
ВІТІ
Вісник Інтелекту•Таланту•Інновацій

Щомісячна газета Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
 Листопад 2016 року. Випуск № 3

ЗМІСТ НОМЕРА...
IX  науково-практична конференція........................................................................2
Візит предстаників НАТО.....................................................................................2
Збори командирів військових частин зв’язку....................................................................3
Нові технології та наукові розробки науковців центру.........................................4-5
Кафедра – вимоги сьогодення: сучасні телекомунікаційні технології в
програмах навчання..................................................................................................6
Перший етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
 імені Тараса Шевченка...........................................................................................7
Спортивне свято........................................................................................................7
Досвід роботи наукового гуртка курсантів кафедри комп’ютерних 
інформаційних технологій........................................................................................8
Наша гордість ...........................................................................................................9
Зародження і розвиток  військового зв’язку: історичний аспект.......................10
Заключний етап огляду-конкурсу художньої самодіяльності.............................11
Вірші.........................................................................................................................12

ВІТІ – сила! Зв’язківцям – слава!



Сайт: www.viti.edu.ua

Листопад 2016 року. Випуск № 3

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації 25 листо-
пада 2016 року відбулась ІX науко-
во-практична конференція за темою: 
,,Пріоритетні напрямки телекомуніка-
ційних систем та мереж спеціаль-
ного призначення. Застосування 
підрозділів, комплексів, засобів 

зв’язку та автоматизації в АТО’’.
Метою конференції було обговорен-

ня особливостей організації зв’язку та 
автоматизації під час антитерористич-
ної операції та застосування підрозділів 
військ зв’язку, визначення шляхів вдо-
сконалення підготовки фахівців зв’язку.

До участі у конференції залучались 
представники структурних підрозділів 
Міністерства оборони України, Гене-
рального штабу Збройних сил Украї-
ни та інших військових формувань, 
які брали участь в антитерористичній 
операції, наукові та науково-педаго-
гічні працівники науково-дослідних 
установ, і вищих військових навчаль-
них закладів Збройних сил України, 
курсанти та ад’юнкти (докторанти) 
ВІТІ, провідні науковці нашої держави. 

Значна увага під час цього за-
ходу була приділена модерніза-
ції і розробці сучасних зразків за-

ІX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
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Візит представників НАТО
 26 жовтня 2016 року, на базі Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації, як провідного вишу, 
з майже віковою історією з підготов-
ки військових фахівців-зв’язку відб-
увся візит представників НАТО для 

проведення ,,Днів НАТО – 2016”.
До складу іноземної делега-

ції ввійшли представники Альян-
су, які обіймають різні посади з 
питань військового партнерства 

стратегічних командувань НАТО. 
Метою візиту є підвищення рівня 

поінформованості курсантів, слухачів 
та науково-педагогічних працівників 
інституту щодо військової структу-
ри та завдань НАТО на сучасному 
етапі розвитку, розуміння процесів 
та стану військового співробітни-
цтва Збройних сил України з НАТО, 
ініціатив Альянсу, в яких беруть 
участь Збройні сили України, а та-
кож удосконалення змісту навчаль-
них програм із зазначеної тематики.

До брифінгу та пленарних засідань, 
що відбувались на базі навчального 
закладу залучались науково-педаго-
гічні працівники, курсанти та слу-

хачі вишу. Доклад-
но були розглянуті 
питання щодо НАТО 
після Варшавського 
саміту, реформуван-
ня сектора безпеки й 
оборони, співробітни-
цтва у галузі безпеки. 

Також члени деле-
гації відвідали музей 
інституту, де ознайо-
мились з його історією 
та виставковою-ек-
спозицією, присвя-
ченою героям АТО.

Такий обмін до-
свідом є достатньо 
актуальним, цінним 
та перспективним у 
подальшій співпраці 
щодо військового спів-
робітництва Збройних 
Сил України з НАТО та 
удосконалення змісту 
навчальних програм 
військових вишів за 
стандартами Альянсу.

собів зв’язку та автоматизації.
На сьогодні Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації 
разом з багатьма військовими части-
нами та підрозділами військ зв’язку 
Збройних сил України бере активну 
участь у проведенні антитерористич-
ної операції на Сході нашої країни.

Події місяця
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Збори командирів військових частин зв’язку

Захід проводився з командирами 
військових частин зв’язку та їх заступ-
никами, які безпосередньо підпорядко-
вані Головному управлінню зв’язку та 
інформаційних систем Генерального 
штабу ЗС України, командирами окре-
мих полків зв’язку видів, оперативних 
(повітряних) командувань, начальни-
ками зв’язку окремих механізованих 
(танкових) бригад, бригад ВДВ, бри-
гад (полків) РВіА, а також окремих 
полків спеціального призначення.

Головна мета, заради якої зі всієї 
України зібралися військові зв’язків-
ці, щоб обмінятися бойовим досвідом 
щодо застосування підрозділів та тех-
ніки зв’язку, доведення порядку впро-
вадження нових способів організації 
зв’язку в умовах ведення бойових дій. 

Під час зборів особливу зацікав-
леність в учасників викликали виступи 
представників структурних підрозділів 
Генерального штабу ЗС України, які 
розповіли про шляхи підвищення 

ефективності застосування підрозділів 
родів військ та спеціальних військ за 
досвідом АТО, проаналізували особли-

вості організації та виконання завдань 

всіх видів бойового забезпечення в 
ході проведення АТО, 
а також повідомили 
про проблемні пи-
тання та шляхи їх 
вирішення. 

Начальник військ 

зв’язку Збройних 
сил України – на-
чальник Головного 
управління зв’язку 
та інформаційних 
систем Генерально-

го штабу ЗС України генерал-майор Во-
лодимир Рапко наголосив, що завдання 
зв’язківців на перспективу – стати ви-

сокопрофесійни-
ми й мобільними 
і бути готовими 
забезпечити ви-
соку якість зв’яз-
ку, що дозволить 
підвищити ефек-
тивність функціо-
нування системи 
управління шля-
хом застосування 
сучасних засобів 
радіорелейного 
й тропосферного 

зв’язку, перешкодостійкі й компакт-

них КХ-УКХ-радіо-
станцій українсько-
го та зарубіжного 
виробництва, нової 
кабельної системи, 
відеозв’язку та но-
вих засобів радіоро-
звідки й радіоелек-
тронної боротьби.

Під час заняття 
на розгорнутому до-
поміжному пункті 
управління в польо-
вих умовах офіце-
рам продемонстру-
вали новітні засоби 
й комплекси зв’язку 
та автоматизації віт-

чизняного і зарубіжного виробництва.
У межах заходу було також прове-

дено практичне заняття з фахівцями 
комплексних апаратних зв’язку, які 
безпосередньо експлуатують сучасні 
комплекси зв’язку та забезпечують усі-
ма видами інформації пункти управ-
лінь стратегічної та оперативних ліній 
управління Збройних сил України.

