт-Прилад” м.  Одеса 
показали, що АВЗК та 
шоломофони виробництва 
підприємств України також 
забезпечують необхідну роз-
бірливість мовних повідом-
лень, та спонукають комісію 

рекомендувати їх використання для 
потреб ЗС України.

Для співробітників НЦЗІ є дуже 

важливим той факт, що наукове 
підґрунтя для впровадження та подаль-
шого використання новітніх розробок 
здійснюється за їх активною участю.

Виходячи із зазначеного, маємо 
сподівання, що Україна спроможна 
розгорнути серійне, власне, конкурен-
тоспроможне виробництво, затвердити 
себе виробником високотехнологічної 
продукції на світовому ринку, цим 
самим зміцнивши обороноздатність 
держави та не залежати від закупівлі 
подібної продукції за кордоном.
майор Сергієнко А.В.,
працівник ЗСУ Жовтун А.А.
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Навчальна практика курсантів 

В період з 4 по 17 грудня 2018 року  
для проходження начальної практи-
ки до військових частин ЗСУ було 
відправлено 15 курсантів 35 курсу 
факультету Бойового застосування 
систем управління та зв’язку за май-
бутньою спеціальністю 125 „Кібер-
безпека” на такі посади: офіцер відділу 
протидії кіберзагрозам центру кібер-
нетичної безпеки ІТС, офіцер служби 
безпеки зв’язку та захисту інформа-
ції в інформаційно-телекомунікацій-
них системах, начальник групи зв’яз-
ку центру зв’язку мобільного вузла 
зв’язку, офіцер групи моніторингу 
інформаційного простору та протидії.

Під час проходження стажуван-

ня курсанти удосконалили 
уміння застосовувати засоби 
зв’язку, засоби захисту ін-
формації, пошукового облад-
нання, проводити оцінку та 
управління інформаційною 
безпекою, експлуатувати та 
застосовувати телекомуніка-
ційне обладнання мереж 
військового зв’язку в умо-
вах повсякденної діяльності. 

Також вони брали участь 
у проведенні занять з осо-
бовим складом з технічної 

та спеціальної підготовки за темами: 

„Підготовка до роботи станції супутни-
кового зв’язку „TOOWAY”, „Методика 
виявлення радіозакладних пристроїв”, 

„Розробка акту технічного стану виробу 
П-252М2”, „Огляд засобів радіозв’язку 
виробництва фірми „Wertox”, „Прак-
тичне розгортання станції Р-409”.

За відгуками офіцерів військових 
частин, програма військового ста-
жування виконана в повному обсязі, 
курсанти підготовлені для виконан-
ня функціональних обов’язків на 
відповідних посадах, про що свід-
чить високий  середній бал – 4,46.

В кращу сторону слід відзначити 
наступних курсантів: солдата Петрен-
ка Б.В. та  солдата Забужанського М.С. 
як таких, що в повному обсязі опану-
вали програму навчальної практики. 

Солдат Забужанський М.С. прак-
тично закріпив навички щодо вико-
нання обов’язків на посаді офіце-
ра відділу протидії кіберзагрозам.

Результат стажування: після по-
вернення до інституту у курсантів 
35 курсу збільшилась цікавість до 
навчання  та сформувалось розумін-
ня свого призначення на шляху до 
високого звання офіцера-зв’язківця.
Викладач кафедри захисту 
інформації та кіберзахисту 
майор Чекурда О.М.

Під час навчальної практики кур-
санти факультету Інформаційних тех-
нологій виконували наступні завдання:  

вивчення керівних документів з роз-
робки і впровадження 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; 

аналіз вразливостей програмного 
забезпечення;

проведення занять та інформу-
вань з особовим складом підрозділів; 

відпрацювання переобладнання апа-
ратної зв’язку; 

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

моделювання мережі в програм-
ному середовищі Cisco Packet Tracer; 

аналіз файлів на вміст шкідливого 

програмного забезпечення за допомо-
гою ПЗ Cucko Sandbox;

налаштування    технології     AAA-
model     на  базі маршрутизатора  Cisco 
3745;

організація зв’язку командира морсь-
кої піхоти із штабом за допомогою кабе-
ля КММ, маршрутизатора Cisco ,Voip/
GSM шлюзів Dinstar та GrandStream;

робота з антивірусним ПЗ ESET 
NOD 32 AV 12. Обмеження доступу 
флешнакопичувачів;

налаштування політик безпеки на мі-
жмережевих екранах Cisco ASA 5515.

За словами курсантів, проходження 
навчальної практики допомогло їм у 
практичному відпрацюванні набутих 
теоретичних знань з питань організа-
ції зв’язку, роботи на засобах зв’язку 
та автоматизації управління військами. 

За словами керівника навчальної 
практики від інституту, навчальна прак-
тика дає змогу курсантам випробувати 
свої знання і навички під час виконан-
ня завдань на майбутніх займаних пер-
винних офіцерських посадах, більше 
уваги приділити питанням нових на-

прямків підготовки, або тим, у яких ви-
явлено недостатній рівень підготовки. 
Відповідно, для науково-педагогічного 
складу факультету проведення навчаль-
ної практики надає оперативну інфор-
мацію для корегування змісту навчаль-
них дисциплін з метою підвищення 
якості підготовки військових фахівців. 

З метою вдосконалення підготов-
ки планування проведення навчальної 
практики бажано: 

проведення тактико-спеціальних та 
командно-штабних навчань підрозділів 
для набуття курсантами практичного 
досвіду у переміщенні, розгортанні 
польових вузлів зв’язку, а також на-
буття досвіду в організації життєдіяль-
ності підрозділу в польових умовах; 

залучати представників кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін 
до проведення додаткового інструк-
торського заняття для курсантів щодо 
алгоритмів швидкої адаптації коман-
дирів до підлеглого особового складу.
Заступник начальника факультету 
№ 2 з ННР
підполковник Гриценок К.Н.
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У час по-
с т і й н о г о 
з р о с т а н н я 
вимог до 
якості війсь-
кової освіти 
все більшої 
значущості  
н а бу в а ю т ь 
знання іно-
земної мови.

К а ф е д р а 
і н о з е м н и х 

мов протягом року робила великий ак-
цент на нові перспективні підходи у на-
вчанні англійської мови. 

Викладачі  намагалися   засто-

совувати  технології інтегрованого 
навчання, що викликано потребою 
держави у висококваліфікованих 
фахівцях, здатних до ділового спіл-
кування з іноземними партнерами.

