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Новини, події, факти

В період з 11 по 22 лютого 2019 року 
в інституті була проведена підсумко-
ва атестація 165 курсантів 4-х курсів 
навчання на здобуття  ступеня вищої 
освіти „бакалаврˮ,  2 з яких отримали 
дипломи з відзнакою.

Екзаменаційна комісія на чолі з го-
ловою комісії – заступником начальни-
ка штабу зі зв’язку та інформатизації 
Командування Військово-Морських 
сил Збройних сил України, начальни-
ком зв’язку Військово-Морських сил 
капітаном 1 рангу Кутигіним Вадимом 
Вікторовичем здійснила комплексну 
перевірку та оцінку рівня науково-те-
оретичної та практичної підготовки 
курсантів інституту, які завершили на-
вчання на бакалаврському рівні за від-
повідними спеціальностями.

Екзаменаційна комісія під час ро-
боти вивчила роботу факультетів і ка-
федр, за профілем яких виконувалися 
кваліфікаційні роботи, вивчила життя 
та побут особового складу, стан ма-
теріально-технічної  бази, служби вій-
ськ та військової дисципліни в інсти-
туті.

Протягом двох тижнів майбутні ба-
калаври підтверджували свої теоретич-
ні знання та набуті практичні навички 
під час захисту кваліфікаційних робіт 
та складання комплексного екзамену з 
іноземної мови. 

Переважна більшість кваліфікацій-
них робіт мають відповідний інженер-
ний та науковий рівні, а вибрана тема-
тика досліджень відображає сучасні 
потреби розвитку та удосконалення 

Заключне засідання Екзаменаційної комісії щодо присудження 
ступеня вищої освіти „бакалавр” курсантам 4-х курсів

інформацій-
них систем 
та технологій 
в системах 
управління 
військами та 
озброєнням, 
зорієнтовані 
на вдоскона-
лення апарат-
но-програм-
них засобів. 
З о к р е м а , 
б і л ь ш і с т ь 
робіт містять 
п р и к л а д н і 
моделі робо-
ти систем пе-

редачі даних військового призначення, 
дослідження та керування мережами 
передачі даних, комп’ютерними мере-
жами тощо. Окремі роботи спрямовані 
на вдосконалення матеріально-техніч-
ної бази і технічних засобів навчання. 

Найбільш глибокі знання під час 
захисту кваліфікаційних робіт показа-
ли курсанти: Данилюк В.В., Педорен-
ко О.М., Борисов О.С., Байбула О.О., 
Шелест І.С., Пришляк Д.А., Гелета 
Д.Р., Сачок О.М., Баюра А.І., Богу-
цький В.В., Гнатовський В.О., Троян 
Р.С., Молчан М.А., Ліщинський Д.Ю., 
Хміль Т.В., Дєєв В.Б., Тропінов Є.О., 
Петренко БВ., Забужанський М.С.

Результати захисту кваліфікаційних 
робіт за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки – 4,27.
123 Комп’ютерна інженерія – 4,5.
125 Кібербезпека – 3,5.
172 Телекомунікації та радіотехніка 

– 4,24.
Підкомісією, до складу якої входи-

ли викладачі кафедри Іноземних мов, 
проводився комплексний екзамен з іно-
земної мови. Екзамен проводився 
відповідно до мовного стандар-
ту НАТО СТАНАГ-6001 в межах 
стандартизованого мовного рівня 
2 (СМР 2). Для проведення екза-
мену використовувався комплекс-
ний однорівневий тест. Більшість 
курсантів під час тестування по-
казали рівень, що відповідає рів-
ню СМР 2. В кращу сторону були 
відмічені курсанти: Забужанський 
М.С., Дєєв В.Б., Горгуленко В. А., 

Боринський Ю. В.
Результати комплексного екзамену з 

іноземної мови: 
122 Комп’ютерні науки – 4,02.
123 Комп’ютерна інженерія – 3,71.
125 Кібербезпека – 3,57.
172 Телекомунікації та радіотехніка 

– 3,49.
22 лютого 2019 року голова екзаме-

наційної комісії капітан 1 рангу Кути-
гін В.В. підвів підсумки роботи екза-
менаційної комісії щодо присудження 
ступеня вищої освіти „бакалаврˮ кур-
сантам 4-х курсів інституту. 

Голова екзаменаційної комісії надав 
ряд суттєвих пропозицій щодо подаль-
шого удосконалення освітнього проце-
су, змісту навчання та якості підготовки 
офіцерських кадрів. Було наголошено 
на тому, що теми кваліфікаційних робіт 
необхідно максимально наблизити до 
практичного застосування у військах 
зв’язку, досвіду застосування та пла-
нування зв’язку; передбачити вивчен-
ня курсантами блочних (структурних) 
схем для розуміння побудови телеко-
мунікаційних комплексів; розглядати 
кваліфікаційні роботи за напрямком 
аналізу технологій, що є у світі, вив-
чення того, що застосовується, пропо-
зиції до застосування. 

Наприкінці засідання голова екзаме-
наційної комісії подякував керівництву 
та науково-педагогічному складу ін-
ституту за якісну підготовку курсантів.

В свою чергу, начальник інституту 
полковник Степаненко Є.О. від імені 
всього особового складу подякував 
всім членам екзаменаційної комісії за 
плідну роботу і завірив, що колектив 
інституту і надалі буде проводити ро-
боту щодо покращення якості навчан-
ня.
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В інституті проведено 
курси підвищення кваліфікації з 

питань розгортання та 
обслуговування програмно-

технічних комплексів

Новини, події, факти

Переможці Першого етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика

Завершилися двотижневі курси 
підвищення кваліфікації з питань роз-
гортання та обслуговування програм-
но-технічних комплексів, які проводи-
лися на базі кафедри Автоматизованих 
систем управління факультету Інфор-
маційних технологій.

За результатами проведеного кон-
тролю отриманих знань та набутих 
умінь слухачі курсів отримали свідо-
цтва про підвищення кваліфікації.

Щиро вітаємо всіх випускників 
курсу з успішним завершенням нав-
чання та сподіваємося на подальшу 
взаємодію щодо обміну інформацією з 
організації функціонування інформа-
ційних систем та елементів сучасних 
автоматизованих систем управління 
військами та озброєнням.

У Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут підведені під-
сумки першого етапу ХІХ Між-
народного конкурсу з українсь-
кої мови імені Петра Яцика.

На підставі висновків кон-
курсної комісії серед 43 кур-
сантів, які приймали участь у 
першому етапі конкурсу, визна-
чено переможців:

І місце – солдат ДЯЧЕНКО 
Анастасія Юріївна, курсант 283 

навчальної групи;
ІІ місце – солдат СОРОКА Дарина Вікторівна, курсант 271 навчальної групи; 

солдат ДЄЄВ Володимир Борисович, курсант 253 навчальної групи,
ІІІ місце – солдат МАРФИЧ Андрій Олександрович, курсант 273 навчальної 

групи; солдат ХАРЛАНЧУК Дар’я Олегівна, курсант 283 навчальної групи та 
солдат ДОБРОШТАН Олексій Сергійович, курсант 271 навчальної групи.