Також учасники зборів ознайо-
милися з поглядами на оптимізацію 
військ зв’язку, переоснащення си-
стеми зв’язку цифровими засобами, 
створення та забезпечення функ-
ціонування телекомунікаційної ме-
режі спеціального призначення.

Слід наголосити, що під час зборів 
для учасників у Військовому інсти-
туті телекомунікацій та інформати-
зації також було організовано по-
каз як сучасних вітчизняних зразків 
так і зарубіжних засобів зв’язку та 
телекомунікаційного обладнання.
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Нові технології та нау-
кові розробки науковців центру

Науковий центр зв’язку та інфор-
матизації Військового інституту теле-
комунікацій  та інформатизації (НЦЗІ 
ВІТІ) є провідною науковою установою 
військ зв’язку Збройних сил України. 

За своїм призначенням та родом 
діяльності підрозділ охоплює всі на-
прямки в області телекомунікацій та 
інформатизації, а відповідні науко-
во-дослідні відділи НЦЗІ ВІТІ про-
водять наукові дослідження за всі-
ма напрямках військового зв’язку.

 Особовий склад НЦЗІ ВІТІ безпо-
середньо приймає участь у розбудові 
ЗСУ, впровадженні сучасних засобів 
та технологій, створенні принципо-
во нових підходів до побудови си-
стем військового зв’язку та єдиного 
інформаційного простору держави 
загалом, та є фахівцями своєї справи. 
Яскравим прикладом впровадження 
новітніх технологій особовим складом 
НЦЗІ є розробка системи екстреної 
евакуації поранених на базі переносно-
го комплексу дистанційного контролю 
та управління тактичного рівня ,,Ву-
аль-15”, спільна робота з головним кон-
структором та представниками ТОВ 
,,АВІАРМ” щодо реалізації програм-
ного забезпечення на базі зазначеного 
комплексу та проведення демонстрації 
можливостей Інформаційної системи 
медичної евакуації поранених (хворих) 

д л я 
ке р і в -
н о г о 
складу 
ЗСУ та 
Прези-
д е н т а 

України в н.п. Дівички. На даний час 
одним з перспективних напрямків ро-
звитку систем  зв’язку у світі є розробка 
та виробництво програмно-орієнтов-
них радіосистем військового при-
значення нового покоління (Software 
Defined Radio (SDR)), які, в свою чергу, 
використовують сучасні технології ши-

рокосмугового бездротового доступу, 
завадо- та криптографічного захисту.  

Особовий склад НЦЗІ розробляє 
методики та безпосередньо приймає 
участь у випробуваннях засобів зв’язку 
для застосування у ЗСУ таких провід-
них брендів у світі, як ,,ASELSAN” 
(Туреччина), ,,ELBIT Systems” (Із-
раіль), ,,THALES Group”, ,,HARRIS” 
(США). Вихідними даними для здій-
снення вибору тих чи інших засобів 
радіозв’язку є їх основні технічні ха-
рактеристики, які повинні в повній 
мірі забезпечити виконання оператив-
них і тактичних завдань, що визнача-
ються існуючою системою управління. 

Ці завдання можуть ефектив-
но вирішуватися тільки за умо-
ви швидкого та надійного об-
міну інформацією на полі бою за
допомогою сучасних засобів зв’язку, 
які представлені даними виробниками.

Для успішного виконан-
ня бойових завдань Збройними 
силами України необхідно мати стій-
ке, незупинне та приховане управ-
ління частинами та підрозділами, що 
достатньо важко зробити без супут-
никових засобів (комплексів) зв’язку. 

За даним напрямком особовим скла-
дом Наукового центру ведеться плідна 
співпраця з національним оператором 
ПАТ ,,ДАТАГРУП” щодо впроваджен-
ня новітніх розробок у цьому напрямку.
Розроблення програм та методик 
випробувань щодо перевірки так-
тико-технічних характеристик теле-
комунікаційних комплектів (у кон-
тейнерному виконанні) ТК ТИП-1, 
ТК ТИП-2, ЦТК ТИП-3, ТК ТИП-4 
виробництва ТОВ ,,ЕВЕРЕСТ ЛІМІ-
ТЕД” дозволило провести визначальні 
відомчі випробування та кодифікацію 
зазначених предметів постачання, а 
також здійснити підготовчі роботи 

щодо їх допуску до експлуатації в ЗСУ.
Щодо раціоналізаторської роботи слід 
відмітити розробку особовим скла-

дом НЦЗІ пропозиції – ,,Використання 
радіоканалу, утвореного за допомогою 
приймально-передавального облад-

нання радіорелейних станцій Р-409, 
тропосферної станції Р-412 для пере-
дачі цифрових сигналів Ethernet”, яка 
передбачала в якості джерела сигналів 
SHDSL (стандарт G.921.2) використан-
ня модемів М-2Е1-Еth-2DSLbis вироб-
ництва ПП Компанії ,,КРОКУС-КОМ” 
по радіоканалу, утвореного за допо-
могою приймально-передавального 
обладнання радіорелейних станцій 
Р-409, тропосферної станції Р-412,  для 
передачі цифрових сигналів Ethernet.
Військовий конфлікт, який розпо-
чався у 2014 році на території на-
шої країни змусив швидко реагува-
ти на негайні потреби вітчизняних 
Збройних сил, які методично-якіс-
но руйнували останнє десятиліття, 
щодо забезпечення засобами зв’язку. 

Виконання практичних заходів з пе-
реобладнання апаратних (комплексів, 
станцій, командно-штабних машин) 
виробництва колишнього СРСР і, як 
наслідок, набуття та узагальнення до-
свіду особовий склад центру реалізував 
при створенні наступних апаратних: 
Комплексна апаратна зв’язку (далі – 
КАЗ) призначена для експлуатації в 
складі інформаційно-телекомунікацій-
них вузлів пунктів управління ЗС Украї-
ни, що функціонують в безперервному 
режимі в мережах зв’язку оператив-
ної та стратегічної ланок управління.
До складу КАЗ входить:
автомобіль підвищеної прохід-
ності  КрАЗ – 63221 з кузовом 
– фургоном (типу АППК – 2);
комплекс основного телеко-
мунікаційного обладнання;
засоби автоматизованого управ-
ління обладнанням КАЗ;
допоміжне обладнання, яке змон-
товане (розміщене) в контейнері 
універсальному низькогабаритному.