Наступного року кафедра іноземних 
мов планує продовжити процес удо-
сконалення та формування як навчаль-
но-методичних методів, так і навчаль-
ної бази кафедри.

Заплановано досягти позитивно-
го результату у поєднанні техніч-
них засобів та людського ресурсу. 

На кафедрі проводиться методич-
ний експеримент, який орієнтова-
ний на вивчення англійської мови 
при використанні технічних засобів.  

Тому встановлення нового лінгафон-
ного кабінету допоможе отримати 
відповідні результати за умови, що
курсанти, усвідомлюючи  роль  во-
лодіння іноземною мовою в професій-
ному становленні власної особистості, 
будуть зацікавлені як процесом, так і 
результатом вивчення іноземної мови. 

Підвищити мотивацію курсантів 
і таким чином покращити  ефектив-
ність засвоєння знань може інтегро-
ваний підхід,  що залучає знання 
курсантів з інших сфер та сприяє усві-
домленню  необхідності знання мови.

Завідувач кафедри № 5,
к.філ.н., працівник ЗСУ Капанайко І.Я.

Перебуваючи на порозі Нового 2019 року, хотілося б згадати здобутки колективу кафедри ав-
томатизованих систем управління в році, який завершується. 

Без сумніву, одним з основних є проведення акредитації освітньо-професійної програми за 
новою спеціальністю 126 „Інформаційні системи та технології” на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти, що підтвердило відповідність рівня підготовки наших фахівців державним 
вимогам до спеціальності та вищого навчального закладу. 

Немало зусиль було спрямовано колективом кафедри для підвищення власного професійного 
рівня, зокрема шляхом проходження підготовки на різного роду курсах, участі у національних 
та міжнародних виставках, конференціях та форумах, у тому числі під егідою NATO, на яких 
розглядалися питання перспектив розвитку галузі інформаційних технологій. 

Також науково-педагогічні працівники кафедри продовжили процес імплементації матеріалів 
курсів мережевої академії Cisco в навчальний процес за дисциплінами кафедри, для чого пройш-

ли підготовку інструкторів за курсами Cisco CCNA Security та CCNP Routing and Switching. 
Протягом 2018 року суттєво зміцніла взаємодія кафедри з цивільними організаціями, які провадять бізнес у галузі ін-

формаційних технологій. Зокрема, завдяки небайдужості комерційного директора ТОВ „Розвиток” Бобовнікова Олега 
Дмитровича, нам вдалося  значною мірою удосконалити навчальну матеріально-технічну базу кафедри. 

Щодо планів на наступний рік – то пріоритетом буде продовження взаємодії кафедри із зовнішніми організаціями, як 
цивільними, так і такими, що відносяться до сектора безпеки з метою отримання нового досвіду з організації та розвитку 
сучасних інформаційних систем та технологій і використання цього досвіду як в навчальному процесі інституту, так і при 
створенні інститутської серверної інформаційної мережі інституту в цілому.

Начальник кафедри № 21, д.т.н., с.н.с. підполковник Сова О.Я.

Науково-педагогічний склад кафедри Комп’ютерних інформаційних технологій на 
протязі багатьох років демонструє результативність у підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів в ІТ-сфері. Підтвердженням того є перемога випускників кафедри Мартиненко 
А., Гальчинського С., Бойко Є., Кулініча Я.,  Холмогорова С. у престижному змаганні 
фахівців з програмування НАТО „TIDE Hackathon 2018”, блискучий виступ курсантів 
другого курсу Теслова Д. (капітан команди), Румши Д., Кіки І. на Першому національному 
хакатоні з питань галузі безпеки і оборони України в комбінованому змаганні, прийняття 
участі команди-переможниці „Ukrainian Defence Hackathon 2018” в щорічному семінарі 
„Майбутнє командного пункту NATO C2COE 2018”, який проходив у столиці Німеччини. 

Вперше були організовані та проведені навчальні курси підготовки інструкторів з встановлення, 
налаштування та супроводження програмного комплексу „Кропива” з видачею відповідних 
сертифікатів. Крім того, у поточному семестрі введений в дію спеціалізований комп’ютерний 
клас “Архітектурної будови програмного забезпечення інформаційних систем військового 

призначення”. Подальший напрямок діяльності кафедри буде спрямований на виконання завдань у вдосконаленні 
архітектурної будови локальної мережі кафедри, в організації і проведенні олімпіади з технологій програмування інституту, 
у розробці тренажерних систем навчання засобам організації інформаційно-телекомунікаційних мереж МОУ. 

Начальник кафедри № 22, к.т.н., доцент полковник Любарський С.В.

Рік минулий. Рік – майбутній
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Рік минулий. Рік – майбутній

Протягом року особовий склад кафедри Технічного та метрологічного забезпечення прий-
мав активну участь у забезпеченні високої  якості навчання курсантів, яка відповідає вимогам 
сьогодення  та вдосконаленню навчально-матеріальної бази кафедри. Так, протягом року була 
проведена робота по забезпеченню підготовки водіїв категорій „С” і „В” з числа курсантів. 

Більше 300 курсантів отримали водійські посвідчення відповідних категорій. 
Також науково-педагогічними працівниками кафедри були проведені практичні занят-

тя в БЗНП з усіма категоріями навчаємих, що дало можливість передати бойовий досвід 
викладачів, які приймали участь у бойових діях як курсантам, так і офіцерам-резервістам. 

Особовий склад кафедри приймав активну участь у науковому житті інституту. 
Протягом року було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 

підполковник а   Лебідя Е.В. та опубліковано біля десяти наукових статей у наукових виданнях України.
    Начальник кафедри № 23, к.т.н., доцент полковник Радзівілов Г.Д.

Кафедра Спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних засобів у 2018 році активно працювала 
в сфері повітряної розвідки – розробки і виготовлення безпілотних літальних комплексів і апа-
ратів. Було здійснено ряд інноваційних наукових розробок зразків озброєння та військової техніки 
і реалізовано їх на практиці.  Результати  розробок, а саме безпілотних літальних комплексів та 
апаратів, були представлені на спеціалізованій виставці „Зброя і безпека – 2018”. Продовжується 
тестування безпілотної телекомунікаційної авіаплатформи з засобами зв’язку , що перебувають 
на озброєнні ЗСУ та інших військових формувань. Проводиться робота по вдосконаленню оптое-
лектронної  системи захвату,  супроводження та ідентифікації цілі. Приступили до виготовлення 
дослідного зразка безпровідної сенсорної MESH мережі спеціального призначення.