Від командування інституту переможців привітав заступник начальника інсти-
туту з морально-психологічного забезпечення полковник ПЕТРОВСЬКИЙ Олег 

Євгенович. Пере-
можці нагороджені 
відповідними ди-
пломами.

Вітаємо пере-
можців, бажаємо 
і надалі зростати 
інтелектуально та 
творчо, відкрива-
ючи всю глибину 
і значення рідної 
мови!

Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації з питань 
забезпечення та організації електронного документування 

управлінської інформації

15.02.2019 року на базі інституту 
був проведений черговий випуск слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації 
з питань забезпечення та організації 
електронного документування управ-
лінської інформації.

Підготовка на курсах здійснюва-
лась для керівників та спеціалістів 
структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, Генерального шта-
бу Збройних сил України та органів 
військового управління, військових 
частин та установ Збройних сил Украї-
ни з метою оновлення теоретичних 
знань, удосконалення набутих раніше 
умінь щодо виконання задач службової 
діяльності офіцерами та службовцями 
на відповідних посадах.

Вітаємо всіх випускників курсу з 
успішним завершенням навчання та 
отриманням Свідоцтв про підвищення 
кваліфікації!
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„Кімната традицій”
Новини, події, факти

Героям Слава!!!

9 лютого 2019 року курсанти фа-
культету Бойового застосування си-
стем управління та зв’язку інсти-
туту прийняли участь у заходах з 
вшанування пам’яті загиблого по-
братима, начальника кафедри Такти-
ко-спеціальної підготовки факультету 

На факультеті Телекомуніка-
ційних систем відбулася довго-
очікувана подія – для курсантів 
навчальних курсів факультету уро-
чисто відкрили „Кімнату традицій”.

Заступник начальника факультету 
з морально-психологічного забезпе-
чення майор Антон Ланко зазначив, 
що така „Кімната традицій” у вій-
ськовому інституті вперше відкри-
вається на 16 навчальному курсі фа-
культету телекомунікаційних систем.

„Такі кімнати є в арміях інших 
країнах світу, тільки в них інші 
назви, а так як наша країна набли-
жається до стандартів НАТО і в 
Збройних силах України впровад-
жуються національно-бойові тра-
диції українського війська, така 
кімната позитивно вплине на мо-
рально-психологічний стан особо-
вого складу”, – наголосив офіцер.

В подальшому „Кімна-
ти традицій” будуть від-
криті на інших навчаль-
них курсах курсантських 
підрозділів факультету.

Після шикуван-
ня військовослужбов-
ці факультету відвідали 
„Кімнату традицій”, яка 
призначена для зняття на-
пруги після несення служ-
би в добових нарядах, у 
вихідні та святкові дні 

особовим складом навчальних курсів. 
Для цього в кімнаті є телевізор з ігро-

вою приставкою, мʼякі крісла та дивани, 
музична аудіо-система, конференц-стіл 
з електромережею, де можна зручно 
підзарядити мобільний телефон та під-
ключити ноутбук, стіл для гри в шахи. 

Кімната оздоблена живими квіта-
ми та орнаментами з українськими 
краєвидами.

Захисту інформації к.т.н., доцента  пол-
ковника Павлова Ігоря Миколайовича, 
який присвятив значну частину життя 
нашому навчальному закладу. Також 
мітинги вшанування були проведені 
у Залі Пам’яті Міністерства Оборони 
України та біля меморіальної дошки 
у будинку, де проживав Ігор Миколай-
ович. Саме у цей день, у 2014 році, 
виконуючи свій обов’язок перед Бать-
ківщиною, трагічно загинув зразковий 
офіцер полковник Павлов Ігор Мико-
лайович, який був прикладом для на-
слідування.

Указом Президента України 
№ 270/215 від 15 травня 2015 року на-
городжений орденом Богдана Хмель-
ницького ІІІ ступеня посмертно. 
29.01.2016 року наказом Міністерства 

Оборони України № 47 був довічно за-
несений в списки інституту. Та не зва-
жаючи на це, ми будем вірити й боро-
тися, допоки стане сили. Бо в людських 
серцях ніколи не загинуть військові, 
що розкрили свої крила… розкрили й 
захистили ними нас! 

22.02.19 року збірна команда з фут-
болу перед виїздом на чемпіонат Зброй-
них сил України в місто Харків відвіда-
ла кулуари Верховної Ради України.

Екскурсію допомогли організува-
ти друзі – журналісти, а саме голов-
ний редактор інформаційного агент-
ства „ЦЕНТР НОВИН” Ольга Витак.

Екскурсія була дуже цікавою. Кур-
санти ознайомилися з історією цієї бу-
дівлі, побували в залі, де проводяться 
головні засідання народних депутатів, 
де саме вони вирішують питання та 
ухвалюють закони для нашої держави.

Екскурсія до Верховної 
Ради
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Особливості освітнього процесу та перспективи 
розвитку кафедри радіозв’язку 

Кафедра Радіозв’язку призначена 
для вивчення курсантами (слухача-
ми) теоретичних принципів побудо-
ви та набуття практичних навичок 
по роботі на засобах радіо-, транкін-
гового, супутникового, радіоре-
лейного та тропосферного зв’язку.

Кафедра здійснює підготовку фахів-
ців за усіма спеціальностями Вій-
ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут.

Основні навчальні дисциплі-
ни, які викладаються  на кафедрі: 
Електродинаміка та антенні при-
строї, Системи мобільного зв’язку, 
Системи та комплекси військового 
радіозв’язку, Радіорелейні, тропосфер-
ні та супутникові системи передачі.

 Згідно освітньої програми, ви-
пускники в результаті вивчен-
ня дисциплін на кафедрі повинні:

виконувати налаштування, роз-
гортання та експлуатацію військових 
систем та комплексів коротко-, уль-
тракороткохвильового і транкінгового 
радіозв’язку та самостійно опановувати 

нові зразки техніки;
використовувати 

знання принципів 
роботи та характе-
ристик систем та 
засобів радіозв’язку 
загального користу-
вання (мобільного і 
транкінгового зв’яз-
ку, безпроводового 
доступу) для прак-
тичного вирішення 
задач забезпечення 
військового зв’язку;
виконувати на-

лаштування, розгортання та експлуа-
тацію радіорелейних, тропосферних, 
супутникових систем передачі вій-
ськового призначення та самостій-
но опановувати нові зразки техніки. 

В період з 2014 по 2019 роки на 
кафедрі Радіозв’язку кардинально 
змінився навчальний процес. Замість 

морально та фізично застарілої на-
вчальної техніки з’явились сучасні 
зразки техніки, які широко використо-

вуються при організації зв’язку в ООС. 
На теперішній час продовжується 
доукомплектування матеріально-тех-
нічної бази кафедри сучасними засо-
бами радіо- та супутникового зв’язку. 

