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Новини, події, факти

З 08.01.2019 року в інституті прово-
дились Центральні курси підвищення 
кваліфікації офіцерів командної ланки 
військових частин і підрозділів зв’язку 
та курси підвищення кваліфікації офі-
церів з питань розвитку і забезпечення 
функціонування телекомунікаційних 
мереж.

На дані курси підвищення кваліфіка-

Центральні курси 
підвищення кваліфікації 

офіцерів – фахівців звʼязку

Курсанти ВІТІ відвідали 
Національний військово-
історичний музей України

Маємо за честь повідомити Вам про 
інновацію та новий формат нашого на-
вчального закладу.

29 січня 2019 року ми відзначали 
101 річницю з Дня створення інститу-
ту. З приводу початку відліку існуван-
ня інституту з 29 січня 1918 року ве-
лось багато дискусій, було проведено 
безліч пропозицій та обговорень.

Хочемо відзначити, що Військовий 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут є сучас-
ним українським військовим закладом 
вищої освіти. Разом нам є ким і чим 
пишатись! Ми маємо незабутню, свою 
історію!

Сучасне керівництво, офіцерський, 
науково-педагогічний та курсантський 
особовий склад навчального закладу 

– всі разом ми хочемо відійти від 
шаблонів та стереотипів з приводу 
відзначення Дня інституту як дня, 
що святкують веселощами, кон-
цертами та застіллями.

Інституту є що святкувати – це 
щорічний грандіозний випуск 
лейтенантів, військова присяга, у 
різнорівневих конкурсах та зма-
ганнях. Але не цей день! Адже 
справжня історія інституту та по-
чесне найменування імені Героїв 
Крут переформатовує наше бачен-

ня до річниці дня створення інституту.
МИ ШАНУЄМО і ПАМ’ЯТАЄМО 

всіх, завдяки кому ми можемо подяку-
вати, що Україна є тут і зараз – єдина 
та неподільна. Протягом довгих років 
українське військо сумлінно виконує 
свій обов’язок – захищає свій народ, і 
буде захищати надалі!

З часу присвоєння Президентом 
України у 2018 році Військовому ін-
ституту телекомунікацій та інфор-
матизації почесного найменування 
„імені Героїв Крут”, проведено багато 
кропіткої роботи. Змінено символіку 
інституту, введено в дію почесні на-
грудні знаки інституту для курсантів, 
офіцерів та науково-педагогічних пра-
цівників інституту. Велика подяка Ін-

Шана та памʼять крізь роки – 101-а річниця  Дня створення інституту

ституту національної пам’яті України, 
які підтримали нас та привели до ба-
жаного результату – Днем створення 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут, 
віднині і назавжди, вважається 29 січ-
ня 1918 року, Дня увічнення пам’яті 
самопожертви молодого покоління за 
незалежність України, День подвигу в 
ім’я своєї держави.

Тож ми не маємо права ридати і 
нарікати на долю, ми повинні, згаду-
ючи січневі події в Україні, пишатись 
українським вояцтвом – ТАКА НАША 
НОВА ФІЛОСОФІЯ.

29 січня 2019 року вшановано тих, 
хто навчаючись у стінах нашого сла-
ветного навчального закладу поклав 
своє життя у бою з більшовиками під 
станцією Крути та тих, хто загинув 
за незалежність України на Сході у 
запеклій боротьбі з російськими оку-
пантами. Щиро раді, що ви приєднали-
ся до нашої великої родини у цей зна-
менний день!

Слава українським воїнам!
Слава Україні!

Начальник Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут
полковник Є.Степаненко

ції залучені офіцери-зв’язківці всіх ви-
дів Збройних сил України.

Провідні науково-педагогічні пра-
цівники інституту надають слухачам 
курсів нових знань, умінь і практич-
них навичок для виконання обовʼязків 
за посадами, які передбачають забез-
печення якісної експлуатації новітніх 
військових засобів зв’язку.

13.01.2019 року курсанти інсти-
туту відвідали Національний вій-

ськово-історичний музей України, 
де було продемонстровано виставку 
стосовно державотворення України, 
революції 1917 – 1921 років та сучас-
ну виставку, присвячену ООС (АТО).

Музеї відіграють неабияк важли-
ву роль в житті сучасного суспіль-
ства. Незважаючи на культивування 
в ХХІ столітті техніки, саме музеї 
продовжують залишатися тим цен-
тром, який зберігає культурні тра-
диції, формує в тій чи іншій мірі 
моральні цінності, нарешті – є показ-
ником розвитку цивілізації в цілому.

Подорожуючи музейними доріж-
ками, курсанти були вражені яс-
кравою передачею минулого та су-
часного через експозиції виставки.

Приємні враження, з тонкими нотка-
ми смутку,   але  водночас  і гордості  за 
нашу неньку-Україну супроводжували 
курсантів  протягом виставки та після 
неї.
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Харчова революція в 
інституті триває

Новини, події, факти

Люди витримали – не витримав бетон

Вже більше року курсанти ін-
ституту харчуються за системою 
нового харчування у Збройних 
силах України, але на цьому прогрес 
якісного та сучасного харчуван-
ня в інституті не закінчується.

Нещодавно на території ВІТІ було 
відкрито буфет, в якому є абсолютно 
вся продукція – від легкого печива 
до швидких гарячих обідів. Офіцери 
та курсанти інституту були приємно 
вражені позитивними змінами в 
улюбленому навчальному закладі.

Сучасний дизайн, тепла та за-
тишна атмосфера – те що, треба 
при відпочинку та прийомі їжі.

Саме в січні, саме тоді, незважаю-
чи на страх смерті та справжнє пекло 
попереду, вони тримались, вони не 
здавались. За це їх нарекли „кіборга-
ми”. 

Відтоді, щороку в січні українці 
з вдячністю та скорботою вшанову-
ють пам’ять своїх полеглих героїв, 
справжніх поводирів української дер-
жавності!

Курсанти нашого інституту не стали виключенням та не пропустили шансу 
відвідати музейну експозицію, щоб згадати та вшанувати героїчні подвиги сучас-
них героїв! Цілковита тиша, власні думки, сльози гордості на очах! 

Слава Україні! Слава Героям, що полягли за її суверенність та незалежність 
там, у Донецькому 
аеропорту чотири 
роки назад!

Курсанти Вій-
ськового інституту 
телекомунікацій 
та інформатизації 
імені Героїв Крут 
закликають всіх 
українців пам’ята-
ти та пишатись не 
лише минулим, а 
й сучасним нашої 
гордої неньки!

Розпочались чергові курси підвищення кваліфікації з 
питань розгортання та обслуговування 

програмно-технічних комплексів

На базі кафедри Ав-
томатизованих систем 
управління факультету 
Інформаційних техно-
логій інституту про-
ведені чергові курси 
підвищення кваліфіка-
ції з питань розгортан-
ня та обслуговування 
програмно-технічних 
комплексів, які трива-
тимуть два тижні.

У ході проведення 

курсів слухачі набули теоре-
тичних знань та удосконали-
ли набуті раніше уміння щодо 
виконання задач з організації 
функціонування інформацій-
них систем та елементів су-
часних автоматизованих си-
стем управління військами та 
озброєнням.
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День відкритих дверей
Новини, події, факти

З 14 по 29 січня 2019 року на базі 
кафедри Захисту інформації та кі-
берзахисту факультету Бойового за-
стосування систем управління та 
зв’язку інституту проводились кур-
си підвищення кваліфікації з офіце-

Серед відвідувачів – вихованці 
Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна та цивільна молодь з 
Києва та різних областей України.

Під час зустрічі з ліцеїстами та май-
бутніми абітурієнтами виконуючий 
обов’язки заступника начальника фа-

кул ьт е ту 
з мораль-
но-психо-
логічного 
забезпечення 
розповів, 
що на-
вчальний 
заклад го-
тує фахів-
ців зв’яз-
ку як для 
всіх видів 
З б р о й -
них сил 
Ук р а ї н и , 
так і для 
інших вій-
с ь к о в и х 

формувань. – До речі, після закінчен-
ня інституту випускник отримує, крім 
офіцерського звання лейтенант, війсь-
кову та цивільну спеціальність. Це пре-
стижно, адже людина зможе себе ком-
фортно почувати й у цивільному житті 

після завершення служби – зазначив 
офіцер.