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

Напротязі 2018 р. на кафедрі Радіозв’язку продовжувався розвиток матеріально-технічної 
бази сучасними засобами радіо -, радіорелейного та супутникового зв’язку, отримано РРС Р-402 
виробництва ТОВ „Телекарт Прилад”, термінали супутникового зв’язку ЗТК-1/С, радіостан-
ції Micronet PSTR 0.04, апаратуру внутрішнього зв’язку та комутації (АВЗК) Harris та Aselsan. 

На кафедрі створені спеціалізовані аудиторії по вивченню радіозасобів Aselsan, переносних 
та мобільних станцій супутникового зв’язку, засобів радіорелейного зв’язку (Р-425С3, Р-402), 
розроблені навчально-тренувальні стенди для комплексного вивчення обладнання виробництва 
Aselsan. На наступний рік заплановано виготовлення подібних стендів для вивчення зразків оз-
броєння, укомплектованих радіостанціями та АВЗК виробництва Harris. Крім цього, у 2019 році 
планується модернізація розгорнутих у спеціалізованій навчальній аудиторії КШМ Р-142Н. В 
одній  – замість УКХ радіостанцій старого парку будуть встановлені радіостанції виробництва 
Aselsan з відповідною АВЗК, у іншій – Harris (КХ радіостанції у обох КШМ – виробництва Harris).

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри продовжували удосконалення свого рівня підготовки, ряд викла-
дачів та курсантів випускного курсу отримали сертифікати про успішне оволодіння сучасними засобами радіозв’язку. 

Начальник кафедри № 12,  к.т.н., доцент полковник Борисов І.В.

За 2018 рік особовим складом кафедри Захисту інформації та кіберзахисту були досягнуті на-
ступні результати. Доцентом кафедри підполковником Чевардіним В.Є. отримано диплом доктора 
технічних наук за спеціальністю 05.13.21 „Системи захисту інформації”. Науково-педагогічними 
працівниками кафедри прийнято участь в роботі міжнародних наукових конференцій: „Security and 
Resilience of Information Systems Affected by Hybrid Threats”, що проводилась в Пярну (Естонія) 
в рамках програми НАТО заради миру; „Вплив суперництва між Китаєм, Росією та США на ди-
наміку безпеки Азії, Магрибі та Європі”, що проводилась в м. Краків (Республіка Польща); в рам-
ках програми DEEP тощо. Викладачі кафедри прийняли участь в організації співпраці між ВІТІ та 
представниками департаменту кіберзахисту Грузії (LEPL Cyber Security Bureau), представниками 
Збройних сил Італійської Республіки. У 2018 році кафедра вперше організувала міжгалузеве сек-
ційне засідання з питань захисту інформації та кіберзахисту в ІТС ЗСУ разом з представниками 
Національного Банку України, ІСЗЗІ НТТУ „КПІ”, ФТІ НТТУ „КПІ”, ХНУ ім. Каразіна, представ-

ників в/ч А0334 та інших відомств в рамках проведення XІ науково-практичної конференції у ВІТІ. За минулий рік кафедра 
випустила 15 магістрів з Кібербезпеки, з яких 4 отримали диплом з відзнакою; провела курси підвищення кваліфікації для 
офіцерів, працівників Збройних сил України та інших відомств з технічного захисту інформації, кібербезпеки та надання 
дозволу на самостійну експлуатацію виробів криптографічного захисту інформації. В наступному році на кафедрі заплано-
вано створення навчально-тренувального центру реагування на кіберзагрози, лабораторії з розробки засобів кіберзахисту 
та модернізація комп’ютерного класу з дослідження криптографічних засобів і систем.

Доцент кафедри № 33, д.т.н., с.н.с. підполковник Чевардін В.Є.
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Сучасні розробки і перспективи розвитку 
кафедри Спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних засобів

Актуальними військовими задача-
ми в інформаційній війні є розвиток 
безпілотної авіації, як сучасного за-
собу успішного 
добування інфор-
мації для військо-
вих підрозділів.

У зв’язку з 
цим, на кафедрі 
Спеціальних за-
собів зв’язку та 
р а д і о т е х н і ч н и х 
засобів організо-
вано викладання 
нової дисципліни 
для всіх спеціаль-
ностей інституту 
„Бойове застосування безпілотних 
авіаційних комплексів”, задачею якої 
є теоретичне і прикладне вивчення пи-
тань розробки і виготовлення безпілот-
них літальних апаратів і комплексів.

Кафедра має ряд наукових розро-
бок інноваційних зразків озброєння та 
військової техніки, пов’язаних з БпЛА 
– безпілотний авіаційний комплекс-ре-
транслятор, апаратно-програмний ком-
плекс захвату, супроводження та іден-
тифікації цілі, безпроводова сенсорна 
мережа спеціального призначення. Ці 
розробки мають власну практичну ре-
алізацію. На кафедрі проводиться ро-
бота по дослідженню та випробуван-
ню телекомунікаційного  обладнання 
(БпЛА-ретранслятор). Викладачі і кур-
санти постійно працюють над вдоско-
наленням макетів та налагодженням 
бездротової сенсорної мережі, автома-

тичної системи супроводження БпЛА, 
оптико-електронного розвідувального 
комплексу, супроводжуючої антени.

Проводяться роботи з модернізації 
моделей БпЛА власного виробництва 
для проведення практичних занять 
з дисципліни „Бойове застосування 
безпілотних авіаційних комплексів”. 

Для методичного і технічного за-
безпечення дисципліни невід’ємною 
складовою є власне виробництво еле-
ментів безпілотних літальних апаратів.

З цією метою на кафедрі розро-
блено пристрій з числовим про-
грамним управлінням для автома-
тичного виготовлення основних 
конструктивних елементів БпЛА. 

Під час роботи пристрою в персо-
нальному комп’ютері за допомогою 
програми проводиться формування 
3D моделі деталей БпЛА в числовому 
вигляді. Далі 3D модель інтегруєть-

ся до спеціалізованого програмного 
забезпечення, що пов’язане з чис-
ловим програмним управлінням. 