Застосування даної КАЗ до-
зволяє вузлам зв’язку пун-
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ктів управління забезпечити:
посадових осіб пункту управління по-
льового вузла зв’язку внутрішнім від-
критим та засекреченим 
телефонним зв’язком та 
передачею даних засоба-
ми автоматизації управління
автоматизованих ро-
бочих  місць. Апарат-
на  ремонту засобів 
зв’язку та автомати-
зації  (далі – АРЗЗА).
АРЗЗА призначена для 
проведення в автома-
тизованому режимі 
технічного обслугову-
вання і діагностики параметрів теле-
комунікаційного обладнання, визна-
чення несправних радіоелектронних 
модулів, а також само відновного (по-
точного) ремонту в польових умовах 

апаратури і обладнання вузлів і апа-
ратних зв’язку тактичної, оперативної 
та стратегічної ланок управління си-
стеми зв’язку Збройних сил України.
АРЗЗА має модульну кон-
струкцію, що включає в себе:
базовий транспортний модуль – 1 к-т; 
автоматизовані робочі місця – 4 (1 ви-
носне); пульт службового зв’язку – 1 
к-т; обладнання електроживлення – 1 
к-т; допоміжне обладнання – 1 к-т;
базовий набір інструментів – 1 к-т;
комплект конструктивних модулів 
для технічного діагностування об-
слуговування та ремонту телеко-
мунікаційного обладнання – 1 к-т.
Завдання, що покладаються на АРЗЗА:
попередження передчасного зно-
су механічних елементів і догля-
ду електричних параметрів апара-
тури за межі встановлених норм;
виявлення і усунення несправ-
ностей і причин їх виникнення;
доведення параметрів і ха-
рактеристик до норм;
продовження міжремонтних ре-
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сурсів (термінів) і термінів служб
На даний час особовий склад НЦЗІ 

приймає участь у проведенні визна-

чальних відомчих випробуваннях ав-
томатизованого внутрішнього зв’язку 
та комутації (АВЗК) виробництва ЗДП 
,,Радіоприлад” м. Запоріжжя, ПАО 
,,ЧЕЗАРА” м. Київ, ПАТ ТРЗ ,,Оріон” 
м.Тернопіль, ТОВ ,,Телекард-При-
лад” м. Одеса, компанія ,,ЕЛБІТ”, 
компанія ,,АСЕЛСАН” за участю ДП 
,,Київський бронетанковий завод”. 
Випробування проводяться на базі 
БТР-4Е, БТР-4К, танках Т-64Б та 
Т-72Б. 

Метою випробувань є перевірка 
працездатності АВЗК з технічним об-
ладнанням (підсистемами наведення 
та ведення вогню броньованих об’єк-
тів, навігаційного обладнання та інше), 
радіостанціями RF-7800H-MP (20 Вт), 
станціями Либідь-РБ, RF-7800НН-
501VS, трекер (система GPS).

Начальник відділу НЦЗІ 
к.т.н. Ткаченко А.Л.

Командир відділення 362 навчаль-
ної групи факультету бойового засто-
сування систем управління та зв’язку  
молодший сержант КОРЖ О.М.: ,, Чи 
мають право курсанти ВВНЗ учасники 
бойових дій на додаткову відпустку?”
Відповідь редакції :

Учасник АТО – військовослужбо-
вець має право на додаткову відпустку 
згідно зі ст. 10-1 Закону України ,,Про 
соціальний і правовий статус війсь-
ковослужбовців та членів їх сімей’’:

1. За сімейними обставинами / з 
інших поважних причин зі збере-
женням грошового забезпечення 
тривалістю до 10 календарних днів.

2. У зв’язку з хворобою або 
для лікування після тяжкого по-
ранення за висновком (постано-
вою) військово-лікарської комісії.
Для отримання відпустки згідно з 
п. 1 (за сімейними обставинами / з 
інших поважних причин) військо-
вослужбовець має написати рапорт:
 

Зразок 1
КЕРІВНИКУ В/Ч _______.

ПІБ (посада керівника)
Рапорт

Прошу на виконання статті 10-1 
Закону України ,,Про соціальний і 
правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей’’ надати мені 
відпустку строком на 10 (десять) ка-
лендарних днів з __ _________ 2016 
року, оскільки я (отримав телеграму 
щодо _________) АБО надаю довід-
ку про те, що (описується подія).
До рапорту додаю докумен-
ти, що підтверджують викла-
дені вище факти, а саме:

1.
2.
Місце / дата / ___________________

__________________
посада, військове звання, ПІБ

Курсанти запитують

Нові технології та наукові розробки науковців центру

Голубина пошта була відома 
ще в Стародавньому Римі. В те-
атрі патриції тримали за пазу-
хою спеціально навчених голубів. 

Свої доручення домашній при-
слузі вони відправляли за допомо-
гою цих голубів, прикріпивши до 
них записку. Голуби з відповіддю     
поверталися до свого господаря. 

Найпростіше і недороге ,,поштове 
відділення’’ тривалий час існувало в 
Магеллановій протоці. Воно являло 
собою бочку з кришкою, прикріпле-
ний ланцюгами до скелі навпроти 
Вогненної Землі. Кожен корабель, 
що пливе через протоку, посилав до 
цієї скелі човен, щоб відкрити бочо-
нок, покласти листи, вийняти інші, 
призначені до відправки. Це пошто-
ве відділення знаходилося під охоро-
ною і захистом флотів всіх народів. 

Перші поштові марки з’явилися в 
1840 році в Англії. Вони були без клею 
і прикріплялися до конвертів сургу-
чем або приколювалися шпильками.

Цікаво знати!
Історія пошти
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Вимоги сьогоднішнього дня та 
набутий досвід під час проведення 
антитерористичної операції (АТО) 
показали, що сучасний військовий 
фахівець зв’язку повинен не тільки 
володіти професійними знаннями, 
вміннями, практичними навичками 
військової діяльності, а також швидко 
реагувати на зміни у інформаційних, 
технологічних та експлуатаційних ре-
аліях сьогодення. Все це спонукало 
до корегування програм підготовки 
сучасних військових фахівців зв’язку.
Тому, науково-педагогічним скла-
дом інституту виконано наступне:
перероблено робочі програми навчаль-
них дисциплін, з яких виключено теми 
та питання, що пов’язані з вивченням 
старої техніки зв’язку (наприклад, ба-
гатоканальні системи передачі з ча-
стотним розподілом каналів, кроси 
телефонних каналів, станції дальнього 
зв’язку та інші), а також техніки, що 
не знайшла широкого використання у 
зоні проведення АТО (цифрова авто-
матична комутаційна система К-201, 
телефоні апарати ЦТА - 04 та інші). 

Особливу увагу при удосконаленні 
робочих програм навчальних дисци-
плін приділяється темам та навчаль-
ним питанням, що пов’язані із засто-
суванням сучасної техніки зв’язку 
(наприклад, перероблена апаратна 
зв’язку типу П-258, широкодіапа-
зонна станція Harris RF-7850M-HH, 
транкінгові радіозасоби DP 4800 та 
DM 4600, термінал супутникового 
зв’язку Tooway, цифрова РРС Huawei 
RTN 910, а також засоби криптографіч-
ного захисту інформації), яка знайшла 
широке використання у зоні АТО.
Збільшено час для проведення 
практичних занять (до 70 % від за-
гальної кількості годин), що дозво-
лило курсантам повною мірою за-
стосовувати отримані теоретичні 
знання на практиці, тобто оволодіти 
необхідними вміннями та навичками.
Організовано проведення додатко-
вих практичних тренувань на новіт-
ніх засобах зв’язку з курсантами усіх 
напрямків підготовки з метою закрі-
плення здобутих практичних навичок, 
за рахунок годин самостійних занять, 
а також корегування розпорядку дня.
Залучено для проведення занять з 
курсантами офіцерів, які прийма-
ли участь у бойових діях у зоні АТО.