Для більш поглибленого вивчення 
курсантами теоретичних положень 
та набуття практичних навичок на 
кафедрі створені спеціалізовані ау-
диторії по вивченню антенних при-
строїв, радіозасобів Aselsan та Harris, 
переносних та мобільних станцій су-
путникового зв’язку  та засобів радіо-
релейного зв’язку Р-425С3, Р-402, 
розроблені навчально-тренувальні 
тренажери для комплексного вив-
чення обладнання Aselsan (апарату-
ра внутрішнього зв’язку та комутації 
та УКХ радіостанції, встановлені у 
танку та командно-штабній машині). 

Виходячи з цього, відбулися сут-
тєві зміни щодо змісту навчальних 
дисциплін та порядку їх викладання. 

Що стосується перспектив розвит-
ку, то в цьому році заплановано ви-
готовлення подібних тренажерів для 
вивчення обладнання Harris. Крім цьо-
го, запланована модернізація КШМ 
Р-142Н на навчально-тренувальному 
комплексі інституту та в спеціалізо-
ваній аудиторії на кафедрі шляхом 
заміни обладнання внутрішнього 
зв’язку на АВЗК, а радіостанцій ста-
рого парку – на сучасні (КХ – Harris, 
УКХ – Aselsan та Harris відповідно).

Колектив кафедри постій-
но розробляє та оновлює мето-
дичне забезпечення та вдоскона-
лює матеріально-технічну базу.

Начальник кафедри № 12
к.т.н., доцент полковник І. Борисов
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Досвід підготовки фахівців у сфері технічного захисту інформації

Захист інформації в сучасних умо-
вах стає усе більш складною пробле-
мою, що обумовлено рядом обставин, 
основними з яких є масове поширення 
засобів електронної обчислювальної 
техніки; необхідність захисту не тільки 
державної таємниці, але й іншої ін-
формації з обмеженим доступом; мож-
ливість розширення несанкціонованих 
дій над інформацією.

Сучасний фахівець з технічного 
захисту інформації повинен глибоко 
розуміти керівні документи у сфері за-
хисту інформації, володіти фундамен-
тальними знаннями методів та засобів 
захисту інформації.

Підготовка фахівців у сфері техніч-
ного захисту інформації передбачає 
вивчення сучасних технологій захисту 

інформації. Основний акцент на 
кафедрі Спеціальних засобів зв’язку 
та радіотехнічних засобів ставиться 
на практичну складову підготовки 
фахівців у сфері технічного захисту 
інформації.

Захист інформації в системах 
електронної обробки даних постійно 
знаходиться в центрі уваги не тільки 
фахівців з розробки і використання 
цих систем, але і великої кількості ко-
ристувачів. Широке розповсюдження і 
застосування обчислювальної техніки 
дуже різко підвищили уразливість на-
копиченої інформації, що зберігається, 
тому на рівні з цим розвиваються і 
методи протидії уразливості від не-
санкціонованого доступу.

На кафедрі було впроваджено 
вивчення процесів захисту інфор-

мації у всіх її видах, а також 
новітніх програмно-апаратних 
комплексів, призначених для 
пошуку закладних пристроїв.

Але для вивчення та за-
безпечення відпрацювання 
практичних завдань необхідна 
значна кількість техніки та 
спеціалізованого програмного 
забезпечення, забезпечення 
якими на сьогоднішній час є 
досить складним питанням.

 Для ефективної підготовки 
фахівців вже багато років ши-

роко використовуються засоби техніч-
ного захисту інформації та виявлення 
каналів витоку інформації.

Однією з найважливіших задач є 
підготовка фахівців з технічного захи-
сту інформації. Важливість підготовки 
висококваліфікованих кадрів обумов-
лена сьогоднішнім станом проблеми 
захисту інформації  в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах держави.     
Вирішення проблеми забезпечення 
інформаційної безпеки України, перш 
за все, потребує вирішення питання 
підготовки кваліфікованих фахівців із 
технічного захисту інформації. Невід-
кладність вирішення саме цього питан-
ня обумовлена необхідністю будувати 
системи забезпечення інформаційної 
безпеки на вітчизняних технічних за-
собах.

В зв’язку з цим було створено 
військово-науковий гурток на кафедрі, 
в якому проводять свою роботу науко-
во-педагогічні працівники, лаборанти 
та курсанти по удосконаленню методів 
захисту інформації та проектування і 
впровадження спеціальних технічних 
і програмно-математичних засобів 
захисту інформації. Молодим та пер-
спективним фахівцем є курсант 374 
навчальної групи Бондарчук І.В., який 
приймає активну участь в розробках 
та удосконаленнях методів захисту 
інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах.

На кафедрі активно впроваджують-
ся та використовуються інноваційні 
технології навчання курсантів, а саме:

– впровадження інтерактивних 
методів навчання з використанням 
інформаційних технологій;

– використання ділових ігр, ство-
рення проблемних ситуацій при прове-
денні занять для пошуку їх спільного 
вирішення;

– проведення тренінгових занять;
– розроблення програмних засобів 

навчального та наукового призначення, 
електронних підручників, посібників 
та методичних матеріалів.

Старший викладач кафедри 
Спеціальних засобів зв’язку та 
радіотехнічних засобів 
підполковник О. Макаренко 
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Спортивне життя інституту

Вітаємо команду інституту з 
гирьового спорту із вдалим виступом 
на змаганнях у Житомирі!

15 – 17 лютого 2019 року на спор-
тивній базі Житомирського військово-
го інституту імені С.П. Корольова від-
булися Всеукраїнські та Всеармійські 
змагання з гирьового спорту „Гвардій-
ський ривокˮ, „Обʼєднання – запору-
ка розвиткуˮ памʼяті О.М. Дідовця.

У змаганнях взяли участь понад 
200 учасників, які представляли всі 
військові формування України. Збір-
на команда нашого вишу показала 
гарні результати. На вищу сходинку 
пʼєдесталу у ваговій категорії до 68 
кілограмів піднялася майстер спорту 
з гирьового спорту курсовий офіцер 
лейтенант Тетяна Гром. Під час напру-
женої боротьби Тетяна не залишила 
шансів своїм суперницям, зробила ре-
кордну кількість ривків – 291, більше 
ніж на 30 ривків обійшла спортсмен-
ку з Одеси і більш ніж на 60 рив-
ків спортсменку із Житомира. Наша 
гордість не залишила шансів супер-
ницям та стала чемпіонкою змагань.

Четверте місце у ваговій категорії 
до 63 кілограмів, вирвавши пудову 
гирю 233 рази, зайняла курсант пер-
шого курсу Вікторія Полюхович. Це 
перший успіх молодої спортсмен-
ки на шляху до майбутніх перемог.