За допомогою останнього відбу-
вається керування пристосуванням 
для прорізки пінопласту, який автома-

тично вирізає окремі частини БпЛА 
заданої конфігурації.  Пристрій забез-
печує вирізання елементів БпЛА за-
даних розмірів та заданої конструкції.         

Важливим питанням при виготов-
ленні БпЛА є одержання його  до-
поміжних елементів. В майбутньому 
планується модернізувати ЗD принтер, 
який допоможе вирішити цю задачу.

На кафедрі приступили до розробки 

робочої вдосконаленої моделі принте-
ра. В ході роботи необхідно оптимізу-
вати конструкцію окремих елементів 
принтера та розширити параметри 
температурних показників. Для кон-
струювання деталей БпЛА і подаль-
шого друкування їх на принтері за-
плановано використання програмного 
забезпечення „Inventor”. До роботи за-
лучені курсанти – члени військово-на-

укового гуртка кафедри.
Перспективними на-

прямками розвитку кафе-
дри є також технічне вдо-
сконалення  створених 
спеціалізованих класів 
підготовки операторів 
БпЛА і лабораторії до-
слідження засобів БпЛА.

Сьогодні кафедра 
за підтримки керів-
ництва успішно ро-
звивається, вирішує 
актуальні задачі як у вій-

ськовій, так і в інформаційній сфері.

Викладач кафедри № 32, к.т.н., 
доцент підполковник Восколович О.І.
Викладач кафедри № 32, 
доцент працівник ЗСУ Слотвінська 
Л.І.

Рис. 1. Зовнішній вигляд                    
макета оптоелектронної системи 

Рис. 3. Пристрій для автоматичного 
виготовлення елементів БпЛА

Рис. 4. Макет ЗD принтера

Рис. 2. Зовнішній вигляд макета БпЛА 
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Лави Збройних cил України не лише для сильної статі!

Бойовий досвід багатьох жінок- 
військовослужбовців починається 
з волонтерства. Курсант 17 курсу 
старший солдат Мокренчук Крістіна 
також починала свою службу з 
волонтерства. Вона народилась в 
Донецькій області Волноваського 
району в селищі Ближнє. Навчалась у 
місті Києві. Під час подій на Майдані 
15-річна Крістіна разом з мамою 
перебували там постійно. Мама 
дівчини є журналістом. Жінки багато 
допомагали учасникам Майдану. Під 
час подій в Криму мама Крістіни 
виїхала з репортажем на окупований 
півострів, після цього поїхала на 
Донбас та стала волонтером. У цей 
час її донька закінчувала 11 клас. 
По закінченню школи Крістіна 
подає документи на вступ до вищого 
навчального закладу, а під час літніх 
канікул їде до мами „в гості на Донбас”. 
Активна волонтерська діяльність на 
Сході все більше подобається Крістіні, 
дівчина відчуває душею, що має бути 

тут, на Донбасі. Протягом 
своєї волонтерської 
діяльності Крістіна 
отримала безліч нагород 
та подяк за віддану та 
щиру працю на благо 
Збройних cил України.. 
За час волонтерства 
відбувається знайомство з 
майбутніми командирами 
волонтера Мокренчук, з 
якими надалі вона пройде 
вогонь, воду та мідні труби. 

Крістіна описує свою 
службу в зоні бойових дій 
одночасно з посмішкою 

та сльозами на очах: „Командир 
запропонував піти служити до них в 
дивізіон. Для мене було підготовлено 
дві посади: зв’язківця чи артилериста. 
Я погодилась і поїхала до навчального 
центру в місто Полтаву на посаду 
зв’язківця. В АТО ми приїхали 16 
жовтня 2016 року, розмістились під 
Авдіївкою. Посада зв’язківця була вже 
зайнята, і я стала старшим наводчиком. 
Ми жили там в закинутому будинку. 
Прийшлось жити в кімнаті разом з 
хлопцями. Виїжджали ми працювати 
лише вночі, прикривали піхоту. Іноді 
були такі ночі, коли було спокійно і ми 
стояли в полі – відпочивали, а деколи 
бахкали так, що все життя пролітало 
перед очима. Стріляли ми з „САУшок”, 
так ми лагідно САУ2-С1 називали. 

Похолодало. На вогневі ми стали 
виїжджати частіше, несли чергування 
вночі. Нам навіть бліндаж побудували, 
бо холодно було. При температурі 
мінус 30 градусів ми стояли на 
чергуваннях. 27 – 29 січня розпочались 
серйозні бої. Ми вели контратаку, 

знову прикривали нашу піхоту. При 
таких морозах за ТТХ техніка не 
мала б працювати, але вибору у нас 
не було. Біля заводу коксохімії сидів 
корегувальник ворожої сторони, на 
нас пішла наводка. Почались громіздкі 
обстріли. Навколо впало чотири стовпи 
і загородили наші люки.Машина 
припинила рух, а вибратись з неї було 
неможливо. Один прямий постріл і 
наша смерть близько. У нас був один 
поранений. Через декілька годин у 
нас вийшло вибратись з машини. Ми 
всі були в крові, на руках поранений. 

За весь час нашого перебування в 
зоні бойових дій ми розбили мінометну 
батарею та нанесли декілька серйозних 
та влучних ударів. В цілому задали 
противнику конкретної шкоди.”   

Під час бойових дій в АТО загинули 
друзі – офіцери Крістіни та її брат. 
Леонід Дергач з позивним „Академік” 

завжди казав Крістіні про військову 
вищу освіту, наводив багато прикладів 
та плюсів бути освіченою людиною. 
Після його загибелі дівчина вирішила 
виконати настанову та поїхала на 
вступні випробовування до ВВНЗ.

Безсонні, розбурхані очі, слабкість, 
заплакані очі, гордо піднята голова, 
посмішка і вогонь в серці – портрет 
жінки–військовослужбовця, янгола-
охоронця, справжньої героїні. Ось 
такими відчайдушними та водночас 
ніжними є жінки, невидимі бійці, тил 
та прикраса Збройних cил України.

Курсант 173 навчальної групи 
солдат Рудніцька А.
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Традиції святкування нового року в Україні

Святкування Нового року є чи не 
найбільш урочистим для українців. 
Це свято не тільки слов’янське, а й 
загальнолюдське, що відзначається на 
всіх континентах, всіма народами та 
релігіями світу, починаючи зі  світанку 
людської культури. 