Скореговано старі та розроблені нові 
методичні матеріали для проведен-
ня занять з урахуванням інформа-
ції щодо досвіду бойового застосу-
вання засобів зв’язку в зоні АТО.

Донедавна на озброєння військ 
зв’язку були технічні засоби 60 – 80-х 
років, що відпрацювали свій ресурс, не 
відповідали світовому рівню розвитку 
електроніки і морально застаріли, а та-
кож не могли забезпечити ефективного 
виконання бойових завдань, виходили з 
ладу, легко подавлялися противником. 
На теперішній час керівництво Збро-
йних сили України має можливість 
керувати військами на якісно новому 
рівні завдяки впровадженню супутни-
кових станцій зв’язку, цифрової систе-
ми транкінгового зв’язку MOTOTRBO, 
засобів КХ/УКХ - зв’язку фірми Harris, 
сучасних систем шифрування, пере-
ходу з аналогових систем передачі на 
сучасні IP-системи, заміні старих ко-
мутаторів та АТС на ІР-телефонію.
Для того, щоб швидко освоюва-
ти сучасну техніку зв’язку, вміти 
її експлуатувати необхідні високо-
кваліфіковані фахівці військового 
зв’язку, які спроможні за короткий 
час набути знання та навики щодо 
користування новим устаткуванням.
Кафедра транспортних мереж є провід-
ною кафедрою інституту, яка інтегрує 
знання інформаційних та телекомуніка-
ційних технологій, об’єднує в базових 
дисциплінах вивчення традиційних 
цифрових мереж і новітніх IP-мереж, 
передбачаючи вивчення сучасних ко-
мутаційних станцій мереж військового 
зв’язку та мереж загального призна-
чення; устаткування комутації каналів 
і стандартів ISDN, протоколу DSS1, 
елементів мережі спільноканальної 
сигналізації SS № 7; архітектури та 
елементів інтелектуальної мережі про-
водового, безпроводового та оптич-
ного абонентського доступу; шлюзів, 
гейткиперів, проксі-серверів та ін-
ших елементів мережі пакетної ко-
мутації; протоколи ІР-телефонії:
H.323, SIP, MEGACO/H.248; програм-
них комутаторів (Softswitch) та інших 
елементів взаємодії мереж різних по-
колінь і технологій; методів і оцінок 
якості обслуговування (QoS), включаю-
чи протоколи RSVP і технологію MPLS.

Всі ці та багато інших напрямків 

сучасних інфотелекомунікаційних 
технологій розглядаються в навчаль-
них дисциплінах кафедри: ,,Інфоте-
лекомунікаційні технології в телеко-
мунікаційних системах’’, ,,Сучасні 
телекомунійні технології та управлін-
ня телекомунікаційними мережами’’, 
,,Основи маршрутизації телекомуніка-
ційних мереж’’, ,,Телекомунікаційні 
технології в інформаційних системах 
спеціального призначення’’, ,,На-
прямні системи електричного та оп-
тичного зв’язку’’, ,,ІР-телефонія’’.
На кафедрі транспортних мереж 
створено навчально-тренувальний 
комплекс, який складається з лабо-
раторій IP-телефонії, сучасних теле-
комунікаційних технологій, канало-
утворення, лінійних споруд зв’язку.
Лабораторія IP-телефонії дозволяє 
надавати курсантам не тільки теоре-
тичні знання у галузі VoIP, а також 
формувати вміння та навички з роз-
гортання ,,з нуля’’ мережі ІР - теле-
фонії на базі програмно-апаратного 
комплексу Asterisk, а потім поступо-
во, крок за кроком, реалізовувати на 
практиці його багатий функціонал. 

В рамках цієї підготовки розгляда-
ються питання реалізації на Asterisk 
усіх можливостей класичної АТС, інте-
рактивного мовного меню (IVR), функ-
цій мовної пошти, ведення статистики 
переговорів, взаємодія з телефонною 
мережею загального користування.
На базі лабораторії сучасних телеко-
мунікаційних технологій розгорнуто 
варіант мережі зв’язку на елементах 
якої можна продемонструвати особ-
ливості застосування телекомуніка-
ційних комплектів ТК-1, ТК-2, ТК-3, 
ТК-4, які дозволяють забезпечити ко-
мутацію потоків даних вузлів зв’яз-
ку тактичної, оперативної, оператив-
но-стратегічної, стратегічної ланок 
управління, забезпечити посадових 
осіб пунктів управління послугами пе-
редачі даних та телефонного зв’язку. 

Особливістю лабораторії є суміс-
не використання засобів відеоспосте-
реження, телекомунікаційних ком-
плектів та WiFi маршрутизаторів. 

Лабораторія сучасних телекомуніка-
ційних технологій використовується 
під час проведення практичних за-
нять в ході яких курсанти отримають 
можливість виконувати підключен-
ня, конфігурування та експлуатацію 
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телекомунікаційних комплектів, IP 
– телефонів, SHDSL модемів, а також 
використовувати інтерактивне про-
грамне забезпечення Cisco Packet 
Tracer, яке дозволяє моделюва-
ти та візуалізувати мережу зв’язку.
Лабораторія лінійних споруд зв’язку 
призначена для вивчення курсантами 
конструкцій та характеристик кабелів 
зв’язку, порядку прокладання та підві-
шування кабелів зв’язку та їх монтаж, 
обладнання вводів і монтаж кінцевих 
пристроїв, захисту кабелів зв’язку від 
електричних розрядів та впливу елек-
тромагнітних імпульсів, технологій 
вимірювання параметрів та характе-
ристик кабелів зв’язку, а також методів 
пошуку місць ушкодження кабелів 
зв’язку з використанням штатних та 
спеціальних вимірювальних пристроїв 
(наприклад, пристрій Pentascaner), до-
зволяє розраховувати задані параметри 
лінійних споруд зв’язку, використо-
вуючи знання фізичних та електро-
технічних принципів дії ліній зв’язку.

Таким чином, метою навчання на 
кафедрі транспортних мереж є підго-
товка висококваліфікованих офіцер-
ських кадрів, які знають можливості 
сучасних технологій, можуть бути 
авторами ідей та раціоналізаторсь-
ких пропозицій, завжди знаходяться 
у курсі новітніх технічних розробок, 
вміють швидко та якісно освоювати 
нову техніку її експлуатацію і ремонт, 
удосконалюються з тактичної, тех-
нічної та інших видів підготовки.

Начальник кафедри №13
д.т.н., професор п-к Могилевич Д.І.