Ліцеїстам та всім присутнім 
розповіли про умови вступу до вищого 
навчального закладу, спеціальності, за 
якими навчають у виші, а також осо-
бливості підготовки фахівців у галузі 
телекомунікацій та інформатизації.

Варто зазначити і про те, що з почат-
ком бойових дій до навчальних планів 
усіх спеціальностей майбутніх офіцерів 
були введені нові дисципліни. Це, зо-
крема, основи військового управління, 
у тому числі штабні процедури НАТО, 
бойова система виживання воїна, так-
тична медицина та бойове застосуван-
ня безпілотних авіаційних комплексів. 
Також курсанти опановують елементи 
бойової армійської системи (БАРС).

Також присутнім продемон-
стрували сучасні засоби зв’язку та 
зброю, які зараз використовуються 
в районі бойових дій під час ООС.

Завершились курси підвищення кваліфікації з захисту 
інформації державних інформаційних ресурсів

рами та службовцями Міністерства 
оборони та Збройних сил України.

Предметом курсів був захист ін-
формації державних інформаційних 
ресурсів. В рамках курсу розгляда-
лись питання захисту автоматизова-
них робочих місць (кінцевих точок), 
які обробляють відкриту інформа-
цію та порядок створення комплекс-
них систем захисту інформації.

Основний акцент курсів був на-
правлений на підвищення захисту 
інформації, яка обробляється на 
персональних комп’ютерах. Розгля-
нуті практичні питання налашту-

вання механізмів захисту операцій-
них систем, антивірусний захист, 
розмежування доступу користувачів.

За результатами курсу та успіш-
ним складанням заліку офіцери та 
працівники ЗС України отримали Сві-
доцтва про підвищення кваліфікації.
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Перспективи розвитку підготовки військовослужбовців 
на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації ВІТІ

В інституті, у відповідності до наказу Міністерства оборони України 
від 04.04.2017 року № 202 „Про організацію та проведення підвищення 
кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних сил України та 
державних службовців  Міністерства оборони України та Збройних сил 
України” заплановано проведення і постійно проводяться на курсах перепід-
готовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців у 13 групах за різ-
ними фаховими напрямами та спеціальностями, які відповідають профілю 
діяльності кафедр інституту.

Крім того, в інституті проводяться комплексні курси перепідготовки вій-
ськовослужбовців (термін підготовки – 3 місяці):

офіцерів військових частин, прийнятих на військову службу за контрак-
том; 

осіб офіцерського складу за призовом, які закінчили кафедри військової підготовки та не мають досвіду військової 
служби;

осіб рядового та сержантського (старшинського) складу з вищою освітою з подальшим присвоєнням їм військового 
звання „молодший лейтенант”.

Всього протягом 2018 року на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації перепідготовку та підви-
щення кваліфікації пройшли 569 чоловік.

Загальна кількість, що планується на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації  у 2019 році складає 429 чоловік.
Для всіх курсів відпрацьовані навчальні плани-програми підготовки, які погоджені та затверджені встановленим поряд-

ком. Щодо комплексних курсів перепідготовки план-програма складається з 3 навчальних модулів. Їх вивчення забезпечує 
підвищення професійних навичок слухачів (1 – індивідуальної загальновійськової підготовки, 2 – індивідуальної фахової 
підготовки, 3 – колективної фахової підготовки).

До навчальних план-програм з фахових спеціальностей постійно впроваджуються елементи дистанційних та інтерак-
тивних форм та методів навчання.

За час інтенсивної підготовки на курсах військовослужбовці здобувають знання та практичні навики з організації та 
ведення загальновійськового бою, устрою, експлуатації та бойового застосування сучасних засобів проводового, радіо-, 
супутникового та транкінгового зв’язку, способів організації родів та видів зв’язку, структури, властивостей системи зв’яз-

ку і автоматизації та вимоги до неї.  Підґрунтям для розробки навчально-ме-
тодичних матеріалів курсової програми є використання досвіду проведення 
операції об’єднаних сил та сучасні тенденції розвитку військової техніки 
зв’язку та автоматизації. 

Навчання військовослужбовців проходить під керівництвом кращих 
викладачів інституту, більшість з яких є учасниками бойових дій, а практич-
ні заняття проводяться у польових умовах на базі батальйону забезпечення 
навчального процесу інституту смт. Семиполки.

Випускники курсів продовжують службу в частинах зв’язку всіх видів та 
родів Збройних сил України.

Курсанти військового інституту на заняттях 
з фізичної підготовки навчались техніці ходьби на лижах 

Пересування на лижах – доступне і 
корисне заняття для людей різного віку. 
Лижна підготовка зміцнює здоровʼя, 
виховує в комплексі фізичні  (витри-
валість, силу, спритність і швидкість) 
а також вольові якості, формує при-
кладні навички пересування на лижах.

Пересування на лижах під час за-
нять, стройові вправи з лижами і на 
лижах, не аби як сподобалось курсан-
там. Актуальність даного занняття у 
вищому військовому навчальному  за-
кладі займає особливо важливе місце. 

Ходьба на лижах по різному рельєфу 
місцевості цілком впливає на наш ор-
ганізм, підвищує витривалість серце-
во-судинної та дихальної систем, удо-
сконалює координацію рухів, заняття 
на свіжому повітрі загартовує організм. 

Уміння пересуватися на лижах є 
основним засобом фізичної підго-
товки майбутніх  інженерів,  радіо-
техніків і т.д.  Так як в основному 

курсанти займаються розумовою 
діяльністю їм це просто необхідно. 
Для збалансованого розвитку про-
сто необхідні фізичні навантажен-
ня. У зимову пору року – це лижі.

Лижна підготовка, як різновид фі-
зичної підготовки – важливий еле-
мент в навчанні та службово-бой-
овій діяльності військовослужбовців. 

Це дієвий спосіб підготовки в зимо-
вий період. Тому дуже важливим є те, 
що особовий склад навчається цьому, 
адже службово-бойові завдання повин-
ні виконуватись так само і взимку, в 
найсуворіших погодних умовах.
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Результати роботи Наукового центру зв’язку та інформатизації 
щодо впровадження стандартів НАТО

Реформування Збройних  сил Украї-
ни  (ЗСУ) за стандартами НАТО, є над-
звичайно складним завданням. Перехід 
всіх ключових функцій сил оборони 
на стандарти НАТО до 2020 року  ̶  
досить амбітна ціль: для відповідності 
вимогам НАТО, наша держава  має 
впровадити різні закони та акти, що 
регламентують світові стандарти для 
військових норми щодо військової 
політики, стратегічного планування, 
військової освіти,  застосування Вій-
ськово-морських та Повітряних  сил 
ЗСУ, підготовки та забезпечення військ 
(зокрема фінансового, медичного, 
речового), оперативної роботи штабів, 
захисту від засобів масового ураження, 
озброєння й техніки та iн. Це потріб-
но для того, щоб українська армія 
була надсучасною та  максимально 
сумісною зі збройними силами держав 
– членів Альянсу.

18 грудня 2018 року Парламент ух-
валив у першому читанні законопроект 
про внесення змін до деяких законів 
України щодо військових стандартів. 
Це має допомогти регулювати процес 
запровадження військових стандартів, 
у тому числі розроблених на основі 
стандартів НАТО. Так, законопроект 
пропонує ввести до Закону України 
„Про оборону України” нові терміни 
– „військова стандартизація”, „війсь-
ковий стандарт”, „стандарт НАТО” 
та „стандарт у сфері оборони держа-
ви-члена НАТО”. У пояснювальній 
записці до проекту закону зазначають, 
що НАТО розглядає стандартизацію, 
як один із основних факторів для вдо-
сконалення взаємин між військами і 
силами НАТО та країнами-партнерами. 
При цьому забезпечення максимальної 
взаємосумісності із збройними силами 
держав-членів НАТО та запровадження 
стандартів Альянсу є однією з пріори-

тетних цілей реформування ЗСУ. 
Активну участь у роботі з впровад-

ження стандартів НАТО у діяльність 
Збройних сил України приймає 
особовий склад Науково-дослідного 
відділу № 14 Наукового центру зв’язку 
та інформатизації. На даний час були 
розроблені та затверджені наказом 
начальника управління стандартизації, 
кодифікації та каталогізації № 9 від 
15.08.2017 року військові стандарти 

ВСТ 01.112.005 – 2017(01) „Вій-
ськова система зв’язку. Графічні 
символи (STANAG 5042 (Edition 1), 
IDT)” та ВСТ 01.112.004 – 2017(01) 
„Словник НАТО з систем зв’язку та 
інформаційних систем (AAP-13 5042 
(Edition 3), IDT)”, а також наказом № 
20 від 29.12.2018 року ВСТ 01.112.006 
– 2018(01) „Військовий зв’язок та 
інформаційні системи. Словник НАТО 
зі зв’язку. Частина 2 (AComP-01 
(Edition 3) NATO COMMUNICATIONS 
GLOSSARY (Chapters 161-703), 
MOD)”. Усього планується впровадити 
шість частин даного ВСТ.