Однак, кожен народ вкладає в це 
свято свій зміст, форму та ідею. Но-
ворічні звичаї підносять високі релі-
гійні, громадські й національні почут-
тя солідарності та єдності, виявляють 
найвищі людські чесноти – повагу до 
ближнього, побажання того, чого ба-
жаєш собі. 

На терени Київської Русі святкуван-
ня Нового року приніс  цар Петро I у 
1700 році, запозичивши його у Голан-
дії, однак літочислення продовжувало 
вестися за юліанським календарем, 
який зберігався на території колиш-
ньої Російської імперії до 1918 року. 
Власне, тому новий рік не збігався із 
західноєвропейським. За історичними 
згадками, перший день нового року 
відзначався пишним парадом  на цен-
тральній площі у Москві. Новою ро-
звагою стали феєрверки. Відомо, що 
Петро I ще в 17-річному віці особисто 
виготовляв феєрверичні фігури і спа-
лював їх у супроводі своєї свити. Вог-
няно-світловим видовищам та ефектам 
відводилася велика роль в декоратив-
ному оформленні новорічних святку-
вань. Указ передбачав, щоб усі знатні 
люди, дворяни, служиві люди і купці 
випускали „стільки ракет, скільки у 
кого трапиться”, що свідчить про знач-
не виробництво феєрверкових виробів.

Ялинка увійшла до  осель українців 
у ХХ ст., утвердившись спочатку в бу-
динках багатіїв та інтелігенції. Наказ 
царя велів: „По великих проїжджих 
вулицях та біля будинків знатних лю-
дей прикрашати ялинки та сосни. А 

людям небагатим хоча б по 
гілці над воротами чи дверима 
привісити”. За даними преси 
і мемуарів „німецькі ялинки” 
поширилися в Києві з кінця 
1840 років, а в 1850-ті стали 
вже помітним явищем місь-
кого побуту. Приблизно в цей 
же період набувають попу-
лярності громадські ялинки в 
дитячих притулках, пансіонах, 
училищах, гімназіях, а згодом 
і в народних школах. Газета 
„Киевлянин” від 1 січня 1878 
р. повідомляла, що в Києві 

влаштовувались „всілякі ялинки – і 
сімейні, і сімейно-громадські, і як зна-
мення часу, ялинки на користь поране-
них і хворих воїнів”. Лише наприкінці 
ХІХ ст. звичай влаштовувати різдвяну 
ялинку поступово демократизувався і 
став надбанням більш широких верств 
населення. Альтернативною прикра-
сою селянського інтер’єру на час свя-
ток довгий час лишався сніп – „дідух”.

„Дідух” стояв на почесному місці 
в хаті (на покуті, столі) поруч з узва-
ром та кутею від Святвечора до Нового 
року (іноді до Водохреща). За повір’я-
ми тут перебували протягом святок 
духи дідів-предків – покровителів 
кожного дому. Протистояння двох різ-
двяних атрибутів носило соціальний 
характер, що знайшло відображення 
у приказці: „Пани кладуть смерічку, а 
русин – сніп”. Новий рік наші предки 
зустрічали у гарно прибраній оселі, 
чистому, новому одязі. Здавна вважа-
ли: як зустрінуть свято, так і житимуть 
цілий рік. Вважалося, що до настання 
Нового року слід попросити вибачення 
у рідних, близьких і сусідів, щоб рік по-
чати в злагоді. У перший день Нового 
року найбільш поширеним був обряд 
посівання. Обряд посівання зародився 
ще в дохристиянський час, коли наші 
предки вірили в сили природи. Цей 
обряд пов’язаний з надіями на добрий 
урожай. Засівали здебільшого діти, 
причому щедріше всіх обдаровували 
тих, хто прийшов у будинок першим. 

Сам вечір 31 грудня називали „ще-
дрим”, або „багатим”. До нього готу-
вали святковий стіл: м’ясо і ковбаси, 
холодець і тушкована капуста, печеня, 
смажена риба, налисники. Чого тіль-
ки не було на святковому столі! У цей 
вечір обов’язково пекли пироги. Госпо-
дар дому ховався за мискою з пирогами 

і бажав, щоб і наступного року родина 
мала таку саму гору пирогів.  Також за-
ведено подавати до столу вареники. У 
такий спосіб наші предки влаштовува-
ли нехитрі ворожіння та розваги: готу-
вали вареники з сюрпризом. Господині 
могли заховати всередині різні начин-
ки, у тому числі і неїстівні – монети, 
ґудзики та інше. В такий день  слід 
було їсти вареники досить обережно. 
Різні варіанти „начинки” мали певні 
ознаки і віщували, яким буде новий 
рік для того, хто зкуштував вареника 
з сюрпризом. Наприклад, вишня – до 
удачі, зерно або монета – до багатства, 
сіль – до сліз. Найпопулярніший напій 
новорічного столу – шампанське, що 
з’явився лише у ХVII ст. в Англії та 
Франції, а до України прийшов лише у 
ХІХ ст. 

У 1878 році в Новому світі (Крим) 
князем Л. Голіциним був заснований 
завод шампанських вин. Проте україн-
ська знать не була особливо прихиль-
ною до напою, надаючи перевагу рейн-
ським винам, мальвазії, меду, добрій 
горілці, різним настоянкам – калганів-
ці, анісовці і т. п. Та навіть незаможні 
родини могли дозволити купити собі 
до свята трохи горілки, подати до столу 
різні домашні наливки з вишень, тер-
носливу, малини, чорниці. Винайдена 
на початку 1960-х років радянськими 
виноробами технологія „шампаніза-
ції в безперервному потоці», дозволи-
ла здешевити цей напій. Той факт, що 
саме це ігристе вино стало неодмінним 
атрибутом і символом новорічного 
свята, пов’язаний зі специфікою його 
відкорковування. Гучний виліт корка з 
пляшки нагадує постріл. За традицією 
багатьох народів світу саме постріла-
ми, шумом у дні великих свят наші 
предки намагалися відганяти нечисту 
силу, щоб не зіпсувала свята.

Наші предки вірили, що в ніч під 
Новий рік оновлюється небо і земля, 
небо буває в цей час відкритим, тому 
збуваються усі бажання, якщо встигну-
ти опівночі їх подумки продумати чи 
побажати чогось хорошого іншим.