Першість з футза-
лу серед вищих навчаль-
них закладів міста Києва

21 лютого 2019 року у спор-
тивному комплексі КНУ імені 
Т а р а с а 
Шевчен-
ка від-
б у л а с я 
з у с т р і ч 
з футза-
лу сту-
дентської 
п е р ш о ї 

ліги міста Києва 
між курсантами 
ВІТІ та студен-
тами Національ-
ного університе-
ту імені Тараса     
Шевченка.

Збірна коман-
да нашого інституту здобула перекон-
ливу перемогу з рахунком 5:1, голи за-
бивали: Лук’яненко Руслан – 16 курс, 

Тимофєєв Павло – 38 курс, Савчук Де-
нис – 17 курс, Ніжинський Антон – 14 
курс та воротар нашої команди Олек-
сандр Макаренко – 15 курс. Команда 
нашого інституту показала свою силу, 
терпіння, міць та волю до перемоги. 
Саме завдяки цим факторам ми виграли 
зустріч і гідно відстояли честь нашого 
інституту. Завдяки цьому наша команда 
і далі посідає друге місце в турнірній 
таблиці збірних команд з футзалу ви-
щих навчальних закладів міста Києва.

Нагадаємо, що команда нашого ін-
ституту відправляється на чемпіонат 
Збройних сил України серед Вищих 
навчальних закладів в місто Харків. 
Побажаємо збірній команді успіхів, 
сили, терпіння та тільки перемоги.

Заняття з плавання із курсантами 
інституту

З курсантами Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут згідно вимогам 
Тимчасової настанови з фізичної під-

готовки у ЗС України та навчальної 
програми з дисципліни „Фізичне вихо-
вання та спеціальна фізична підготов-
каˮ проводяться заняття з плавання в 
басейні ЦСК ЗС України під керівни-
цтвом досвідченого фахівця, викладача 
кафедри № 2 Володимира Балишева.

Під час проведення занять відпра-
цьовувалося питання попереджен-
ня гідрофобії (боязнь води), а також 
курсанти навчалися правильному 
диханню під час плавання, триман-
ню на воді, пірнанню у воду, тех-
ніці плавання кролем та на спині.

Як зауважив викладач, мета 
досягнута, курсанти з задово-
ленням відпрацювали всі по-
ставлені на занятті завдання і з не-
терпінням чекають наступних занять.

Викладач кафедри № 2
капітан О. Непомнящий
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Набуття курсантами теоретичних 
знань та практичних навичок в про-
цесі навчання у Військовому коледжі 
сержантського складу Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації (далі ВКСС) є невід’ємною 
складовою формування професійної 
компетентності не тільки як технічно-
го фахівця телекомунікацій, але й пер-
винного командного рівня.

Метою статті є: висвітлення особ-
ливостей методики формування про-
фесійних компетентностей у майбут-
ніх фахівців телекомунікацій під час 
навчання у ВКСС.

З огляду на дослідження зазначених 
вище вчених, можна сформулювати 
основні риси професійної компетент-
ності майбутніх сержантів. До них 
належать: професіоналізм, фундамен-
тальність, багатофункціональність, 
міждисциплінарність, багатовимір-
ність професійної підготовки. Су-
часний сержант – це високоосвічена 
людина, яка здатна виконувати різно-
манітні задачі та працювати у „бага-
тофункціональному” режимі. Функ-
ціональні компетентності якісно 
маркують професійне становлення 
майбутніх сержантів, забезпечуючи 
належне виконання різних видів про-
фесійної діяльності, тому їхнє фор-
мування є важливим завданням вищої 
професійної освіти. Професіоналізм 
передбачає оволодіння здобувачем 
військової професії, прагнення до до-
сягнення вершин професійної май-
стерності та забезпечення професій-
ного успіху в ратній праці. 

Методика формування професійних 
компетентностей передбачає поетап-
не формування кожного її компонен-
та. З огляду на тенденції перебудови 
сучасної освіти, і військової зокре-
ма, відповідно до компетентнісного 
підходу, серед основних ознак ста-
новлення майбутнього фахівця вио-
кремлено: розуміння мети й змісту 
своєї діяльності, усвідомлення себе 
суб’єктом військової діяльності, здат-
ність розпізнати проблеми в ситуації, 
що швидко змінюється, самостійне 
перенесення знань та умінь на нову 
ситуацію, визначення різних способів 
вирішення проблемних ситуацій, са-
мостійне комбінування відомих спо-

Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців 
телекомунікацій під час навчання у Військовому 

коледжі сержантського складу
собів діяльності, побудова принципо-
во нового способу вирішення завдань, 
оцінювання своєї діяльності тощо.

Набуття майбутніми сержантами 
знань з організації системи управління 
військами та навичок в застосуванні 
засобів телекомунікацій відбувається 
під час вивчення багатьох дисциплін 
(у тому числі „Основи телекомуніка-
ційних мереж та систем”, „Військова 
техніка зв’язку” та ін.). Основна зада-
ча навчання полягає у прищепленні 
курсантам системи теоретичних знань 
з основних положень про організацію 
зв’язку з урахуванням видових особли-
востей, тактико-технічних характери-
стик засобів зв’язку не тільки тактичної 
ланки управління, а і вищих, підготовці 
спеціаліста, який вміє фахово користу-
ватися будь-якими засобами зв’язку в 
будь-яких умовах бойової обстановки, 
а також у вихованні у курсантів висо-
кої відповідальності за підтримання в 
постійній готовності засобів зв’язку до 
застосування в процесі управління вій-
ськами і зброєю. Модель набуття май-
бутніми сержантами професійних ком-

петентностей із забезпечення зв’язку 
показана на рисунку (модель набуття 
майбутніми сержантами професійних 
компетентностей з телекомунікацій (за 
досвідом викладання у ВКСС)).

Особливістю методики навчання у 
ВКСС є те, що вона, здебільшого, спря-
мована на набуття практичних навичок 
в забезпеченні зв’язку та роботі на 
радіо-, радіорелейних, тропосферних, 
супутникових та проводових засобах 
телекомунікацій.

Курсант за період навчання отримує 
навички управління екіпажами апарат-
них, станцій, командно-штабних ма-
шин (КШМ) та підрозділами зв’язку в 
різних варіантах тактичної обстанов-
ки. Результатом навчання є підготовка 
випускника для виконання посадових 
обов’язків начальника КШМ, ком-
плексної апаратної зв’язку, головного 
сержанта взводу зв’язку з можливістю 
виконання ним обов’язків командира 
взводу зв’язку. Випускники ВКСС от-
римують кваліфікацію технік електро-
зв’язку та технік обчислювального (ін-
формаційно-обчислювального) центру.
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Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців 
телекомунікацій під час навчання у Військовому 

коледжі сержантського складу
Аналіз локальних конфліктів остан-

ніх років та ведення необ’явленої війни 
на Сході України показав, що під час 
управління підрозділами необхідно ви-
користовувати сучасні цифрові техно-
логії та телекомунікаційне обладнання. 
Швидко опанувати цифрові технології 
та об’єднати у короткі терміни в єдину 
мережу досить велику кількість вузлів 
різного рангу дозволило використання 
засобів зв’язку іноземного, як правило, 
цивільного виробництва. 