Дані військові стандарти є частиною 
серії словників, які були розроблені під 
керівництвом уповноваженого керів-
ного органу НАТО С3 (NC3B) (NATO 
Consultation, Command and Control 
(C3) Board):

– AAP-31  Ed. 3 Ver.1, NATO 
Communication and Information Systems 
Glossary;  

– ADatP-02  Ed. (2005), NATO 
Information Technology Glossary; 

– AComP-01 Ed. 3, NATO 
Communications Glossary;

– AAP-28  Ed. B, NATO Glossary of 
Identification.

Метою цих словників є забезпечення 
більш ефективної співпраці між дер-
жавами НАТО шляхом використання 
загальної термінології у галузі зв’язку.

Складністю при виконанні даного 
виду роботи є переклад технічної тер-
мінології. 

У цьому питанні слід відмітити 
професійний підхід та наполегливість 
працівника ЗС України Гуржій Ірини 
Анатоліївни, яка за час роботи зуміла 
підняти на достатньо високий рівень 
англійську мову, а саме технічний 
переклад у галузі зв’язку.   

Згідно Програми з військової стан-
дартизації на 2018 – 2021 роки, а також 
наказу Начальника військ зв’язку ЗСУ 
– начальника Головного управління 
зв’язку та інформаційних систем Ге-
нерального штабу ЗС України № 11 
від 11.01.2019 року планується робота 
щодо впровадження 33 нормативних 
документів НАТО у галузі зв’язку та 
інформаційних систем. До виконання 
завдання залучаються як фахівці Нау-
кового центру зв’язку та інформатиза-
ції, так і представники кафедр 11, 12, 
32 та курсанти інституту, визначених 
наказом начальника ВІТІ № 25 від 
15.01.2019 року. Особливу увагу слід 
звернути на впровадження стандартів 
НАТО, визначених Переліком основ-
них заходів досягнення цілей партнер-
ства в Міністерстві оборони України та 
ЗС України (№ 14723/з від 05.09.2018 
року).

Українська позиція щодо проблеми 
створення нової архітектури європей-
ської безпеки багато в чому збігається 
з концепцією НАТО і полягає у єдності 
всіх країн регіону та міжнародних 
безпекових структур. Підвищення опе-
ративної сумісності між об’єднаними 
збройним силами НАТО та збройними 
силами країн-партнерів є, за оцінками 
західних фахівців, стратегічно важли-
вим, чітко сформульованим і резуль-
тативним завданням у воєнній сфері. 
Основні види діяльності у цій сфері 
включають: спільні навчання, ство-
рення багатонаціональних військових 
формувань різного рівня і надання 
сприяння щодо модернізації озброєн-
ня та військової техніки, що, власне 
кажучи, означає перехід на стандарти 
НАТО всіх держав, орієнтованих на 
можливий вступ до Альянсу.

Начальник НДВ НЗЦІ
к.т.н. підполковник А. Ткаченко 
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Результати навчання курсантів 
в 1 семестрі 2018 – 2019 навчального року

В навчальних групах курсантів 1 - 4 курсів пройшла зимова екзаменаційна сесія 2018  –  2019 навчального року. 
До здачі заліків та екзаменів на сесію було допущено та складали екзамени 1030 курсантів, з яких на „відмінно” – 1,6  
% (16 курсантів), на оцінки „добре” і „відмінно” – 18  %   (187 курсантів),  змішані оцінки  –  63  % (651 курсант).   

Двійки за сесію отримали 17 % (176 курсантів).

З-поміж факультетів найвищу успішність продемонстрував факультет Телекомунікаційних систем, найнижчі показники 
– на факультеті Бойового застосування систем управління та звʼязку. 

Серед курсів перше місце зайняв 18 курс (начальник курсу м-р Стойчев М.І.), друге місце 26 курс, третє місце 27 курс 
(начальник курсів к-н Фарбей А.Р.).

На 1 факультеті краща навчальна група 181 –  командир групи к-т Ременюк Д.С., на 2 факультеті краща навчальна група 261 
– командир групи мол. с-т Сінчук В.В., на 3 факультеті краща навчальна група 364 – командир групи мол. с-т Троянський В.О.

Начальник навчального відділу підполковник В. Пистряк 
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День, коли під Крутами відбувся бій 
з більшовицькими підрозділами, на-
завжди залишиться в пам’яті україн-
ського народу як символ нескореного 
духу нації та юнацького самозречення. 
І не поразкою запам’ятається та трагіч-
на подія, а відчайдушним прагненням 
перемоги, яку здобуваємо ми тільки 
тепер. Подвиг героїв Крутів засвідчив 
наше бажання  жити у своїй вільній 
Українській державі, готовність захи-
щати її навіть ціною власних життів. У 
ХХ століття Україна вступає розділе-
ною між двома імперіями – Російсь-
кою та Австро-Угорською. Лиш перша 
Світова війна та революції 1917-1918 
років створили умови для відновлення 
української державності та об’єднання 
етнічних українських земель.

20 листопада 1917 року за наказом 
Генерального секретаря з військових 
справ Симона Петлюри була розгор-
нута перша українська військова юна-
цька школа ім. гетьмана Ю. Хмельни-
цького, яка розташувалась на території 
нашого інституту.

Враховуючи приклад їхнього под-
вигу і звитяги та зважаючи на зразкове 
виконання завдань нинішніми курсан-
тами Президент України Петро Поро-
шенко своїм Указом присвоїв Війсь-
ковому інституту телекомунікацій та 
інформатизації і’мя Героїв Крут

Багатотисячні українські підрозділи 
поверталися з фронтів першої світової 
війни.

Серед військових переважали при-
хильники самостійницьких поглядів. 
Одначе керівники Центральної Ради 
та лідери найвпливовіших українсь-
ких партій не поділяли їх. Тому й не 
переймалися питанням створення 

власних збройних сил. Заступник го-
лови Центральної Ради Володимир 
Винниченко писав: „Не своєї армії 
нам, соціал-демократам і всім щирим 
демократам, треба, а знищення всяких 
постійних армій”. 

Ці утопічні погляди віддзеркалено і 
в IV Універсалі, яким було проголоше-
но незалежність Української Народної 
Республіки. „Розпустити армію зовсім, 
а потім замість постійної армії завести 
народну міліцію, щоб військо наше 
служило охороні робочого народу, а не 
бажанням пануючих верств”, – сказа-
но в документі. І це не єдина фатальна 
помилка керманичів молодої України. 
В російських більшовиках вони не 
розпізнали лютого ворога. Лише зго-
дом зрозуміли: імперія, хто б не прий-
шов у ній до влади – завжди залишати-
меться імперією.

А ще – коли час і обставини вимага-
ли єднання – на горе України гору взяли 
розбрат і політичні гойдалки. Спочатку 
керувала Центральна Рада, потім вла-
да перейшла до гетьмана Павла Ско-
ропадського, за ним до Директорії. В  
Гуляйполі проголосив анархію батько 
Махно. Український Харків проросій-
ська п’ята колона визнала столицею 
радянської республіки. Як наслідок – з 
розпадом Російської імперії незалеж-
ність здобули Польща й Фінляндія. 
Україна – ні. Той період нашої історії 
називають визвольними змаганнями 
1917-1921 років. Акт Злуки, коли на 
Софійській площі в Києві 22 січня 
1919 року об’єдналися Західно-Україн-
ська Народна Республіка та Українська 
Народна Республіка, став останньою 
спробою утворити суверенну Україну. 
Та через два тижні до Києва увійшли  

червоні загони. На довгі роки. Своє 
справжнє обличчя вожді Радянської 
Республіки показали в грудні 1917-го. 
Центральній Раді Української Народ-
ної Республіки вони висунули ультима-
тум, вимагаючи підкоритись. Не доче-
кавшись відповіді, оголосили їй війну, 
відправивши для впокорення українців 
кілька загонів більшовицьких зарізяк 
під командуванням Антонова-Овсєєн-
ка й Муравйова. Їхня чисельність ста-
новила близько шести тисяч осіб. Вони 
й принесли на своїх багнетах радянсь-
ку владу на Харківщину, Катеринос-
лавщину і Полтавщину. Але для повної 
перемоги російським зайдам потрібно 
було підняти червоний прапор і на Пе-
черських пагорбах. І вони посунули на 
Київ…

У  розпорядженні Центральної Ради 
було лише 12-15 тисяч вірного їй вій-
ська. При цьому значна його части-
на була деморалізована і не готова до 
активних бойових дій проти росіян. А 
окрім банди Муравйова, що рвалася до 
Києва, існувала ще й загроза більшови-
цького повстання на столичному заводі 
„Арсенал”, де підбурювані більшови-
цькими агітаторами робітники висту-
пали за повалення УНР і встановлення 
російсько-більшовицької влади.