 Тому прийміть і наше віншування: 
„Дай вам Боже у мирі, любові й зла-

годі всі свята відсвяткувати, ще й на 
той рік діждати! ”
Завідувач навчального кабінету 
кафедри військово-гуманітарних 
дисциплін, 
к.філол.н. Церковняк-Городецька О.Г.
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Кращі курсанти інституту та коледжу
Кращий кур-

сант факультету 
Телекомуніка -
ційних систем 
– командир від-
ділення 143 на-
вчальної групи 
молодший сер-
жант Шпак Ко-
стянтин Юрій-

ович. Уродженець Кіровоградщини 
– справжній патріот. Батьки з дитин-
ства навчали Костянтина щиро любити 
та поважати рідний край, в юності він 

мріяв стати військовим та захищати 
свою Батьківщину.

Закінчивши 11 класів Новоархан-
гельської школи, він вирішує пов’яза-
ти власне життя не лише з улюбленою 
військовою справою, а й новітніми тех-
нологіями, саме тому Костянтин оби-
рає столичний виш – Військовий інсти-
тут телекомунікацій та інформатизації. 

З першого курсу Костянтин заре-
комендував себе відповідальним, чес-
ним, виконавчим та дисциплінованим 
військовослужбовцем. Хлопець захо-
плюється спортом (має розряди з під-

тягування, бігу та виходів силою), ма-
тематикою та новітніми технологіями; 
неодноразово брав участь у Наукових 
конференціях інституту, опублікував 
тези у ХХІ науковій збірці інституту. 

На курсі Костянтин користується 
авторитетом у своїх співслужбовців та 
начальника курсу.  Ось таким надій-
ним, чесним та відповідальним має 
бути справжній офіцер!

Курсант 173 навчальної групи 
солдат Рудніцька А.

Кращий кур-
сант факуль-
тету Бойового  
з а с т о с у в а н н я 
систем управ-
ління та зв’язку 
старший солдат 
Куліш Дмитро 
Миколайович, 
курсант 352 на-
вчальної групи.  

За чотири  роки навчання старший сол-
дат Куліш показав високі показники в 
навчанні, спорті та являється надійною 
опорою для своїх командирів. 

Дмитро Куліш розпочав навчання у 
Військовому інституті телекомуніка-
цій та інформатизації у 2015 році за 
спеціальністю „Кібербезпека”, вка-
зуючи, що вибір даної професії та 
спеціальності являлось його основним 
бажанням ще за шкільні часи. Тому і 

обрав саме даний навчальний заклад і 
про свій вибір не жалкує. Начальник 
35 навчального курсу майор Гасимов 
неодноразово висловлювався з пози-
тивної сторони про старшого солдата 
Куліша, вказуючи на його сумлінне 
ставлення до військової служби.

Заступник начальника факультету 
№ 3 з МПЗпідполковник    
Лукашенко В.В. 

Ц і к а в и т и -
ся військовою 
справою дівчи-
на почала ще зі 
школи – як учас-
ник Всеукраїнсь-
кої громадської 
організації „Гро-
мадський Рух 
„За Майбутнє” 
брала участь у 

військово-патріотичних зборах молоді 
у різних військових частинах України.

У 2014 році Дніпровська Анаста-
сія без вагань розпочала своє нав-
чання у Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації на 
факультеті Інформаційних техноло-
гій за напрямом „Комп’ютерна інже-

нерія” на профільній кафедрі № 21 
Автоматизованих систем управління.

Дівчина активно займається нау-
ковою роботою, бере участь у між-
народних, всеукраїнських та між-
вузівських науково-теоретичних та 
науково-практичних конференціях.  

Під професійним керівництвом 
підполковника Сови О.Я. написала 
ряд наукових праць, з якими неодно-
разово займала призові місця в інсти-
туті та на всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт. За свої наукові до-
сягнення Анастасія завдячує своєму 
науковому керівнику – начальнику 
кафедри № 21: „Саме він особистим 
прикладом, професіоналізмом та не-
байдужістю пробудив мій інтерес до 
науково-дослідницької роботи та до-

поміг зробити перші кроки на цьому 
шляху”. Не менш важливою дівчина 
вважає теплу та дружню атмосферу 
на профільній кафедрі: „Наш друж-
ній колектив – одна сім’я. Викладачі 
вкладають в нас не тільки знання, але 
і часточку душі, а своїми настановами 
та теплими словами надихають на нові 
починання, вселяють віру в свої сили 
– це спонукає здобувати нові перемо-
ги та не зупинятися на досягнутому.”

Також дівчина залюбки бере участь 
у культурному житті факультету та 
інституту, пише вірші, займається 
спортом та любить подорожувати. 

Старший викладач кафедри 
№ 21 підполковник Троцько О.О.

Солдат Не-
досіка Дарія 
Володимирівна, 
курсант 701 на-
вчальної групи є 
однією із кращих 
курсантів Війсь-
кового коледжу 
с е р ж а н т с ь ко -
го складу ВІТІ.

Після закін-

чення гімназії у 2017 році вступила 
на навчання до Військового колед-
жу сержантського складу ВІТІ за 
спеціальністю 172 „Телекомунікації 
та радіотехніка”. З перших днів Дарія 
зарекомендувала себе як вихована, 
дисциплінована, відповідальна та ста-
ранна особистість. Протягом всього 
навчання має тільки відмінні оцінки. 
До поставлених завдань ставиться від-
повідально, вміє виділити головний 

напрям у роботі. Активно приймає 
участь у спортивних святах та масо-
вих заходах. Неодноразово приймала 
участь  у різних змаганнях, у яких  за-
ймала тільки  призові місця. За підсум-
ками змагань на Чемпіонаті України з  
радіозв’язку на коротких хвилях теле-
фоном Дарії було присвоєно 1 спортив-
ний розряд.
Начальник навчального курсу
майор Шкода В.А.
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Кращі викладачі інституту

все від нього залежне, щоб забезпе-
чити їх викладання на високому рівні, 
ознайомити курсантів з останніми 
досягненнями науки і техніки, на-
дати їм глибокі та ґрунтовні знання, 
сприяти опануванню курсантами фа-
хових компетентностей. Навчальні 
заняття проводяться в обладнаній 
спеціалізованій лабораторії, по кож-
ній дисципліні розроблені комплекси 
методичного забезпечення, у роботі 
із курсантами застосовується іннова-
ційний підхід, що дозволяє курсант-
ській молоді здобувати знання за 
сучасними освітніми стандартами.