Відповідно, на даному етапі розвит-
ку освітньої діяльності доводиться 
швидко аналізувати та враховувати до-
свід організації управління та застосу-
вання сучасних засобів зв’язку в зоні 
АТО/ООС. Сприяв цьому процесу той 
факт, що набуття професійних знань 
та вмінь курсантами у ВКСС керують 
кваліфіковані фахівці, які мають бой-
овий досвід виконання завдань в зоні 
АТО/ООС.

На сьогодні до програм навчальних 
дисциплін циклової комісії з експлуа-
тації військових засобів зв’язку вклю-
чено вивчення таких засобів зв’яз-
ку як: засоби транкінгового зв’язку 
„Motorola”, станції супутникового 
зв’язку „Tooway”, засоби радіозв’яз-
ку „Harris”, „Aselsan”, сучасні засоби 
маршрутизації та комутації вироб-
ництва „Cisco”, радіорелейні станції 
Р-414МУ, Р-425С3, а також засоби 
криптографічного захисту інформації.

Викладання дисциплін на цикловій 
комісії з експлуатації військових за-
собів зв’язку побудовано таким чином, 
що лекції та групові заняття займають 
12 %, практичні заняття в стаціонар-
них умовах 36 %, проведення занять 
в польових умовах 20 % навчального 
часу, а решта відводиться на самостій-
ну підготовку. 

Такий поділ вимагає сьогодення, 
адже з урахуванням досвіду застосу-
вання військових частин і підрозділів 
в АТО/ООС Міністерством оборони 
України було переглянуто кваліфікацій-
ні вимоги до випускників військових на-
вчальних закладів, зміст їх підготовки, 
які впроваджено в навчальний процес. 

Передбачено зменшення обся-
гу навчального часу на вивчення 
обов’язкових навчальних дисциплін 
(математичної, природничо-наукової, 

соціально-економічної підготовки) з 
65 % до 50 %. 
За рахунок чого відповідно на 15 % 
збільшено навчальний час на про-
фесійну та практичну підготовку, що 
визначається замовниками на підготов-
ку військових фахівців. Цикл військо-
во-спеціальної та практичної підготов-
ки збільшено з 35 % до 50 %.

При поданні навчального матеріа-
лу на лекційних та групових заняттях 
для отримання високого рівня якості 
знань курсантів використовуються різ-
номанітні наочні засоби, оформлені у 
вигляді презентацій: таблиці, схеми, 
спеціальні позначення, інша умов-
но-графічна наочність, фотографії, 
схеми організаційно-штатних структур 
підрозділів, організаційно-технічної 
побудови елементів системи зв’язку, 
таблиці оперативно-технічних даних, 
витяги з різноманітних розпорядчих 
і керівних документів тощо. Усе це 
впливає на діяльність курсантів, під-
силює їх активність у засвоєнні знань, 
розвитку пам’яті, уваги. 

Практичні навички набуваються 
майбутніми фахівцями в два етапи: 
під час практичних занять на засобах 
зв’язку в стаціонарних умовах та під 
час проведення занять в польових умо-
вах. 

В стаціонарних умовах в спеціалі-
зованих аудиторіях курсанти відпра-
цьовують порядок налаштування та 
підготовки до роботи засобів зв’язку, 
правила ведення радіообміну в радіо-
напрямках та радіомережах з вико-
ристанням документів прихованого 
управління військами. 

Особливу зацікавленість і актив-
ність курсанти проявляють саме під 
час вивчення і роботи на сучасних вій-
ськових засобах зв’язку. 

Під час проведення занять в польо-
вих умовах перевага надається відпра-
цюванню питань щодо забезпечення 
зв’язку за досвідом АТО/ООС.

До особливостей методики форму-
вання військово-професійних компе-
тентностей у курсантів можна віднести 
застосування таких методів навчання, 
як усний виклад матеріалу (розповідь, 
пояснення, навчальна лекція); бесіда 
(евристична, повідомляюча, контроль-
но-перевірочна); наочні методи (де-

монстрація, показ); вправа; практичне 
відпрацювання завдань з використан-
ням засобів зв’язку; самостійна робо-
та, а також засобів навчання (навчальні 
і методичні посібники, плакати, схеми, 
таблиці, карти місцевості, макети оз-
броєння, технічні засоби).

Отже, основне спрямування сучас-
ної військової освіти – це спрямування 
на досягнення високого рівня прак-
тичної підготовки військових фахівців 
до участі в сучасних бойових зіткнен-
нях та вирішення актуальних науко-
вих завдань військового будівництва. 
Викладачі у військових закладах вищої 
освіти (ВЗВО) створюють умови для 
формування професійних компетенто-
стей майбутнього фахівця. 

Допомогою в цьому є новітні техно-
логії навчання, пріоритети яких визна-
чаються з урахуванням поставлених 
цілей освіти, а також інтересів розвитку 
особистості. Система військової підго-
товки в умовах ВЗВО формує лише ча-
стину відповідних професійних компе-
тентостей сержанта-зв’язківця. Вони 
доповнюються та вдосконалюються в 
процесі повсякденної діяльності, не-
сення служби в добовому наряді, вико-
нанні обов’язків командирів навчаль-
них груп, помічників (керівників) на 
навчальних місцях під час проведення 
показових, інструкторсько-методич-
них та навчальних заняттях, а також в 
ході взаємодії з іншими підрозділами. 
На сьогодні у ВКСС створені всі умо-
ви для якісного набуття майбутніми 
сержантами відповідних знань і вмінь, 
формування професійних компетент-
ностей, які вимагає сьогодення. 

Для вирішення насущних задач по-
кращення якості професійної підго-
товки курсантів військових закладів 
вищої освіти необхідно активізувати 
педагогічні дослідження формування 
військово-професійних умінь та нави-
чок у майбутніх фахівців-зв’язківців на 
підставі сучасних педагогічних техно-
логій.

Викладач ВКСС к.т.н. С. Івко, 
Начальник циклової комісії 
ВКСС А. Кузьмін 
Викладач ВКСС В. Захарчук 



Лютий 2019 року. Випуск № 30
Сайт: www.viti.edu.ua

10

Аналіз сучасних підходів щодо створення центрів оперативного 
реагування на кіберзагрози

На сьогодні досить важливим є захист інформаційних ресурсів в комп’ютерних мережах, які з’єднані з глобальною 
мережею Інтернет від атак зловмисників. Одним із видів такого захисту є створення центрів оперативного реагування на 
кіберзагрози (Cyber Threat Response Center, CRC) та сучасний центр моніторингу та реагування на інциденти (Cybersecurity 
operations center, CSOC). Security Operation Center – це не тільки технічні засоби.  Це підрозділ, завдання якого виявляти, 
аналізувати, реагувати, повідомляти про виникнення і запобігати інцидентам інформаційної безпеки.