24 листопада 2016 року у Війсь-
ковому інституті телекомунікацій 
та інформатизації відбувся перший 
етап VІІ-го Міжнародного мовно-лі-
тературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка серед курсантів інституту.
Для організації конкурсу, підготов-
ки завдань, роботи у складі комісії 
були залучені викладачі кафедри 
військово-гуманітарних дисци-
плін інституту та працівники на-
уково-організаційного відділу.
Конкурсна комісія прийняла рі-

шення й визначила переможців:
1 місце – Мозертов Анатолій, 132 н. гр.; 
2 місце – Хавер Анюта, 243 н. 
гр., Дєєв Володимир, 253 н. гр.;
3 місце – Мартошенко Михайло, 
252 н.гр., Попков  Віктор, 263 н. гр.
Бажаємо їм творчого натхнення та 
успіхів у наступному етапі конкурсу!

Перший етап VІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка

У неділю, 20 листопада 2016 року, 
за планом відділу морально-психо-
логічного забезпечення та кафедри 
фізичного виховання, спеціальної фі-
зичної підготовки і спорту відбулося 

спортивне свято присвячене Міжна-

родному Дню відмови від куріння та 
пропаганді здорового способу життя.

Між збірними командами фа-
культетів проводились змагання 

з міні-футболу, настільного тені-
су, жиму штанги лежачи, гирьово-
го спорту, згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, шахів, шашок.

Приймала участь у змаганнях зі 
стрибків із скакалкою і чарівна по-
ловина нашого військового колек-
тиву – військовослужбовці-жінки 
першого та другого факультетів.

За результатами змагань при-
зові місця між факультетами 
розподілились наступним чином:

I місце – факультет № 2;
II місце – факультет № 

1;
III місце – факультет 

№ 3.
Вітаємо перемож-

ців та учасників зма-
гань та бажаємо нових 
спортивних досягнень!

СПОРТИВНЕ СВЯТО
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Наукова робота курсантів є видом 
наукової і науково-технічної діяль-
ності, яка проводиться в інституті під 
керівництвом науково-педагогічних 
(наукових) працівників. Метою нау-
кової роботи курсантів є підвищен-

ня методичної підготовки, розвиток 
наукового мислення, набуття нави-
чок дослідницької, винахідницької 
та раціоналізаторської роботи, ви-
роблення творчого підходу до вирі-
шення задач бойового застосування 
і експлуатації телекомунікаційних, 
інформаційних систем (комплексів, 
засобів), набуття досвіду з  організа-
ції і проведення наукових досліджень. 
Діяльність наукового гуртка кафедри 
комп’ютерних інформаційних тех-
нологій воєнно-наукове товариство 
(ВНТ) факультету інформаційних тех-
нологій здійснюється у тісному зв’язку 
з навчальним процесом, являється його 
невід’ємним продовженням та здійс-
нюється під керівництвом науково-пе-
дагогічних працівників кафедри. Зараз 
перспективними напрямами дослід-
жень гуртка ВНТ кафедри слід вважати:

– аналіз придатності різнотип-
них варіантів побудови моделей 
нейронних мереж для ідентифіка-
ції сканування мережі, у тому числі, 
підвищення ефективності роботи опе-
ративного персоналу при виявлення 
руйнівного кібернетичного впливу;

– нарощування функціональних 
можливостей використання персо-
нальних мобільних комунікаційних 
пристроїв, працюючих під управлін-
ням операційної системи Android, як 
абонентського пристрою управління, 
зв’язку, спостереження та розвідки;

– удосконалення комунікаційної 
взаємодії персональних мобільних ко-
мунікаційних пристроїв посадових осіб 
за принципами організації Mesh-мереж;

– різноманітні аспекти управління 
безпілотними літальними апаратами.  

Відмічається практична спрямованість 
тем наукових досліджень гуртка ВНТ 
кафедри, що реалізуються за замовлен-
ням та у тісній співпраці з колективом 
Центру впровадження та супроводжен-
ня автоматизованих систем оператив-
ного (бойового) управління (А2724). 
29 червня 2016 року були підведені 
підсумки конкурсу присвяченому Дню 
науки України на кращу наукову роботу 
серед курсантів інституту у 2015/2016 
навчальному році (наказ начальника 
інституту від 2.07.2016  № 300) за ре-
зультатом якого члени наукового гуртка 
кафедри комп’ютерних інформаційних 
технологій ВНТ факультету інфор-
маційних технологій  нагороджені:
за напрямком ,,Телекомунікації” ди-
пломами: І ступеня старший  солдат, 
курсант 221м групи Парнюк І.О. ,,Пе-
редача даних в самоорганізовуючих 

мережах тактичної ланки управління”,  
ІІ ступеня  солдат, курсант 221м групи 
Коваль А.О. ,,Організація резервного 
каналу зв’язку управління БПЛА в умо-
вах РЕБ”, ІІІ ступеня  солдат, курсант 
221м групи Сальнік А. В. ,,Програм-
ний модуль автоматизованої конфігу-
рації міжмережевого екрану Netfilter”; 
за напрямком ,,Інформаційні техноло-
гії” дипломами: І ступеня  сержант, кур-
сант 221м групи Мартиненко А.Г. ,,Ор-
ганізація стандартизованої взаємодії 
між підрозділами для систем оператив-
ного (бойового) управління, зв’язку, 
спостереження та розвідки”, ІІ ступеня 
молодший сержант, курсант 221м гру-
пи Шелар Р.Р. ,,Методика вибору систе-
ми виявлення кібернетичних атак для 
реалізації функцій захисту інформації 
в інформаційній мережі органу війсь-
кового управлінн”, ІІІ ступеня солдат, 
курсант 221м групи  Шалавінський 
Я. О. ,,Методи синхронізації даних 
у розподілених хмарних сховищах”; 

за напрямком ,,Інформаційна безпека” 
дипломами: І ступеня старший сол-
дат Бойко Є.С. ,,Застосування моделі 
нейронної мережі типу ,,багатоша-
ровий перцептрон” для ідентифікації 
кібернетичного вплив за сукупністю 
повторюваних, логічно близьких оз-
нак значної інтенсивності”,  ІІ ступе-
ня молодший сержант, курсант 221м 
групи Борков А.С. ,,Оперативний 
аналіз даних в системі виявлення втор-
гнень інформаційної мережі органу 
військового управління”, ІІІ ступеня 
старший солдат, курсант 221с групи 
Яшник В. С. ,,Програмний модуль за-
хисту інформаційних ВЕБ-ресурсів 
автоматизованих систем ЗС України 
від несанкціонованого використання”; 
за напрямком ,,Військові науки” ди-
пломами І ступеня старший солдат, 
курсант 221м групи Лукашенко Є.О. 

,,Організація передачі даних 
для мобільних  пристроїв 
в комплексах та засобах 
управління військами на 
базі платформи  Android”, 
ІІ ступеня солдат, курсант 
221м групи Михнюк М.Ю. 
,,Організація додаткового за-
хищеного каналу VoIP в умо-
вах ведення бойових дій,,,  
ІІІ ступеня солдат курсант 
221м групи Арямін П.А. 
,,Організація кібернетично-

го впливу за допомогою бот-мережі,,.
Найсвіжіше досягнення – свідоцтво 
на раціоналізаторську пропозицію 
,,Пристрій оповіщення про виявле-
ну аварійну ситуацію” від 22 листо-
пада 2016 року № 3/114/16  розро-
блений на базі контролера Arduino 
авторським колективом кафедри 
при активній участі курсанта 241 
навчальної групи Буханевича Д.А.     