Щоб захистити молоду Україну, під 
станцію Крути вирушили 450 юнкерів 
і 20 старшин 1-ї Української військової 
юнацької школи імені Богдана Хмель-
ницького спільно із сотнею (116-130 
осіб) новоствореного добровольчого 
Помічного студентського куреня сі-
чових стрільців, до якого записалися 
студенти, гімназисти і навіть старшо-
класники. Про високий моральний дух 
молоді свідчать спогади  старшини Ар-
мії УНР Миколи Чоботаріва: „Я цілком 
випадково мав розмову з тими моло-
диками… що входили до складу сту-
дентської сотні. Я лагідно та делікатно 
наводив цих занадто молодих юнаків 
на думку, що бути на фронті, битися з 
ворогом – це не забава, а дуже тяжка й 
небезпечна справа. Одверто я не міг їм 
сказати, що вони ще діти… Але ж тре-
ба лише було глянути на їхні обличчя 
й побачити екзальтований вираз очей, 
щоб зрозуміти, що всякі резонні дово-
ди безсилі змінити їхнє рішення йти на 
фронт і битися з ворогами Української 
держави. Коли б то ми мали таку мо-
лодь по всій Україні!” Перед відбут-

ВІКОПАМ’ЯТНИЙ УРОК ІСТОРІЇ
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тям на фронт хлопці розуміли, на яку 
небезпеку наражаються, вирушаючи з 
Києва. Але юнаки свого хвилювання 
не показували. А от їхні рідні не при-
ховували сліз. Ось як згадував їхній 
від’їзд один із добровольців: „Посадка 
відбувалася цілком спокійно, якщо не 
рахувати того, що в останню хвили-
ну прибігла до потягу пані Лукасевич 
шукати свого сина Левка, тоді учня 
6-го класу, який „нелегально” вступив 
до куреня. Бідна мати гірко плакала, 
вмовляючи сина лишитися, але, зви-
чайно, безуспішно. Спокійніше вела 
себе сестра іншого шестикласника Со-
коловського. Ледве стримуючи сльози, 
хрестила брата і всіх від’їжджаючих… 
Молоденький Соколовський весело 
заспокоював сестру, не передчуваючи, 
що за пару днів лежатиме на станцій-
ній платформі з пробитою багнетом го-
ловою. Під спів „Ще не вмерла Украї-
на” ешелон рушив на північ”. …Бій 
розпочався 29 січня о дев’ятій ранку 
й тривав аж до сьомої вечора. Молоді 
патріоти затримали ворога, що дозво-
лило українському урядові забезпечи-
ти визнання української державності 
на міжнародному рівні. Українські 
втрати під Крутами, за підрахунками 
сучасників, становили близько 300 
осіб, з яких майже 150 були поранені. 
Тих юнкерів і студентів, які потрапили 
в полон, більшовики катували, з них 
всіляко знущалися. Так, командир чер-
воноармійців Єгор Попов, дізнавшись 
про втрати, завдані його підрозділу, 
наказав розстріляти полонених україн-
ців. Перед цим їх жорстоко мучили. 
Комісар червоноармійського  загону 
Є. Лапідус в 30-ті роки так розповідав 
про ті події: „Наступного дня, коли ми 
від’їжджали зі станції Крути, потяг по 
дорозі зупинився, із вагона було виве-
дено всіх затриманих. За сотню кроків 
від потяга їх розстріляли розривни-
ми кулями”. Перед стратою учень 2-ї 
Української гімназії, 19-річний урод-
женець Галичини Григорій Піпський, 
заспівав гімн „Ще не вмерла Украї-
на”, який підхопили й інші полонені. 
Загиблих і розстріляних захисників 
Крутів  заборонили ховати, залишивши 
їхні спотворені катуванням тіла  для за-
лякування місцевого населення.

Проте священик села Печі та міс-
цеві жителі звезли тіла до теплої хати, 
щоб їх можна було вирівняти, а потім 

зібрали по селу чисте нове полотно і, 
вистеливши ним дорогу до братської 
могили, все ж  поховали 17 полеглих 
юнаків на кладовищі села. В березні 
1918 року, після звільнення Києва, тіла 
майже 30 героїв були перезахоронені 
на Аскольдовій могилі в Києві. – Стри-
майте ж ваші сльози, які котяться: ці 
юнаки поклали свої голови за визво-
лення Вітчизни, і Вітчизна збереже 
про них вдячну пам’ять на віки вічні, 
– сказав  Михайло Грушевський, про-
воджаючи їх в останню путь. За радян-
ських часів юнаків, які поклали голо-
ви під Крутами, в підручниках історії 
не згадували. А якщо їхні прізвища й 
з’являлися, то їх називали не інакше, 
як буржуазними націоналістами і зрад-
никами трудового  народу. При цьому 
правда про січневі події, які передува-
ли бою під Крутами, особливо про бій, 
усіляко фальсифікувалася. Чому УНР 

зазнала поразки? Причин кілька. Та чи 
не найголовнішою є те, що її очільники 
ігнорували роль армії у відстоюванні 
національних інтересів. Через багато 
десятиліть історія повторилась. Після 
проголошення незалежності Украї-
ни 1991 року можновладці ставились 
до національної армії як до падчірки. 
Потреби Міноборони фінансувалися 
за залишковим принципом. Особли-
во це проявилося за часів правління 
президента-втікача Віктора Януко-
вича. Тому, коли над Україною знову 
нависла смертельна небезпека, наше 
військо опинилось у вкрай скрутному 
становищі й лише завдяки всенародній 
підтримці змогло зупинити просування 
ворога.

ЗНІ з МПЗ
полковник О. Петровський 
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Захист стажування курсантів військового 
коледжу сержантського складу

Нещодавно закінчився важливий 
етап підготовки курсантів Військово-
го коледжу сержантського складу ВІТІ 
– стажування в підрозділах зв’язку 
Збройних сил України. 24 грудня 2018 
року на цикловій комісії з експлуа-
тації комп’ютерних систем і мереж 
Військового коледжу сержантського 
складу відбувся захист стажування 
курсантів третього курсу з напряму 
підготовки „Комп’ютерна інженерія”.

За результатами перевірки звітних 
документів стажування та їх захи-
сту всі курсанти отримали позитивні 
оцінки. Викладачам цікаво було по-
чути враження курсантів про повсяк-
денну роботу зв’язківців, підрозділів 
зв’язку, співпрацю з волонтерами, 
роздуми про шляхи удосконалення 
теоретичної підготовки з фахових дис-
циплін, власне бачення свого майбут-
нього в лавах Збройних сил України.

Основною метою військового ста-
жування є закріплення та поглиблен-
ня отриманих знань та умінь, набут-
тя досвіду в практичному виконанні 
службових обовʼязків на посадах у 
військових частинах. Під час захисту 
стажування курсанти звітували про 
отриманий досвід на відповідних поса-
дах: технік групи автоматизації, технік 
групи регламенту та ремонту автомати-
зованих систем управління навчальної 
ремонтної майстерні засобів зв’язку, 
інструктор навчального взводу зв’язку. 
Курсанти висловлювали свої враження 
і пропозиції щодо майбутньої професії 
та специфіки роботи на кожній посаді.

Зокрема, яскравими вражен-
нями ділилися курсанти, що про-
ходили стажування в підрозді-
лах у співпраці з волонтерами.