Хочеться відзначити, що найчастіше при побудові SOC, насамперед, розгортається SIEM-система. Це клас  програмних 
продуктів інформаційної безпеки. Технологія SIEM забезпечує аналіз в реальному часі подій (інцидентів) інформаційної 
безпеки (ІБ), отриманих від мережевих пристроїв і додатків. Після розгортання SIEM-системи особовий склад, що від-
повідає за створення SOC, приступає до конкретного опрацювання цілей і завдань самого SOC. 

Для більш ефективного процесу розгортання SOC, спочатку краще зосередитися на основних завданнях: оперативне 
запобігання інцидентів ІБ, виявлення і аналіз порушень ІБ в режимі реального часу, реагування на інциденти, а також по-
стачання всіх зацікавлених сторін інформацією про поточний рівень ІБ. Решта завдань SOC можна вважати другорядними.

Зазвичай виділяють більше 40 основних функцій, які може виконувати SOC: від збору даних про інциденти до взаємодії 
з правоохоронними органами, від аналізу шкідливого коду до підвищення обізнаності особового складу.

Підрозділ SOC повинен мати актуальну інформацію про інфраструктуру, яку він захищає, і ефективно взаємодіяти з ко-

легами з інших підрозділів. SOC – перш за все єдиний підрозділ, а технічні засоби – лише інструмент, який буде працювати 
тільки в умілих руках та при розумному керуванні. У справі підбору персоналу для створюваного SOC варто виходити з 
принципу „якість важливіша за кількість”. Головне завдання полягає в тому, щоб на ключових позиціях були професіонали 
найвищого рівня. Кістяк команди повинен бути сформований як можна раніше, щоб вони взяли участь у впровадженні 
систем і налагодженні процесів.

Всі нові співробітники SOC повинні обов’язково проходити тренінги, що знайомлять їх з обов’язками, регламентами та 
технікою. Збір і поширення всередині підрозділу інформації про нові загрози і тренди в ІБ повинні бути не епізодичними 

подіями, а налагодженим безперервним процесом. Отже, для ефективного створення SOC потрібний комплексний і зба-
лансований підхід. Потрібно визначити цілі, доступні ресурси, скласти план і рухатись послідовно, вирішуючи завдання за 
завданням. В результаті можна створити для своєї організації потужний інструмент по боротьбі з інцидентами ІБ, дієвий і 
унікальний підрозділ під назвою SOC.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника кафедри Захисту інформації та кіберзахисту 
д.т.н., с.н.с. підполковник В.Чевардін, 
Викладач кафедри Захисту інформації та кіберзахисту  майор О.Чекурда
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14 лютого – це не лише день закоханих, а ще й неофіційний день комп’ютерника!
Свято кожен день – цей вираз навряд чи відноситься до ІТ-спільноти. Однак, як зʼясувалося,  свят, що так чи інакше 

стосуються працівників ІТ, не так вже й мало. Серед них – День ІТ-спеціаліста (28.02), День системного адміністратора 
(28.07), День програміста (255-й день року), тощо.  До них належить і неофіційний, але відомий в професійному світі День 
компʼютерника, який прийнято святкувати 14 лютого. І хоча ця дата укорінилася серед українців як символ закоханих, 
багато хто не знає, що Валентин – ще й покровитель IT-спеціалістів. Оскільки закоханість  приходить та минає, а проблеми 
із комп’ютерами залишаються вічно. 14 лютого 1946 року науковому світу та всім зацікавленим був продемонстрований 
перший реально працюючий електронний компʼютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator), який було 
розроблено для вирішення однієї із складних і нагальних задач того часу –  обрахунку балістичних таблиць армії.

Саме тому 14 лютого відзначається свято День компʼютерника. ENIAC став першим електронним цифровим 
комп’ютером, який можна було перепрограмувати для вирішення певного діапазону завдань. Компʼютер розміщувався в 
Інституті електроніки Пенсильванського університету і займав площу 167 кв. м.,  а маса складала 30 тон.

На відміну від комплексу Z3, створеного 1941 року німецьким інженером Конрадом Цузе, де застосовувались механічні 
реле, в ENIAC застосовувалися електровакуумні лампи. Загалом, комплекс містив 17468 ламп, 7200 кремнієвих діодів, 1500 
реле, 70000 резисторів і 10000 конденсаторів. Обчислювальна потужність –  300 операцій множення або 5000 операцій 
додавання на секунду. До 1948 року для перепрограмування ENIAC потрібно було фактично перекомутувати заново. 
Між іншим, саме від ENIACа сучасні компʼютери успадкували двійкову систему числення. Загалом, історія розвитку 
компʼютерної техніки налічує близько пʼяти десятиліть. За цей час змінилося кілька поколінь ЕОМ. Кожне наступне 
покоління відрізнялося новими елементами, технологія виготовлення яких була принципово іншою. В даний час існує 

загальноприйнята класифікація, яка налічує п’ять поколінь ЕОМ, характеристики 
яких наведені в таблиці. Протягом останнього десятиліття, комп’ютерна техніка 
відіграє важливу роль і у воєнній сфері, що характеризується специфічними, 
особливо жорсткими вимогами до роботи з інформацією і до засобів, що реалізують 
цю роботу.  Аналіз світового досвіду показує, що успішне проведення воєнних 
операцій вимагає своєчасного комплексного інформаційного забезпечення бойових 
дій, що є неможливим без сучасної комп’ютерної техніки та фахівців, які здатні 
грамотно її експлуатувати. Адже наслідки неефективної роботи з інформацією – 
це втрати особового складу, озброєння та військової техніки, що значною мірою 
визначають перемогу або поразку операції, причому дуже швидко і безперечно.