Колектив кафедри бажає Роберту 
Олеговичу міцного здоров’я та по-
дальшого натхнення і наполегливості у 
здійсненні відповідальної справи сум-
лінного служіння українському народу.  

Начальник кафедри № 23, 
к.т.н., доцент 
полковник Радзівілов Г.Д.

На кафедрі Транспортних мереж факультету Телекомунікацій-
них систем працюють висококваліфіковані науково-педагогічні 
працівники, одним з яких є підполковник Шевченко Валерій Іва-
нович.

Вже понад 10 років Валерій Іванович працює на кафедрі на 
науково-педагогічних посадах, проявляючи при цьому велику не-
порівняну схильність та відданість до викладацької діяльності. 
Шлях до педагога підполковник Шевченко В.І пройшов від кур-
санта Київського військового інституту управління та зв’язку до 
старшого викладача кафедри. Він обіймав при цьому посади кур-
сового офіцера інституту, начальника курсу, начальника відділення 
та начальника навчальної лабораторії кафедри, а також проходив 
службу на посаді начальника служби військ інституту. На кафедрі 

підполковник Шевченко В.І. користується заслуженим авторитетом серед офіцерів та курсантів. Він завжди має стійку жит-
тєву позицію, завжди життєрадісний та надає оточуючим натхнення до творчості та набуття практичних знань. Його викла-
дацьке кредо співпадає з мислителем давньої Греції Плутархом: „Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, 
який потрібно запалити”. З початком збройного конфлікту на сході країни у 2014 році кафедра Транспортних мереж активно 
приймала участь у підготовці офіцерів запасу та офіцерів, призваних по мобілізації. Були розроблені у стислий термін про-
грами та курси по підготовці та перепідготовці фахівців військ зв’язку. Валерій Іванович завдяки своїм інтелектуальним 
особливостям, професіональним знанням та здібностям особисто розробив ряд програм та курсів, які надали можливість 
навчаємим набути відповідні компетентності в галузі знань „Електроніка та телекомунікації”. Крім того, особисто ним були 
розроблені методичні матеріали та вказівки по налаштування сучасного мережевого обладнання, яке активно використову-
валося для організації зв’язку під час бойових дій.

В 2016 році підполковник Шевченко В.І. перебував в підпорядкуванні керівника ОТУ „Луганськ” та керівника оператив-
ного штабу з управління АТО в Донецькій та Луганській областях. 

Приймав участь в переобладнанні апаратних старого парку новітніми телекомунікаційними засобами. Надавав методич-
ну допомогу в ході планування та організації зв’язку на базі комплексних апаратних зв’язку. Кафедра Транспортних мереж 
має сучасний вигляд та високий рівень підготовки завдяки наполегливій праці колективу та особистим внескам Валерія 
Івановича. В наш бурхливий час, коли від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави, кожен військовослужбовець 
повинен на своєму місці щось робити заради нашої перемоги. Тому військовий шлях підполковника Шевченка В.І. є при-
кладом відданості справи захисника вітчизни.

Доцент кафедри № 13  підполковник Вакуленко О.В.

В и к л а д ач 
кафедри тех-
нічного та ме-
трологічного 
забезпечення 
кандидат тех-
нічних наук 
майор Бєляков 
Роберт Олего-
вич народився 
3 листопада 
1988 року. 

Шістнадцятирічний відчай-
душний юнак обрав для здобут-
тя вищої військової освіти Пол-
тавський військовий інститут 
зв’язку, який закінчив у 2009  році. 

У тому ж році вступив до ад’юн-
ктури Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації, у 
грудні 2016 році успішно захистив 
дисертацію під керівництвом началь-
ника кафедри технічного та метро-
логічного забезпечення, кандидата  
технічних наук, доцента полковни-

ка Радзівілова Григорія Даниловича.  
До того ж, не дивлячись на свій 

30-ти річний вік він вже має у своєму 
творчому доробку більше 50 науко-
вих праць, опублікованих у фахових 
виданнях України та за кордоном, є 
учасником міжнародних семінарів та 
конференцій, проведених в країнах 
Європейського Союзу (Чехії, Поль-
щі), лауреатом конкурсу „Кращий ви-
нахід року – 2017” у номінації „Техніка 
зв’язку ЗС України”. Приймає активну 
участь у наукових, науково-практич-
них конференціях, семінарах інсти-
туту, науковій і методичній роботі ка-
федри, керує підготовкою здобувача. 

Не мало Роберт Олегович робить й 
на ниві викладання. Відповідаючи за 
такі важливі навчальні дисципліни як 
„Метрологія, стандартизація та сер-
тифікація”, „Теорія діагностування і 
експлуатації військової техніки зв’язку 
та автоматизованого управління війсь-
ками”, „Основи надійності та діагно-
стування АСУ військами” він робить 
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Вивчення іноземної мови – вимоги сьогодення

Знання англійської мови – кри-
терій, необхідний для успішної 
кар’єри в сфері інформаційних тех-
нологій та телекомунікацій, а ви-
користання англійської в роботі – 
атрибут високого професіоналізму і 
компетентності, а в майбутньому – за-
порука успішного розвитку кар’єри. 

Чому ж у сфері IT так важлива 
англійська мова? Так склалося, що 
більшість програм, а також всі мови 
програмування були розроблені ан-
гломовними фахівцями, тому впровад-
жувати розробки за допомогою саме 
англійської мови стало традицією. 

Англійською прийнято складати 
всю технічну документацію, створюва-
ти коментарі. Близько 80% замовників 
на розробку програмного забезпечення 
– іноземці, багато хто – носії цієї мови. 

Саме тому не менш важливим 
аспектом у роботі програміста є вмін-
ня вести переговори з іноземним за-
мовником і знання англійської мови не 
просто необхідне, а навіть обов’язкове. 

Не секрет, що спеціалісти в сфері 
IT-технологій та телекомунікацій кори-
стуються англійською мовою кожного 
дня (на зустрічах, у роботі, у листуван-
ні, тощо). 

Статистика доводить, що 80% „ай-
тішників” мають рівень знання мови 
не нижче середнього. 

Найвищий рівень мають топ-менед-
жери, бізнес-аналітики, менеджери 
проектів (у більшості з них – upper-
intermediate). Більшість розробників, 
тестувальників і системних адміністра-
торів володіють рівнем intermediate, а 
більшість верстальників і дизайнерів 
– pre-intermediate. 