Науково-педагогічний колектив 
кафедри запрошує курсантів інсти-
туту до активної участі та плідної 
співпраці під керівництвом 3-х док-
торів, 7-ми кандидатів наук. Для за-
безпечення діяльності гуртка ВНТ 
кафедри пропонується 5 спеціалізова-
них комп’ютерних класів, навчальний 
інформаційно-телекомунікаційний 
вузол, колекція електронних ресурсів 
кафедри, доступ до мережі Internet.  
Начальник кафедри №22
к.т.н., доцент, 
полковник Любарський С.В.

Досвід роботи наукового гуртка курсантів кафедри комп’ютерних
 інформаційних технологій
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Нагородження нагрудним знаком 
,,За зразкову службу’’ курсанта 25 курсу 
факультету Інформаційних технологій 
молодшого сержанта КОВТУНА Дени-
са Аліковича.

Молодший сержант Ковтун Денис 
Алікович який навчається на факуль-

теті ,,Інформаційних технологій’’ – 25 
курс з липня 2014 року по серпень 
2015 року перебував у районі прове-
дення антитерористичної операції на 
території Донецької області у складі 
72 окремої механізованої бригади на 
посаді командира зенітно-ракетної са-
мохідної установки 2С6 ,,Тунгуска’’. 

Він виконував завдання по за-
безпеченню охорони та оборони 72 
окремої механізованої бригади від 
повітряного противника, зокрема у 
складі зведеного зенітного підрозділу 
успішно боровся з безпілотними 
апаратами ворога, та забезпечував 
підрозділ вогневою підтримкою для 
відбиття наземних атак противника. 

,,РІВНЯЄМОСЬ НА КРАЩИХ’’ У ході виконання бойового завдан-
ня був поранений, але після операції 
і реабілітації повернувся до строю.
За час перебування у зоні АТО був наго-
роджений нагрудним знаком ,,Гвардія’’.

Відповідно до наказу Міністра 
оборони України від 19.08.2016 року.  
№ 767 за зразкове виконання службо-
вих обов’язків, старанність, ініціатив-
ність, активну громадську позицію, 
самовідданість і стійкість, молод-
ший сержант Ковтун Денис Аліко-
вич нагороджений нагрудним знаком 
,,За зразкову службу’’. 

Колектив факультету Інфор-
маційних технологій вітає молод-
шого сержанта КОВТУНА Дени-
са Аліковича з нагородою, бажає 
успіхів та натхнення у навчанні!

Наша гордість

В інституті передбачено  та успіш-
но функціонує на протязі багатьох 
років система  підготовки наукових 
та науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації – кандидатів (док-
торів філософії) і докторів наук. 

В цій системі здійснюється на-
вчання в ад’юнктурі і докторан-
турі здобувачів вчених ступенів з 
подальшим захистом дисертацій в 
спеціалізованій вченої раді  інституту.

Тематика дисертаційних робіт 
здобувачів спрямована на рішення 
актуальних питань, пов’язаних з ро-
звитком інформаційно-телекомуніка-
ційних систем військового призна-
чення, підвищенням ефективності та 
надійності функціонування військової 
техніки зв’язку та автоматизованих 
систем управління, вдосконаленням 
систем їх ремонту та обслуговування. 

Слід відмітити, що  отримані в 
ході наукових досліджень результа-

Поповнення рядів вчених 
зв’язківців

ти носять прикладний характер та 
можуть знайти  практичне застосу-
вання, що особливо важливо для за-
безпечення бойових дій в ході про-
ведення антитерористичної операції.

Як приклад, можна привести резуль-
тати, отримані в дисертації полковника 
Кузавкова В.В. на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук, яку 
він успішно захистив у спеціалізованій 
вченій раді інституту 25 листопада 2016 
року після завершення очної доктор-
антури під керівництвом доктора тех-
нічних наук, професора Жердєва М.К. 

У ній Кузавков В.В. науково обґрун-
тував практичні рекомендації щодо 
вдосконалення існуючої системи ре-
монту об’єктів радіоелектронного оз-
броєння, і зокрема, об’єктів військової 
техніки зв’язку і АСУ на основі викори-
стання розроблених їм нових методів 
діагностування цифрових пристроїв, 
які широко застосовуються в сучас-
них і перспективних системах зв’язку. 

Полковник Кузавков В.В. прийшов 
до цього результату в процесі багаторіч-
ної успішної роботи в інституті в якості 
викладача і начальника кафедри, яку 
він поєднував з науковою діяльністю.

Професорсько-викладацький склад 
інституту щиро вітає полковника Ку-
завкова В.В. і його наукового кон-
сультанта доктора технічних наук, 
професора Жердєва М.К. з успішним 
захистом докторської дисертації і ба-
жає їм подальших творчих успіхів.

Голова спеціалізованої вченої ради
д.т.н., професор Креденцер Б.П.

9

Військовий інститут телекомуніка-
цій та інформатизації оголошує набір 
2017 року до докторантури та адюн-
ктури за спеціальностями: ,,Компютер-
ні науки та інформаційні технології’’, 
,,Озброєнная та військова техніка’’. 

Прийом документів прово-
диться з 01 лютого 2017 року. 

Умови вступу в ад’юнктуру на сайті.
www.viti.edu.ua

Для детальної  інформації звертай-
тесь за телефоном (044) 256-22-73.

До уваги вступ до 
ад’юнктури!
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В імперській армії Росії серед керів-
них органів не було спеціального 
відділу управління зв’язком. Проте, 
маємо відомості щодо деяких органів 
управління зв’язком в українських на-
ціональних формуваннях, що діяли під 
час Української революції 1917 – 1921 
рр. За даними вітчизняного дослідни-
ка військово-історичної проблематики                 
зазначеного часу Сідака В.С. українсь-
ка армія на середину 1917 р. не мала ор-
гану керівництва військовим зв’язком. 

Однак, з вересня 1917 р. у 
складі військ УНР уже діяла окре-
ма телеграфна сотня у м. Києві. 
Кожен полк Запорозького Кор-
пусу мав сотню зв’язку з чотою 
кінних ординарців. У листопаді 
1917 р. створено Генеральний 
Секретаріат Військових Справ, 
як військове міністерство УНР. 

На нього поклали формування 
Українського генерального вій-
ськового Штабу, в штаті якого, 
разом з іншими структурними 
підрозділами, утворено відділ зв’яз-
ку (начальник – полковник Козьма), 
як цілком самостійний підрозділ.
У березні 1918 р. новопризначений 
начальник ГШ полковник О. Сливин-
ський провів структурну реоргані-
зацію Штабу. Було створено 2 гене-
рал-квартирмейстерства та окремі 
відділи, серед яких – відділ зв’язку.
За часів Гетьманату відділ зв’яз-
ку Генштабу деякий час був підвід-
ділом 1-го генерал-квартирмей-
стерства, але на кінець 1918 р. 
він знову став окремим відділом. 