Згідно Стратегічного оборонного 
бюлетеню України, який визначає ро-
звиток сектора оборони до 2021 року, 
одним із напрямків є створення ефек-
тивної системи оперативного (бой-
ового) управління, звʼязку, розвідки 
та спостереження (C4ISR). Створено 
національну телекомунікаційну мере-
жу, модернізовано та переведено на 
сучасні цифрові технології системи 
спеціального звʼязку, відомчі інформа-
ційно-комунікаційні мережі та системи 
зв’язку пунктів управління органів дер-
жавної влади, а також створено автома-
тизовану систему C4ISR складових сил 
оборони, яка відповідає стандартам, 
доктринам і рекомендаціям НАТО, 
забезпечено її інтеграцію в систему 
управління оборонними ресурсами.

Система C4ISR включає команду-
вання, контроль, зв’язок, розвідку, 
спостереження і рекогносцировку в 
збройних силах. Підтримка НАТО в 
рамках комплексного пакета допом-
оги дала змогу Україні активізувати 
проведення реформ в галузі безпе-
ки і оборонному секторі. Українська 
армія фактично є четвертою у світі, 
що розвиває подібний ресурс. Та-
кож подібні підрозділи мають армії 
США, Великобританії та Ізраїлю.

C4ISR – Command, Control, 
Communications, Computers, 
Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (управління, контроль, 
зв’язок, збір і комп’ютерна обробка 
інформації, спостереження і розвідка).

Під системою C4ISR  мають на 
увазі мережі, які включають різні під-
мережі, необхідні для технічного за-
безпечення процесу бойового управ-
ління ЗСУ, що пов’язують у собі збір 
інформації з усіх доступних сенсорів.  

Комплекс C4ISR:
автоматично визначати положення 

своїх підрозділів;
автоматично визначати положення 

противника і його переміщення, що 
відображається на електронних картах;

автоматично вибирати маршрути 
руху військ;

автоматично задавати цілі засобам 
вогневого ураження;

автоматично постійно 
інформувати свої підрозділи про 
дії і місцезнаходження їх сусідів і 
противника;

повністю автоматизувати збір 
інформації та її обробку;

автоматизувати процес варіантів 
рішень командиру на підставі 
автоматично отриманих розвідданих, а 
також інформації про сили і засоби, що 
є в розпорядженні;

моделювати бій і його можливі 
результати;

пропонувати приватні рішення 
для командира в ході бою на основі 
поточної ситуації.

– В ході проходження стажування 
курсанти набули теоретичних знань 
по UAV PLATFORM R-18 „FALCO” 
та наземній станції управління БпЛА. 
Також, неодноразово брали участь у 
тестуванні БпЛА UAV PLATFORM 
R-18 „FALCO” в польових умовах.

Безпілотний літальний апарат  UAV 
PLATFORM R-18 „FALCO” призна-
чений для авіа топографічних, авіа 
розвідувальних польотів, ретрансля-
ції зв’язку та доставки  контейнерів.

Старший викладач циклової комісії з 
експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж, к.т.н. 
підполковник А. Дубик 
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Математика та фізика у військовій страві – навіщо це потрібно?

У курсантів  часто виникає питання, 
а навіщо нам фізика чи математика? 
Для чого потрібні ці предмети в 
нашому майбутньому житті офіцера 
і керівника підрозділу? При тому, і це 
добре відомо, що часто-густо те, чому 
нас вчили в школі і вузі не знаходить 
собі в подальшому житті жодного 
застосування. 

Наприклад, важко представити, що 
офіцер, який розгортає радіорелейну 
станцію, виконує складні математичні 
розрахунки. Зрозуміло, треба знати 
логіку роботи засобів зв’язку та 
автоматизації, але навіщо математичні 
рівняння? Такі питання ставлю собі і я, 
викладач фізики, намагаючись дати на 
них відповідь собі і моїм слухачам. 

З самого початку хочу відзначити, 
що розуміння фізики неможливе без 
математики. І це, сповна ясно зрозумів 
ще Галілео Галілей, коли, вивчаючи 
фізичні закономірності, зіставляв 
вимірюваним параметрам числа. 

Не випадково його вважають 
патріархом фізичної науки. З давніх 
давен відомі досягнення Архімеда в 
математиці та фізиці для побудови 
військових знарядь та споруд.

Офіцер часто потрапляє у ситуації, 
коли треба швидко, оцінивши 
довколишні обставини прийняти 
рішення, від якого може залежати 
життя його підлеглих і його самого. І 
в цих умовах не останню роль грають 
фізичні міркування, уміння з цієї точки 
зору оцінити навколишні обставини. 

Виникає безліч питань. Чи є 
захисними споруди і наскільки 
вони надійні при заданій вогневій 
потужності супротивника, як при цьому 
захистити людей і техніку? Як в тих або 
інших погодних умовах організувати 
ра-діозв’язок та здійснити взаємодію 
з сусідами, реалізувати обмін даними 

з заданою якістю? Як розрахувати ра-
діорелейний інтервал?  Як знайти код 
доступу до  мережі противника? Як 
оптимально розподілити засоби зв’язку 
по цілях та задачах? І багато інших, що 
вимагає швидких і зважених рішень. 
Сенс застосування математичних 
методів в процесах управління 
бойовими діями військ полягає в тому, 
щоб, використовуючи знання законів, 
закономірностей і принципів збройної 
боротьби скоротити терміни підго-
товки прийнятих рішень і підвищити 
їх якість, домогтися наявними силами 
і засобами найкращих результатів 
бойових дій. 

Застосування математичних 
методів в поєднанні з електронними 
обчислювальними машинами дає 
можливість вирішувати завдання 
такого роду, забезпечуючи досить 
швидкий і достовірний прогноз ходу 
бойових дій для аналізу будь-яких 
можливих варіантів рішень. 

Математика в сучасних умовах 
відіграє дуже важливу роль в 
дослідженні збройної боротьби і 
викорис-танні виявлених залежностей 
і закономірностей, які виявляють 
свою дію через принципи військового 
мистецтва.

Вже зараз ми намагаємось 
побудувати сучасну систему 
управління військами та зброєю на 
принципах  системи НАТО – C4ISR 
(Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillance 
and Reconnais-sance).   У назві 
перераховуються функції, які є 
автоматизованими: управління, 
контроль, звʼязок, збір і компʼютерна 
обробка інформації, спостереження та 
розвідка. Комплекс C4ISR, який самі 
розробники назива-ють „технологією 
завтрашнього дня”, повністю змінює 
умови військових дій та дозволяє 
автоматизувати процеси збору, аналізу 
інформації про стан противника та 
своїх військ, автоматизувати процес 
прийняття рішень командирами на 
основі моделювання бою.

Таким чином, система С4ISR 
допомагає створенню єдиного 
інформаційного простору, забезпечення 
можливості адаптивного управління, 
комплексного використання 
можливостей бойових сил (реалізація 
межецентричної концепції ведення 
бойових дій). Можна сумніватися 

у вживанні складної сучасної 
математики, але розуміння суті подій, 
фізичних явищ, що відбуваються 
і впливають на людей, необхідні. 

Якщо ви недолюблюєте фізику – 
нічого страшного, мабуть у вас були 
погані вчителі або їх зовсім не було. 
Але навіть серйозні фізики на перше 
місце ставлять не складні розра-
хунки, а знання і розуміння суті явища. 

Який би новий вид зброї, бойової 
техніки не створювала людина, вона 
неминуче стикається з фізичними 
законами. 

При народженні першої 
артилерійської гармати  доводилося 
враховувати закони руху знаряддя, 
закони розширення газів і деформацій 
металу; при створенні першого 
підводного човна були використані 
закони руху тіл у рідинах; ставилося 
завдання налагодження радіозв’язку – 
насамперед, потрібно було дізнатися 
закономірності поширення і відбиття 
радіохвиль. 

Найближчим часом основними 
тенденціями в ключових галузях 
військової технології є:

1. Створення та використання 
датчиків самих різних типів, які 
збирають дані про противника, 
зовнішнє середовище тощо (розвиток 
бездротових сенсорних мереж). 

2. Розвиток компʼютерних і 
комунікаційних систем, квантових 
обчислень, технологій штучного 
інтелекту. Протиборство поширюється 
на кіберпростір.

3. Автоматизовані роботизовані 
системи озброєння та техніки, 
технології для цих систем. 

4. Створення  систем озброєння та 
техніки на основі нових технологій та 
фізичних принципах (лазерна, пучкова 
зброя, нанотехнології тощо).