Система мовної підготовки є од-
ним із основних стратегічних пріо-
ритетів реформування Збройних сил 
України, оскільки знання англійсь-
кої мови особовим складом значно 
пришвидшує процеси реформуван-
ня та сприяє більш якіснішому ви-
конанню поставлених Президентом 
України завдань щодо досягнення 
максимальної взаємосумісності зі 
Збройними силами країн-членів НАТО, 
відповідно до стандартів Альянсу.

Англійська мова стала міжнарод-
ною мовою для всієї планети. За-
гальне число людей, що говорять ан-
глійською складає більше мільярда. 

Це приблизно кожен сьомий земля-
нин. Найголовніша відмінність англій-
ської мови від багатьох європейських 
мов полягає в тому, що в неї немає 
нічого подібного на зразок „офіційної 
англійської”, оскільки ні у Британії, 
ні у Сполучених Штатах немає ніякої 
інституції, яка б нагадувала Французь-
ку академію, до чиїх функцій входило 
б визначення прийнятних та неприй-
нятних зворотів та прийомів у мові. 
Суддями можуть бути тільки словни-
ки англійської мови Websters у США 
та Oxford English Dictionary у Великій 
Британії. Але, як й інші словники, вони 
є описовими й ніяк не визначними.

У мовній сфері між Великобританію 
і США спостерігаються досить неод-
нозначні відносини. 

У період боротьби за незалежність 
та будівництво молодої американсь-
кої держави робилися спроби при-
думати свою власну американську 
мову, в чому особливо відзначився 
Noah Webster, що видав свій „Амери-
канський словник англійської мови”. 

А в штаті Іллінойс до 1969 року 
існував закон, що забороняв говори-
ти англійською. В якості офіційної 
мови цього штату наказувалося ви-
користовувати американську мову. 

Втім, в даний час в США, дослідни-
ки виділяють цілих 24 діалекти англій-
ської мови. 

Не дивно, що видавцям довелося 
перекладати книги про Гаррі Поттера з 
англійської на американську.

Тому, вивчення англійської може 
стати не тільки дуже корисним, але й 
дійсно цікавим заняттям. 

Доцент кафедри № 5, 
к.філол.н. Храбан Т. Є.

Військовий інститут телекомуніка-
цій  та інформатизації імені Героїв 
Крут (далі - інститут) оголошує набір 
у 2019 році до очної докторантури та 
ад’юнктури за спеціальностями: 126 
інформаційні системи та технології, 
255 озброєння та військова техніка.

До докторантури інституту прий-
маються офіцери Збройних Сил 
України віком не старше 47 років, 
які мають науковий ступінь доктора 
філософії (кандидата наук), наукові 
здобутки, опубліковані праці з обра-
ної наукової спеціальності і які мають 
наукові результати, що потребують 
завершення або оформлення у ви-
гляді дисертації, монографії чи нау-
кової доповіді за сукупністю статей. 

До ад’юнктури інституту прийма-
ються офіцери Збройних Сил Украї-
ни у віком до 45 років включно, які 
перебувають на військовій службі, 
здобули вищу освіту ступеня магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), виявили здібності до пе-
дагогічної або науково-дослідної робо-
ти та мають досвід служби у військах 
(силах) не менше 2 років. 

При відборі кандидатів для вступу 
до докторантури та ад’юнктури пере-
вага надається офіцерам – учасникам 
бойових дій. 

Для зарахування кандидатом на 
вступ до очної докторантури та ад’юн-
ктури необхідно до 1 лютого 2019 року 
подати рапорт на вступ за підпорядко-
ваністю. Разом з рапортом, подаються 
документи, перелік яких наведений в 
„Правилах прийому до докторантури 
та ад’юнктури Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатизації 
за спеціальностями 126 інформаційні 
системи та технології, 255 озброєн-
ня та військова техніка”, які розмі-
щені на офіційному сайті інституту.

Нормативний строк підготовки 
доктора філософії в ад’юнктурі ста-
новить чотири роки, а підготовки док-
тора наук у докторантурі - два роки.

Вступні іспити до ад’юнктури про-
водяться з 1 по 30 липня 2019 року.

Адреса інституту: 01011, Київ-11, 
вул. Московська 45/1.

Довідки за телефоном: 256-22-73.
Детальну інформацію можна от-

римати в мережі інтернет за адресою: 
http://www.viti.edu.ua 

Оголошення
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Вірші

Я – українка!

Горжуся й радію, 
Що рідною мовою 

Я володію,
Шевченковим словом 

Умію писати 
Слова мелодійні 
І вірші складати.

Я – українка! 
Живу в Україні, 

На вільній, єдиній 
Моїй Батьківщині,

Де все мені в радість: 
Ліси і садки, 

Озера й річки,
І глибокі ставки,
Лани неосяжні, 

І гори, й долини, 
Цвіт білосніжний 

У лузі калини. 

В душі моїй солодко 
Грає сопілка, 

Бо я з України, 
Бо я – українка!

Курсант 375 навчальної групи 
солдат Самойленко В.В.

Я так хочу

Я так хочу, щоб наша країна
Проживала щасливе життя!
Моя ненько! Моя Україно!

Як же шкода, що час укриття!

Час війни і час сліз нас 
окутав,

Він до нас непомітно 
прийшов.

Мирний люд хтось навмисно 
заплутав

І на землю на нашу зайшов.

А земля кровоточить від болю,
Бо хоронить рідних синів,

Що хоробро боролись за волю
Незліченних лісів і степів.

Та я вірю, що ми 
переможемо!

Буде сонце світити і нам.
Побороти ми ворога зможемо,

Мирну долю подарим 
синам!

Ад’юнкт науково-
організаційного відділу
капітан Марилів О.О.

Навіщо сміятись над курсантом?!
Невже щось знаєш ти про нього?!

Або про неї і її життя,
Про дівчину з автоматом,

Про його думки і мрії, та буття.
Ти милуєшся небом блакитним,

Квітами, які политі дощем,
Але не замислився жодного разу,

А раптом ворог охопить небо 
вогнем,

І рідна країна стане як пекло,
А рідна домівка перетвориться в 

попіл…
І ті молоді курсанти,

Ці юні хлопці, дівчата
Стануть до зброї – тебе захищати,

Коли ти у свій час
Мав змогу над ними сміятись.

солдат Новикова Ірина, 18 курс