У штаті кожного армійського 
корпусу сформовано по 4 радіоте-
леграфні сотні. У червні 1918 р. у 
Володимирі закінчили формування 
Козацько-Стрілецької дивізії (т.зв. 
Сірої дивізії) у складі 4 полків. Кожен 
полк складався з 3 куренів, які мали 
почоті (взводу) зв’язку, що підпоряд-
ковувалися начальнику зв’язку полку.
Отже, з упевненістю можна конста-
тувати, що в листопаді 1917 р., Ген-
штаб Армії УНР мав у своєму складі 
відділ зв’язку, який існував при Геть-
манаті П. Скоропадського, і в добу 
Директорії УНР. У 1921 р. Генштаб, у 
складі якого знаходився відділ зв’яз-
ку, який інтернований до Польщі, де 
продовжив свою роботу в еміграції.
При викладенні матеріалів щодо хро-
нології розвитку військового зв’яз-

ку за радянських часів, то різні ав-
тори подають різну інформацію. 

Так, наприклад, Бєлов А. зазначає, 
що перші частини зв’язку Червоної 
армії формуються у 1918 р. 20 жовтня 
1919 р. Реввійськрада Республіки вида-
ла наказ №1736/362, який поклав поча-
ток централізованому керівництву вій-
ськовим зв’язком. Дослідники Усик П., 
Межуєв М. повідомляють, що у 1917 
р. видано ,,Настанову по службі радіо-
телеграфу в Червоній Армії”, у 1918 

р. засновано Раду воєнного телеграфу 
Червоної армії, а 20 жовтня 1919 р. – 
створення військ зв’язку Робітничо-Се-
лянської Червоної Армії. У часи фор-
мування військ Червоної Армії постало 
завдання щодо створення зовсім нових 
спеціальних військ – військ зв’язку. 
Єдиних штатів для підрозділів зв’яз-
ку, а потім і відділень зв’язку не було. 

Склад їх залежав від завдань, що 
виконувались та наявності сил і за-
собів зв’язку. Надалі при формуван-
ні частин і з’єднань Червоної Армії 
створювалися окремі підрозділи і 
частини зв’язку, а в штати з’єднань 
ввели посадових осіб, що віда-
ли питаннями організації зв’язку. 

Так, наказом Народного комісаріа-
ту з військових і морських справ від 
20 квітня 1918 р., № 294 вперше у 
Червоній Армії ведено в дію штаб 
стрілецької дивізії, де передбачало-
ся формування окремого батальйону 
зв’язку, а в полках – команди зв’язку. 
Командир батальйону зв’язку одно-
часно завідував зв’язком дивізії, а 
начальник полкової команди зв’язку 
– завідувачем зв’язком полку. Штат 
батальйону зв’язку диві складався з 
телеграфно-телефонного дивізіону, 
радіотелеграфної роти, взводів автомо-
тоциклетного і кінних ординарців, що 
нараховув 977 чол. особового складу.

Телеграфно-телефонний дивізіон 

призначався для забезпечення зв’язку 
з бригадами і сусідніми дивізіями, а 
також для забезпечення внутрішньо-
го телефонного зв’язку штабу дивізії. 
Для його забезпечення застосовував-
ся телефонний кабель, фонічні й ін-
дуктивні телефонні апарати різних 
типів. Зв’язок дивізії з бригадами в 
основному забезпечувався апаратами 
Морзе. Разом з тим, удосконалювала-
ся оргштатна структура й озброєння 
лінійних частин зв’язку. Так, наказом 
РВРР від 29 січня 1920 р. № 174/32, 
вводяться штати ,,окремої телеграф-
но-будівельної роти”, що призначалася 
для побудови, ремонту й обслугову-
вання телеграфних і телефонних ліній.

У березні 1920 р. для потреб Чер-
воної Армії розпочалось формування 
16 телеграфно-телефонних дивізіонів: 
по одному на кожну армію. На під-
ставі наказу РВРР від 3 серпня 1920 р. 
№1438/250 введені штат і Положення 
про зв’язок. Але незважаючи на значні 
заходи проведені військово-політич-
ним керівництвом держави на тактич-
ному рівні, потребувало подальших 
змін і напрацювань у даній сфері на 
оперативному рівні (фронт, армія). 

Не існувало також єдиного 
центрального органу з керівни-
цтва зв’язком усіх Збройних сил.
Напередодні Великої Вітчизняної війни 
війська зв’язку розподілялися на части-
ни і підрозділи, що організаційно вхо-
дили до складу з’єднань і частин різних 
родів військ, і частин резерву Головно-
го командування (РГК). Безпосередньо 
з початком війни частини зв’язку РГК 
включали 19 окремих полків зв’язку, 25 
окремих батальйонів зв’язку, 16 радіо-
дивізіонів ,,Осназ”, 17 вузлів зв’язку. 

За оперативним розрахунком ком-
плект частин зв’язку фронту вклю-
чав окремий полк зв’язку, 5 окре-
мих лінійних батальйонів зв’язку, 
окремий радіо дивізіон, 3 окремих 
телеграфно-будівельних роти, 3 
окремих кабельно-жердинних роти. 

В комплект частин зв’язку ар-
мії входили: окремий полк зв’язку, 
лінійний батальйон зв’язку, 4 окре-
мих кабельно-жердинних роти зв’яз-
ку, 2 телеграфно-будівельних роти 
і телеграфно-експлуатаційна рота.
Велика Вітчизняна війна, яку розв’я-
зала нацистська Німеччина, стала 
найважчим періодом в історії СРСР. 
Раптовий початок війни, складна 

Зародження і розвиток  військового зв’язку: історичний аспект 
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оперативно-стратегічна обстанов-
ка, що склалася на фронтах, – все це 
створило неймовірні труднощі для 
забезпечення безперевного управлін-
ня військами. У мирний час Генштаб 
не розробив чіткої системи управ-
ління військами Червоної Армії. 

Частин зв’язку власного підпорядку-
вання Генштаб не мав, що стало однією 
з причин тимчасових невдач радянсь-
ких військ у початковий період війни. 

Разом з тим, масштаби бойових 
дій, що розвернулися з самого по-
чатку вимагали використання всіх 
можлвостей держави в інтересах 
забезпечення зв’язку з військами.

Досвід перших тижнів війни пока-
зав, що кількість частин зв’язку, які 
передбачили планами, розроблени-
ми у мирний час було недостатньо. 

Тому вже у липні 1941 р. началь-
ник зв’язку клопотав перед Генштабом 
про формування 5-ти окремих полків 
зв’язку, 33- х фронтових і армійських 
окремих лінійних батальйонів зв’язку, 
26-ти окремих телеграфно-будівель-
них і телеграфно-експлуатаційних рот.
Війна продемострувала, що без 
стійкого зв’язку неможливо забез-
печити управління військами, а 
як результат – досягти перемоги. 