Військові аналітики NATO вважають, що саме широке застосування сучасних 
інформаційних технологій призвело до революції у військовій справі. Наприклад, за рахунок застосування комп’ютерних 
технологій війська США в Іраку в 1991 р. отримали бойовий потенціал, що втричі перевищує показники звичайних частин. 
Інформаційні технології забезпечили скорочення середнього часу підльоту і підготовки до атаки ударних вертольотів з 26 

до 18 хвилин і збільшення відсотка ураження цілей артилерійським та стрілецьким озброєнням з 55 % до 93 %.  Обробка 
і передача повідомлень до вищих штабів в ланці „рота-батальйон” скоротилася з 15 до 3 хвилин. Сучасні комп’ютери 
є основою „розумних” бойових систем, роботів, високоточної зброї, систем супутникового зв’язку, електронних карт, 
засобів позиціонування і навігації, що в сукупності дозволяють значно скоротити цикл управління в ланцюгу „виявлення – 
розпізнавання – наведення – ураження”. Очікується, що обсяг світового ринку військових роботів в найближчі п’ять років 
зросте з $ 8 млрд в 2018 р. до більш ніж $ 12 млрд у 2020 р. Враховуючи світові тенденції в оборонній сфері, а саме високу 
роль фахівців з інформаційних технологій у збройних конфліктах нового покоління, в нашому інституті приділяється 
важлива увага розвитку комп’ютерної техніки. Факультет інформаційних технологій постійно поглиблює знання в даній 
предметній області. Наші спеціалісти стараються крокувати в ногу з розвитком комп’ютерної техніки та надихати курсантів 
вивчати та любити свою спеціальність.
Начальник кафедри № 21 д.т.н., с.н.с. підполковник О. Сова, курсант 243 н.г. старший солдат А. Дніпровська
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Протягом найближчих років ситу-
ація, яка склалася в зоні проведення 
операції об’єднаних сил, вимагатиме 
виконання поставлених завдань до-
свідченими офіцерами-зв’язківцями. 
Саме тому, вже зараз, у Військовому 
інституті телекомунікації та інфор-
матизації на базі батальйону забезпе-
чення навчального процесу тривають 
тримісячні 5-ті курси перепідготовки 
та підвищення кваліфікації (5КППК) 
майбутніх та вже діючих офіцерів 
Збройних сил України, зокрема 27 офі-
церів з військових частин, прийнятих 
на службу за контрактом, які прибу-
ли для підвищення своєї професійної 
кваліфікації, 14 військовослужбов-
ців сержантського складу з вищою 
освітою з подальшим присвоєнням їм 
первинного офіцерського звання  „мо-
лодший лейтенант”. 

Всі випускники після закінчення 
курсів продовжать проходження служ-
би у бойових та навчальних підрозді-
лах, частинах військ зв’язку ЗС Украї-
ни. В даний час у зоні проведення 
операції об’єднаних сил побудована 
сучасна цифрова система зв’язку, яка, 
в цілому, відповідає вимогам системи 
управління військами. Особливої ак-
туальності набувають сучасні засоби 
радіозв’язку (КХ та УКХ), радіо-ре-
лейного та супутникового зв’язку (тер-
мінали супутникового зв’язку Tooway). 
Оскільки вказане сучасне обладнання 
радіозв’язку з’явилось на озброєнні 
нещодавно, є величезна необхідність 
кваліфікаційного навчання військово-
службовців новітнім системам зв’язку.

 Весь етап курсів перепідготовки під 
керівництвом досвідчених керівників 
і науково-педагогічних викладачів 
проходить в 2 етапи, теоретичного – в 
навчальних класах батальйону забез-
печення навчального процесу Війсь-
кового інституту телекомунікації та 
інформатизації і практичного – на на-

Хід підготовки слухачів 5 КППК у батальйоні 
забезпечення навчального процесу

вчально-тренувальному полігоні БЗНП 
ВІТІ.

На етапі навчального процесу слу-
хачі курсів проходять підготовку з та-
ких дисциплін: „Тактична підготовка”, 
„Військова підготовка”, „Управління 
повсякденною діяльністю”, „Інже-
нерне забезпечення бою”, „Радіацій-
но-хімічний та бактеріологічний 
захист”, „Тактична медицина”, пред-
метів із спеціальної підготовки та за-
собів зв’язку. Також під час теоретич-
но-практичних занять у навчальних 
класах особовий склад курсів ознайо-
мився із структурою та  принципом дії 
АСУ „Дніпро”,  здобули практичні на-
вички із налаштування та використан-
ня цифрових радіостанцій „Motorola”, 
„Harris”, „Aselsan”, комплексу супут-
никового зв’язку „Tooway”, новітніх 
технологій зв’язку в Україні (4G) та 
їх реалізацією в системах військового 
зв’язку, з обладнанням CISCO та їх за-
стосуванням, розглянули сучасні ком-
плекси БПЛА, які наразі знаходяться 
на озброєнні в Збройних силах Украї-
ни.

Важливого значення надається за-
няттям із загальної тактики, де вихо-
вується тверда командирська воля та 

ініціатива, здатність самостійно вирі-
шувати поставлені завдання та нести 
відповідальність за прийняті рішення; 
практичним заняттям із застосування 
Сухопутних військ в сучасному загаль-
новійськовому бою, формам та спо-
собам тактичних дій, вмілому управ-
лінню підрозділами в бою з суворим 
дотриманням норм міжнародного гу-

манітарного права та стандартів НАТО.
Згідно з програмою підготовки ви-

конано вправу навчальних стрільб 
5,45мм з АК-74, 9 мм з пістолету ПМ 
як вдень, так і вночі. Результати вправ-
ної стрільби свідчать про бойовий до-
свід військовослужбовців.

Головним завданням курсів перепід-
готовки та підвищення кваліфікації є 
допомога офіцерам та сержантам-зв’яз-
ківцям закріпити знання та навички, 
які в них вже є та навчити новітнім, 
більш сучасним засобам зв’язку, які 
наразі використовуються, або ж тіль-
ки поступають на озброєння в Збройні 
сили України та інші державні війсь-
кові підрозділи. З урахуванням досвіду 
професійного офіцерсько-викладаць-
кого складу, який неодноразово пе-
ребував на Сході України та приймав 
участь в антитерористичній операції, 
офіцери та сержанти-слухачі мають 
можливість вдосконалити свої знан-
ня з тактичної, інженерної, вогневої, 
спеціальної підготовок, топографії, 
тактичної медицини, опановують ор-
ганізацію життєдіяльності в польових 
умовах та відпрацьовують нормативи 
по роботі на військовій техніці зв’язку. 
Усі заняття проходять за сучасною ме-
тодикою навчання відповідно методич-
ної літератури та керівних документів.
Оптимальний об’єм знань дозволить 
використовувати набуті знання, вміння 
та навички, виконуючи свої обов’язки 
для потреб Військ зв’язку ЗСУ.

 P.S.  Разом  з тим є потреба у на-
рощуванні навчально-матеріальної 
бази новітніми засобами зв’язку для 
практичного відпрацювання завдань у 
складі екіпажів  відповідно до вимог 
стандартів НАТО.

ПОБАЖАННЯ СЛУХАЧІВ: частину 
практичних робіт провести на початку 
курсу із завданням на самостійне опра-
цювання. У подальшому у частини 
слухачів будуть сформовані конкретні 
питання. 