Тому без знань основних фізичних 
принципів та явищ процесів, логіки, 
моделей та алгоритмів функціону-
вання, які відбуваються при створенні 
та експлуатації сучасного обладнання 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем, систем захисту інформації 
та кібербезпеки  – курсанту нашого 
інституту практично неможливо стати 
справжнім фахівцем!

Заступник зав. кафедрою фізики та 
математики  А. Пальті 
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Перспективи розвитку кафедри 
„Побудови телекомунікаційних систем”

Основним завданням кафедри є під-
готовка висококваліфікованих фахівців 
за спеціальностями „Комп’ютерні нау-
ки”, „Кібербезпека”, „Телекомунікації 
та радіотехніка”, „Військове управлін-
ня”, „Озброєння та військова техніка”. 

На кафедрі проводяться заняття з 
таких базових дисциплін, як „Теорія 
електричних кіл”, „Теорія електрич-
ного зв’язку”, „Основи схемотехніки”, 
„Телекомунікаційні інформаційні ме-
режі”, „Обчислювальна техніка та мі-
кропроцесори”.

До особливостей навчального про-
цесу на кафедрі відноситься погли-
блене вивчення не лише аналогового 
устаткування (обладнання), але і су-
часних складних цифрових пристроїв 
застосування. 

Викладацький склад кафедри по-
стійно працює над оновленням та 
вдосконаленням навчальної, навчаль-
но-методичної літератури, лабораторій 
кафедри щодо укомплектування дію-
чою та перспективною апаратурою 
зв’язку та вимірювальним обладнан-
ням. 

На передових рубежах впроваджен-
ня в навчальний процес мікроконтро-
лерів AVR, апаратно-програмованих 
засобів для побудови систем автома-
тики (Arduino) стоять найкращі пра-
цівники кафедри  Корольов Андрій 
Павлович та Мацаєнко Андрій Мико-
лайович. 

Одним з подальших перспективних 
напрямків розвитку кафедри „Побудо-
ви телекомунікаційних систем” є вклю-
чення в навчальний процес сучасних 
макетів з дослідження надскладних 

цифрових інте-
гральних схем, 
таких як  ПЛІС 
(Програмована 
логічна інте-
гральна схема), 
що є електрон-
ним компонен-
том, який ви-
користовується 
для створення 
цифрових інте-
гральних схем. 
На відміну 
від звичайних 
цифрових мі-
кросхем, логіка 
роботи ПЛІС не 

визначається при виготовленні, а за-
дається за допомогою програмування. 

Для цього використовуються про-
граматори і налагоджувальні середо-
вища, що дозволяють задати бажану 
структуру цифрового пристрою у ви-
гляді принципової електричної схе-
ми або програми на спеціальних мо-
вах опису апаратури (Verilog, VHDL, 
AHDL та інші).  

Нещодавно матеріально-техніч-
на база кафедри поповнилась ПЛІС 
DE10-Nano, яка має суттєві переваги 
над попередниками, це надійна плат-
форма для апаратного проектування, 
побудована на основі системи на мо-
дулі Intel SoC FPGA, яка поєднує в 
собі два вбудовані ядра Cortex – A9 з 
програмованою логікою, що лідирує 
в галузі, що забезпечує максимальну 

гнучкість дизайну.
Тепер курсанти можуть застосувати 

ефективну конфігурацію у поєднанні з 
високопродуктивною процесорною си-
стемою з малим енергоспоживанням. 
Система на модулі від Altera інтегрує в 
собі грунтовану на ARM апаратну про-
цесорну систему (HPS – Hard Processor 
System), що складається з процесора, 
інтерфейсів периферії і памʼяті та тіс-
но повʼязану з FPGA структурою, між 
якими використовується магістраль з 
високою пропускною спроможністю. 
Налагоджувальна плата обладнана 
високошвидкісною DDR3 памʼяттю, 
підтримує аналого-цифрові можли-
вості, мережу Ethernet і багато що 
інше, що є основою для розробки ве-
ликої кількості цікавих застосувань, 
наприклад, створення SDR – Radio 
(Software-defined radio) при проведенні 
практичних занять на кафедрі. Набір 
розробника DE10 – Nano містить усі 
інструменти, необхідні для викори-
стання плати у поєднанні з компʼю-
тером під управлінням ОС Microsoft 
Windows XP або пізніших версій.

Напрацювання та здобутки дослід-
жень забезпечують подальший розви-
ток кафедри в напрямку програмування 
мікропроцесорів, що вплине на якість 
підготовки майбутніх зв’язківців.

Старший викладач кафедри № 11,
к.т.н., майор О. Борисов 
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Кращі курсанти інституту та коледжу
Курсант 141 

навчальної групи 
солдат Якименко 
Юрій Юрійович 
за час навчання 
в інституті пока-
зав високі показ-
ники у навчанні, 
спорті та являєть-

ся надійною опорою для своїх ко-
мандирів. Юрій постійно працює над 
удосконаленням своїх професійних 

Кращий кур-
сант факультету 
Бойового  засто-
сування систем 
управління та 
зв’язку, командир 
відділення 362 
навчальної групи 
старший солдат 
Нургатін Гумер 

Сергійоич являється зразком для свого 
підлеглого особового складу. Головні 
зусилля старшого солдата Нургатіна 

Я в о р с ь к и й 
Юрій Володими-
рович народився в 
місті Дунаївці 18 
квітня 1997 року. 
Закінчивши 9 
класів,  у 2012 році 
вступив до Кам’я-
нець-Подільського 

військового ліцею, де отримав повну 
середню освіту. З серпня 2014 року 
юнак стає курсантом факультету Ін-
формаційних технологій та навчаєть-

навичок та вмінь, особливо цікавим 
для нього є вивчення новітніх засобів 
радіозв’язку, а саме радіостанції ви-
робництва компанії „Harris”.

Під час навчання проявив себе в 
культурно-виховних заходах факульте-
ту та інституту, допомагає командирові 
у вирішені поставлених задач, показує 
високі показники у спорті. У 2018 році 
захистив кваліфікаційну роботу під 
керівництвом доцента, к.т.н., підпол-
ковника Чумака Володимира Костян-

тиновича на відмінно.
Сьогодні Юрій займається розроб-

кою магістерської роботи за спеціаль-
ністю „Телекомунікації та радіотех-
ніка”. Командир групи старший солдат 
Білоус С.І. неодноразово висловлював-
ся з позитивної сторони про курсанта 
Якименко, вказуючи на його зразкову 
дисципліну та серйозне відношення до 
навчання.

Начальник 14 курсу О. Барбашов 

Г.С.  зосереджує на заняттях спортом. 
При заняттях боксом спрямований 
на  зміцнення тіла та вдосконалення 
рухів в професійному напрямку. Спро-
можний витримати фізичні наванта-
ження, які не можливо витримати без 
відповідних вольових зусиль, без від-
повідної психологічної установки. По 
службі, займаючи посаду командира 
віддалення навчальної групи, велику 
увагу приділяє всім формам військо-
вого виховання, вдумливо проводить 
індивідуально-виховну роботу, підні-

має роль, значення кожного курсанта 
в колективі. За 3 роки навчання займає 
передове місце у сумлінному ставленні 
до військової дисципліни, активно ро-
звиває та вдосконалює свою стройову, 
спортивну та бойову підготовку. По-
казує високі показники в навчанні та 
являється надійною опорою для своїх 
командирів, із радістю береться за ви-
конання доручень покладених особи-
сто на нього.
ТВО заступника начальника факульте-
ту № 3 з МПЗ капітан   В. Дар’їн 

Солдат Кро-
ленко Анжела 
Олександрівна 
народилася 12 
лютого 1999 року 
у м. Дніпропе-
тровськ. Закін-
чила Лубенський 
а в і а ко с м і ч н и й 
ліцей. На протязі 
навчання прояв-

ляла себе як старанний та активний 
учень, неодноразово брала участь 
у шкільних олімпіадах з економіки, 
української мови та біології. Наго-
роджена дипломом другого ступеня у 
обласній олімпіаді з предмету „Еко-
номіка”. За час проходження служби 