По мірі створення нових фронтових 
і армійських управлінь необхідність 
у військах зв’язку постійно зростала. 
Лише протягом першого року війни було 
сформовано понад 1000 частин зв’язку. 

Цей процес не призупинявся 
протягом усього воєнного періоду. 

Наприклад, якщо в роки Громадян-
ської війни війська зв’язку складали 
2–2,5 % особового складу Червоної 
Армії, а до початку Великої Вітчизня-
ної війни – близько 5 %, то в її кінці 
кожен десятий боєць був військовим 
зв’язківцем, що практично збільшува-
ло чисельність військ зв’язку в 4 рази. 

В окремі місяці війни у військо-
вих округах в стадії формування пе-
ребувало по 250 – 350 частин зв’язку.
Керівництво військовим зв’язком ви-
конувало Управління зв’язку Червоної 
Армії (УЗ-ЧА), на яке покладалося: 
управління діяльністю військ зв’яз-
ку щодо забезпечення безперебійним 
зв’язком Генштабу, фронтів, армій; 
формування нових частин зв’язку і 
раціональний розподіл їх між фрон-
тами й арміями; підготовка офіцер-

ських кадрів і фахівців для сформо-
ваних частин зв’язку, а також для 
поповнення загиблих у діючій армії. 
Продовження слідує…

ЗНІ з МПЗ
полковник Петровський О.Є.

24 листопада 2016 року на факуль-
теті Інформаційних технологій про-
ведено заключний етап огляду-кон-

курсу художньої 
с а м о д і я л ь н о с т і 
– святковий кон-
церт присвячений 
25-їй річниці Збро-
йних сил України.

Завдяки тала-
новитості, старан-
ності, натхненню та 
вмінню передавати 
найщиріші емоції, 
творчому колек-
тиву вдалося пе-

Художня самодіяльність

редати задум святкового 
концерту. 

Він був неймовірно патріотичним та, 
водночас, драматичним і дозволив тор-
кнутись до сердець всіх присутніх у залі.

Хвилиною мовчання присут-
ні вшанували пам’ять загиблих 
у антитерористичній операції.

Багато номерів було 
присвячено болючій

 для всіх нас темі – війні на Сході 
України. 

Найбільше всіх вразила авторська 
пісня ,,Оберіг’’ курсанта Олександра 

Хоменка та тема-
тична постановка 
,,Ти ж у нас, Украї-
но, одна!’’ творчого 
колективу дівчат.

Особовий склад 
факультету вис-
ловлює слова вдяч-
ності творчому ко-
лективу художньої 
самодіяльності за 
чудовий  концерт!
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Ми – Українці, сильні духом

Присяга. Честь. Відвага.
Мужність –
Це не слова – це стан душі!
Козацький дух єднає юність –
Триколори для нас чужі!

Україна нам – єдина мати!
Одна присяга за життя!
Солдату двічі не вмирати –
Тож відкинем каяття.

Не боїмось ми командирів,
Що зрадили своїх солдат!
До біса нам чужі мундири
І їх піднятий автомат!

Ми – Українці, сильні духом!
Його нікому не зламать!
Хай земля рідна стане пухом,
Як доведеться умирать!
До останнього будем стояти!

У найважчу, скрутну годину,
 Береже нас священна клятва:
,,Служу Україні!’’

В моїй країні йде війна

В моїй країні йде війна... 
Бодай її не кожен бачить,
На Сході небо стогне… плаче.. 
Дощем свинцевим полива.

Це зовсім поруч, руку простягни...
Війна...І гинуть вже не одиниці,
Сивіють скроні і зіниці,–
А їм нема і двадцяти… 

В очах рябить ворожа зелень... 

 – Що тут забув, солдате невідомий? 
Ти з автоматом став на мою землю 
І почуваєшся, як вдома?! 

Ти не лякай нас зброєю своєю, 
Вона ніщо, коли у серці – сталь! 
Хай грізно сунуть танки й БТРи, 
І весь російський арсенал! 

Ти знищиш нас? Та дух безсмертний! 
Вкраїнських душ свинець не б’є!
Приціл навів...От тільки хто з нас 
жертва, 
Маріонетка псевдо – ДНР?..

Ти очі витягни з прицілу - 
Побач, як ми тримаєм стрій,
Ми до зубів озброєлися вірою, 
А значить – переможем цей двобій! 

Не віддамо – хай спробують забрати! 
Не віддамо – допоки серце б’є!
Адже єдина Батьківщина-мати – 
Кохана ненька і життя моє. 

Я не спинюсь, і куля не зупинить! 
Я не спинюсь – я захищу своє!
Хай слово рідне в небо лине 
І хай Господь країну береже! 

Нехай палає неба смолоскип,
Йдемо у бій та не в останній..
Мій ворог, глянь у вічі, в самий глиб, – 
Там розквітає сонячне кохання. 
Слава Україні! 

Укропчик

Боже, я благаю тебе за хлопчика!
Він мене береже від мороку,
,,Сусіди’’ кличуть його ,,укропчиком’’,
У нас таких кличуть героями!

Боже, я звичайнісінька дівчинка,
Мені б взяти до рук автоматика
Та я маю лишатися ніжною,
То ж молюся за того солдатика.

Боже, цілять по ньому снарядами!
Та він знає за кого стоїть.
То не бронік, а серце кевларове,
То не ватра, а віра горить!

Боже, якими словами молитися?!
Бо ж він за себе просити не стане...
Він клянеться країні на вірність
А я просто за нього благаю...

Разом нездоланні ми

Між нами ніч, немов безодня,
Покрали хмари золоті зірки,
А там на Сході, на пекельнім Сході

Не сплять вкраїнські блок-пости.

Над нами небо, спільне небо
Та щось вороже бачиш в нім.
Лиш не пиши в листах до нені,
Що не повернешся ти живим.

Між нами тиша.. знову шквал,–
Тепер всі звуки непостійні,
А в мене мирно сплять будівлі,
А над тобою сипле ,,Град’’.

Проклятий фронт –  життями  грає.
До Бога знов шепочуть губи,
І хай моя молитва ляже
Бронею на солдатські груди.

Між нами віра – ватрою палає,
А разом нездоланні ми!
І кожну ніч я Господа благаю –
Ти бережи всіх тих, хто на війні...

Ти ж у нас, Україно, одна!

Згуртувавши спільною метою 
Нашу силу, волю і серця,
Ми завзято крокуєм до бою
По тяжких і тернистих шляхах.

Хоч багато країв є чудових,
Ти ж у нас, Україно, одна!
Непокірна моя, неповторна!
Ми будуєм майбутнє твоє!

Ти повір, ми готові боротись,
І як треба, життя віддамо!
Ми вже ситі отим ,,малороссям’’,
Незалежність та єдність – жадана 
мета!

Знову серце рветься з неволі!
Тож борімось завзято й єдино.
Ми навіки в боргу пред тобою,
Бентежна моя Батьківщино!
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