у коледжі зарекомендувала себе з най-
кращої сторони. Навчаючись лише на 
„відмінно”, вона активно тренувалась 
у Полтавському обласному військо-
во-спортивному центрі „Воїн”, де от-
римала звання „суддя другої категорії” 
військово-спортивних багатоборств. 
Згодом стала „молодшим інструкто-
ром” ПОДГО „ВСЦ Воїн” та прово-
дила практичні заняття на щорічних 
Обласних військово-патріотичних 
проектах „Жіночий батальйон” та „За-
хисник України”. Неодноразово діли-
лась своїми навичками та вміннями з 
учнями шкіл Полтави та Полтавської 
області. Разом з інструкторським скла-
дом постійно здійснювала навчання 
у польових умовах як для студентів 

ВНЗ, так і для школярів. У 2017 році 
здобула титул „Міс артистичність” у 
міському конкурсі краси та талантів 
„Пара-BEST” та гідно представила 
Військовий коледж. Під час проход-
ження технологічної практики та вій-
ськового стажування показала високий 
рівень самостійності, добрі організа-
торські здібності та наполегливість. 
Отримала чудові відгуки від команду-
вання частин, у яких мала змогу прак-
тично удосконалити свої теоретичні 
знання. Під час виконання військових 
обов’язків Анжела завжди дотримуєть-
ся життєвого кредо „Не кажи – не вмію, 
а кажи – навчусь!”.
Головний старшина коледжу старший 
прапорщик Г. Морковський 

ся за спеціальністю „Комп’ютерна ін-
женерія”. Вдалий вибір спеціальності 
дозволив Юрію з перших семестрів 
навчання розкрити свій потенціал як 
майбутнього фахівця в сфері ІТ. Цьо-
му сприяла діяльність профільної ка-
федри № 21, яка всіляко стимулювала 
курсанта до саморозвитку, вивчення 
і освоєння провідних технологій і на-
прямків розвитку інформаційних си-
стем. Червоний диплом рівня вищої 
освіти „бакалавр”  Юрій Яворський 
отримав завдяки своєму серйозному 

і відповідальному ставленню  до нав-
чання, своїм талантам і вмінню знахо-
дити правильне рішення в будь-якій 
ситуації. Молодший сержант Юрій 
Яворський вже зараз є позитивним 
прикладом для інших курсантів. Не-
забаром, отримавши військове звання 
офіцера, Юрій з гордістю буде вико-
нувати свій обов’язок. Він є яскравим 
представником  прогресивного офіцер-
ського покоління, яке буде в недалеко-
му майбутньому міцною основою ЗСУ.
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Кращі викладачі інституту

На кафедрі Бойового застосування 
підрозділів звʼязку, яка входить до скла-
ду факультету Бойового застосування 
систем управління та звʼязку працюють 
висококваліфіковані науково-педаго-
гічні працівники, одним з яких є праців-
ник Збройних сил України полковник 
запасу Шолудько Василь Григорович.

Народився Василь Григорович 6 
квітня 1958 року в с. Нехайки, Дра-
бівського району, Черкаської області.

Свій шлях офіцера Василь Григо-
рович почав у далекому 1975 році на 
посаді курсанта Полтавського вищо-
го військового училища зв’язку. Далі 
служив на посадах начальника зв’язку 
десантно- штурмового батальйону, ко-
мандира навчального взводу радіоте-
леграфістів і телеграфістів. Проходив 
службу на посаді начальника прийом-
ного радіоцентру дивізії протиповітря-

ної оборони країни. Після навчання 
у військовій Академії зв’язку імені 
Будьоного, (м. Санкт-Петербург) з 1992 
року по 2008 рік   проходив службу у 
Військовому інституті телекомуніка-
ції і інформатизації, де пройшов шлях 
від викладача до начальника кафедри.

За роки науково-педагогічної діяль-
ності Василь Григорович є автором 
багатьох навчальних посібників, на-
уково-дослідних робіт і друкованих 
праць у галузі зв’язку і військового 
управління. Під його керівництвом 
були розроблені навчальні та робочі 
програми з дисциплін: „Організація 
військового зв’язку”, „Організація 
зв’язку в тактичній ланці управління”, 
„Організація зв’язку”. Всі написані 
ним навчально-методичні матеріа-
ли відрізняються глибокою науковою 
розробкою і логічністю викладення.

Вміло запроваджує у навчальний про-
цес сучасні прийоми і методи навчання, 
приділяє велику увагу підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців зв’язківців. 

Постійно взаємодіє з військовими 
навчальними закладами з питань вико-
ристання оригінальних форм, методів, 
прийомів, засобів навчання та вихован-
ня, або інтеграції вже відомих форм, 
методів, прийомів, засобів в сучасній 
організаційно-педагогічній діяльності. 
Є учасником різних семінарів та нау-
ково-практичних конференцій, спіл-
кується з представниками компаній – 

розробників сучасних засобів зв’язку 
для ЗС України, відвідує їх презентації.

Описаний досвід має велике значен-
ня для проведення занять на високому 
професійному рівні. Саме комп’ютерні 
засоби та застосування сучасних тех-
нологій навчання сприяють активному 
залученню слухачів до навчального 
процесу, розумінню та засвоєнню ними 
навчального матеріалу, підтримують 
інтерес до пізнавальної діяльності.

Педагогічний досвід Василя 
Григоровича є підґрунтям, на яко-
му зростає його педагогічна май-
стерність. Це результат творчої 
діяльності педагога з елементами 
новизни, спрямований на реаліза-
цію актуальних завдань навчання.  

Матеріали вивчення передово-
го досвіду викладача були ретельно 
вивчені педагогічними працівниками 
та обговорені на засіданні кафедри. 
В результаті педагоги прийшли до 
висновку, що даний досвід необхід-
но поширювати та впроваджувати в 
роботу інших викладачів кафедри.

Глибока науково-теоретична під-
готовка, сумлінність і працьовитість,  
методична винахідливість, нестан-
дартний підхід до навчання дозво-
лили Шолудько Василю Григоро-
вичу стати майстром своєї справи.

Старший викладач кафедрі № 31 
підполковник В. Філіпов 

Ф е с ь о х а 
Надія Олексан-
дрівна, наро-
дилася в селі 
Оринин Кам’я-
нець-Поділь-
ського району, 
Х м е л ь н и ц ь -
кої    області.   

Після закін-
чення школи 

вступила до Кам’янець-Подільського  
училища.  Так як училище знаходи-
лось поряд з військовим ліцеєм та вій-
ськовим інститутом, частенько мріяла 
приміряти військову форму і випро-
бувати себе в ролі військової. Після 
закінчення училища вирішила  піти на 
військову службу за контрактом. По-
трапила до міста Васильків Київської 
області в Навчальний Центр Повітря-
них Сил, де проходила військову служ-

бу за контрактом. Але на цьому вона 
не зупинилась – вирішила стати офі-
цером. З військової частини отримала 
рекомендацію до вступу у виш. 2008 
зарахована до ВІТІ НТУУ „КПІ” міста 
Києва. Кожного разу потрібно було 
доказувати, що жінки в армії можуть 
справлятись з обов’язками на рівні з 
чоловіками.  Але, це лише загартову-
вало її дух. Надію було направлено на 
подальше проходження служби в стіни 
рідного інституту на посаду начальни-
ка відділення навчальної лабораторії 
кафедри Комп’ютерних інформацій-
них технологій. І знову чоловічий ко-
лектив…. На кафедрі вона знову була 
єдиною військовослужбовцем-жін-
кою, практика роботи в чоловічому 
колективі уже для неї була знайома. 
Мрія бути викладачем її не покидала 
і після певного періоду служби вирі-
шила спробувати себе в цій ролі. На 

початку вела лише практичні занят-
тя під наглядом начальника кафедри, 
а потім уже і сама. Було важко, адже 
працювати викладачем – це велика 
відповідальність. Дискримінації як 
жінка-викладач ніколи не відчувала. 

Тенденції зростання жіночої при-
сутності в науці та навчальній діяль-
ності набирають обертів, тому що 
їм є що привнести у цій сфери. Крім 
того, у жінок є природні якості, як от 
уважність до деталей, відповідаль-
ність до роботи, що важливо в науці.

Популяризувати науку серед жінок 
треба зі шкільного віку – показувати 
їм можливості інженерії, програму-
вання, науки. Спробувавши це, вони 
не будуть противитися можливості 
обрати такий шлях, якщо будуть від-
чувати в собі таку спроможність.
Начальник кафедри № 22 к.т.н., 
доцент, полковник С. Любарський 
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Традиції святкування Різдва в Україні

Одним з найбільш шанованих свят 
в Україні завжди було Різдво, або Ко-
ляда (більш давнє, дохристиянське 
свято). Щоб відповісти на питання, як 
відзначати Різдво Христове, потрібно 
зрозуміти саму сутність цього дуалі-
стичного свята. У ньому переплелися 
язичницькі традиції народження но-
вого сонця і християнська легенда про 
появу на світ Сина Божого. Такими па-
ралельними мотивами і пояснюється 
багатство обрядів, традицій нашого на-
роду, в яких є місце і заохочення духів 
померлих родичів, і ворожіння, і по-
бажання на майбутній рік, і релігійної 
молитви та посту до першої зірки. Тра-
диційно починають готуватися до Різ-
два напередодні, адже 6 січня – Святий 
вечір, коли за пісним, але багатим сто-
лом повинна зібратися вся родина. За 
кілька днів перед цим все вимивають і 
вичищають, житло прикрашають свят-
ковими рушниками, соломʼяними обе-
регами (павуками), вносять і ставлять 
на покуть (святий кут) дідуха – сніп 
пшениці, що прикрашений стрічками.

На Різдво господині з ранку готують 
12 пісних страв. Це можуть бути борщ 
з грибами, вареники з різноманітною 
начинкою, пиріжки, рибні страви і ба-
гато іншого. Але головними в цей вечір 
були і залишаються зараз кутя та узвар. 

Кутя повинна бути багатою – з пше-
ниці з маком, медом, горіхами. Зараз 
у неї часто додають родзинки, курагу, 
цукати, але основний інгредієнт – пше-
ниця – залишається незмінним. Ті, хто 
варить її з рису, робить дуже грубу 
помилку, адже з рисової крупи тради-
ційно готували поминальне частування 
– „коливо”, а такій страві не місце на 
святковому столі, приуроченому до на-
родження Христа. 

Символіка куті – це перш за все  єд-

нання з Богом, де пшениця – 
це сакральна частина вечері 
– тема життя і смерті, єднан-
ня світу живих із світом по-
мерлих, мак – символ муче-
ництва, безневинно пролитої 
крові, мед – чистоти. Також 
особлива за значимістю стра-
ва – це горох – „сльози” Бо-
жої Матері, які проливають-
ся за наші гріхи. Обов’язково 
готують душенину або піс-
ний борщ з грибами. Як і го-
лубці з картоплею, ці страви 

означають мир, злагоду та Божу любов.
Починали трапезу з спільної мо-

литви, і кожен спочатку брав кутю, а 
потім переходили до інших страв. У 
деяких регіонах було прийнято першу 
ложку куті підкидати до стелі (прино-
сити жертву духам померлих родичів, 
які незримо присутні на вечері). Під 
час трапези за столом ні в якому разі 
не можна лаятися, сперечатися і ли-
хословити. На Різдво всі члени роди-
ни повинні бути вдома, діти повинні 
допомагати старшим у святкових при-
готуваннях. На стіл ставлять свічку, 
господиня подає різдвяні страви. Всі 
моляться, сідають до столу, господар 
каже: „Дай нам, Боже, щасливо, у до-
брому здоров’ї ці свята перепровадити 
і других дочекатись. Щоб кожен чо-
ловік був щасливий увесь рік! Щасли-
вої старості дожити, втіху і благодать у 
небі мати! Христос ся рождає!”, –  хре-
стить страви і приступають до вечері. 
Страви їдять ложками. На столі має 
бути зайва тарілка, ложка і порожній 
келих для тих з родини, хто не дочекав-
ся цієї Вечері. Свічка має горіти увесь 
Свят – Вечір, поки не згорить вся, щоб 
була вдома Божа іскра любові. Кутя 
(це особливий символ для українців – 
символ пшениці, хліба) має стояти на 
столі до ранку, щоб символічно могли 
покуштувати померлі члени родини. 
Родичі вітають один одного зі святами, 
згадують померлих, колядують…

Далі святкування Різдва в Україні 
виходило за межі оселі, адже після ве-
чері діти і молодь збиралися групами, 
щоб продовжити його в кожній хаті, де 
починали колядувати – ходити по хатах 
із зіркою і виконувати обрядові пісні – 
колядки. 

У цих піснях колядники розповіда-
ли про чудову подію, що сталася в цю 

ніч, бажали щастя і здоровʼя господа-
рям – а натомість, отримували гостин-
ці. Вважалося, що треба зайти до всіх, 
інакше в будинку, куди не ступала нога 
колядників, не буде радості. До півночі 
всі поверталися по домівках, щоб „не 
блукати по світу” весь майбутній рік, 
а наступний день приносив щедре за-
стілля і продовження гулянь: зимові 
розваги, вертепи, візити до родичів 
тривали 12 днів – так звані Святки (до 
самого Хрещення). Давнім та унікаль-
ним різдвяним звичаєм в Україні було і 
залишається ходіння з вертепом. 

Вертеп – це пересувний мініатюр-
ний ляльковий театр, розміщений в ко-
робі, в якому показували цілі вистави 
на тему Різдва. Традиція різдвяних вер-
тепних звичаїв прийшла до українців із 
Заходу, цьому сприяли тісні етнокуль-
турні зв’язки з народами католицької 
орієнтації: поляками, угорцями, слова-
ками. Однак, на українських землях да-
ний звичай набув нового звучання, на 
його основі сформувався самобутній 
жанр національного фольклорного теа-
тру. Варто зазначити, що традиції свят-
кування Різдва в Україні не обмежу-
ються статичним вертепом з ляльками. 
14 січня ми відзначаємо свято Святого 
Василя, напередодні якого Щедрий 
Вечір („Щедра кутя”): теж із дванад-
цятьма стравами, але вже не пісними. 
Після Вечері діти йдуть щедрувати, а 
молодь збирається для ворожіння на 
суджених. І завершує цикл різдвяних 
свят – Хрещення Господнє, напередод-
ні якого остання Різдвяна Вечеря, так 
звана „Голодна кутя”. У давнину ощад-
ливі господині готували страви на весь 
святковий період, і тому, до Богоявлен-
ня їх вже майже не залишалось. Про-
тягом цього періоду вітаються один з 
одним: „Христос народився – Славімо 
Його”.

Пройшовши вир страшних історич-
них подій, багато з цих самобутніх різ-
двяних традицій втратились, тому зби-
раймо, бережімо та реконструюймо їх, 
щоб зберегти власну автентичність та 
неповторність нації!

Завідувач навчального кабінету 
кафедри військово-гуманітарних 
дисциплін кандидат філологічних наук 
О. Церковняк-Городецька 
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Вірші

І прийде новий день, і стихне 
рев гармат,

Велике сонце зійде перемоги,
Як вигравши в бою, 

опустить автомат
Солдат, що в 20 років 

втратив ноги.
Він мріяв жить, підкорювать 

вершини,
Кохать, творити, мріять, 

будувать…
Та в 20 літ з безглуздої 

причини,
Прийшла біда, щоб дух 

його зламать.
Він не зламався, бо 

він – син країни,
Незламних навік крил 

не відірвать!
Він друга врятував з вогню,

з руїни,
Не дав під „градом” 

другу помирать.
Я руку йому тис – важка 

рука солдата.
Сказав він: „Україну не 

віддам!”
І ти борись,не зраджуй 

її брате,
Ми переможем, горе ворогам!
Курсант 601 н. г. ВКСС ВІТІ 

Сімініченко Ростислав 

Нас понесе безкраїй вирій,
Закруте небуття у танці,
Загублене серед історій,
Немов вода пройде крізь 

пальці.

І ми, пливши по течії
Без цілей, без надій і мрій,

Такий вже людський принцип
Жити життя у димці.

Ми мріємо, щоб все нам 
Привезли на срібній таці

Та що ми робимо для цього?
Як низько наше покоління 

впало…

Так встань, історію твори!
Не залишайся осторонь,

як всі!
І не важливо скільки буде 

пам’ятати,
Якщо хоча б один…

Курсант 375 навчальної групи
солдат 

Гаврилюк Інна 

Я люблю Україну,
І калини  той цвіт,

Що весною в очах миготить.
Прапори над майданом,

Безкраї степи,
Над Дніпром перекошені 

кручі.
Промінь сонця,

Пронизливий посвист птахів
І ранішній іней у лузі.
Я люблю коли зранку

Світання зорі,
Коли в небі стяг майорить.

Хай заграє синього неба 
блакить

Україно, ти будеш жить!
Курсант 273 навчальної групи 

солдат Харченко Максим