Запровадити ділення груп за рівня-
ми попередньої підготовки і найбільш 
успішним у навчанні давати завдання 
про розв’язання невирішених проблем 
при організації зв’язку. Стимулювати 
раціоналізаторську діяльність і „моз-
ковий штурм” для впровадження пере-
дового бойового досвіду в навчальний 
процес ВІТІ.   
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Кращі курсанти 
К у р с а н т 

172 навчаль-
ної групи 
солдат Гав-
р и л е н к о 
О л е к с а н д р 
Андрійович, 
уродженець 
м а л ь о в н и -
чого міста 
Шостка, з 
д и т и н с т в а 
мріяв стати 
військовим. 
Н а в ч а в с я 

у гімназії з поглибленим вивченням 
іноземних мов (англійська, німецька), 
має багатий досвід у спілкуванні з іно-
земцями, які часто приїжджали задля 
обміну досвідом з українським юна-

Військо-
вий інсти-
тут телеко-
мунікацій 
та інфор-
мат и з а ц і ї 
імені Ге-
роїв Крут 
– вищий 
військовий 
н а в ч а л ь -
ний заклад 
Ук р а ї н и , 
що готує 

офіцерів військ зв’язку для усіх сило-
вих структур України, славиться свої-
ми курсантами, серед яких не лише 
стійкі хлопці, а і тендітні дівчата. 

Дивися в далечінь – побачиш да-
лечінь; дивися в небо – побачиш небо; 
подивившись на наших курсантів – по-
бачиш цвіт української молоді. Напри-
клад, курсант Юлія Матюк – дівчина, 
яка з дитячих років мріяла вступити 

саме до військового інституту. 
Народилася Юлія 22 квітня 2001 

року. Закінчила Луцький навчально-ви-
ховний комплекс „Загальноосвітня 
школа-інтернат І–ІІІ ступенів – правоз-
навчий ліцей із посиленою фізичною 
підготовкоюˮ (2016-2018 р.р), де здоб-
увають повну загальну середню освіту.

Спорт – це частина її життя. Ніякий 
напружений графік не здатний цього 
змінити. Як результат, за свої 17 років 
здобула 2-ий розряд з настільного тені-
су та, уявіть собі, 2-ий розряд з легкої 
атлетики. 

Для когось це може бути неможли-
вим, але вона встигає бути також стар-
шою серед жінок-військовослужбовців 
28 курсу. 

Своїм прикладом та підтримкою 
змогла завоювати прихильність та по-
вагу всіх дівчат.

Також Юля активна учасниця ху-
дожньої самодіяльності. Може зачару-
вати співом навіть найнестерпнішого 

критика. Зможе навіяти вам і фоль-
клорні мотиви, і мелодії популярного 
жанру, навіть класика їй під силу. Юля 
має справжній талант.

Звичайно ж, подібний спосіб життя 
вільного часу майже не залишає, але 
Юля не збирається нічого змінювати, 
адже для неї головне – активна життєва 
позиція.

Коли настав час замислитися: „А 
ким буду я та де зможу реалізувати 
свій потенціал?ˮ, Юля вже знайшла 
відповідь на це питання: Військовий 
інститут телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут.

Залишається лише пригадати слова 
Вергілія: „Виростеш ти і почнеш дізна-
ватись про славу героїв, батькову славу, 
пізнаєш і мужності міць непохитнуˮ.

Курсант 282  навчальної групи
солдат  Вірста Анастасія 

С т а р -
ший сол-
дат Забу-
ж а н с ь к и й 
М и к о л а 
С е р г і й о -
вич, кур-
сант 352 
навчальної 
групи фа-
к у л ь т е т у 
Б о й о в о г о 
застосуван-

ня систем управління та зв’язку яв-
ляється одним із найкращих курсантів 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації. 

За 4 роки навчання займає передове 
місце у військовій дисципліні, активно 
розвиває та вдосконалює свій стройо-
вий вишкіл, спортивну та бойову під-
готовку.

Також записав на особистий  раху-
нок немало здобутків. 

Має чимало здобутків в навчанні 
та спорті, бере активну участь у жит-

тєдіяльності факультету та інституту.  
Взірець для всього особового складу 
інституту та опора своїх командирів.

Цього року курсант Забужанський  
захистив кваліфікаційну роботу на от-
римання ступеня „бакалавраˮ з оцін-
кою „відмінноˮ, та отримав диплом з 
відзнакою.

ТВО заступника начальника 
факультету № 3 з морально-
психологічного забезпечення 
підполковник П. Марчук

цтвом. 
Курсант 17 навчального курсу знає 

як ніхто, праця та наполегливість – за-
порука успіху. Олександр досконало 
працює з офісним пакетом ОС Linux та  
Microsoft, графічними та відео-редак-
торами, знає як з користю витрачати 
вільний час.

„Олександр – розумна та цікава 
особистість, він – творча та цілеспря-
мована натура, взірець справедливості 
та відповідальностіˮ, – так описують 
Сашу однокурсники. Лозунг Олек-
сандра: „Meine Ehre heißt Treueˮ, що з 
німецької перекладається: „Моя честь 
зветься вірністюˮ, і він повністю від-
повідає встановленим для себе стан-
дартам – обожнює вибір свого життя 
– військову службу. 

Кожна людина повинна бути всебіч-

но розвинена, і Олександр не виняток.  
У вільний від навчання час займається 
спортом і запевняє всіх, що ці заняття 
допомагають гармонійно розвиватися, 
бути здоровими, стрункими, красиви-
ми. Також йому до вподоби програму-
вання на ОС Linux та новітні технічні 
розробки, Саша із задоволенням відві-
дує конференції та читає багато літера-
тури з цього приводу.

Він впевнений, що справжній офі-
цер має бути освіченим та досконалим 
на фізичному й моральному рівнях. 
Олександра поважають однокурсники 
та начальники, багато вважають його 
ідеальним військовослужбовцем!

Бажаємо Олександру наснаги та 
успіхів в майбутньому!
Курсант 17 навчального курсу солдат 
Рудніцька Анастасія
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Перевагу над армією агресора мож-
на забезпечити реальною автоматиза-
цією процесів бойового управління. 

Автоматизація повинна охопити 
такі функції, як доведення команд і 
розпоряджень, контроль за їх вико-
нанням; відображення оперативної 
обстановки з використанням цифро-
вих карт і геоінформаційних даних; 
обробку та зберігання інформації; 
захищений обмін електронними да-
ними – як текстовими, так і графіч-
ними – в автоматизованому режимі; 
проведення оперативно-тактичних 
розрахунків, імітаційного моделюван-
ня задач по застосуванню підрозділів 
Збройних сил. Це неповний перелік 
того, що має вирішуватися в рамках 
поставленого ключового завдання.

Збір та обробка інформації під час 
ведення бойових дій за допомогою ві-
деоспостереження є важливою скла-
довою бойового управління на всіх 
рівнях, від часу отримання даних зале-
жить правильність та швидкість прий-
нятих рішень в ході ведення бойових 
дій, а спостереження за діями против-
ника та своїх військ в режимі реаль-
ного часу дає можливість командирам 
миттєво приймати правильні рішення.

Фахівці нашого центру приймали 
участь ще на початковому етапі ство-
рення системи відеоспостереження, 
безпосередньо в зоні проведення ан-
титерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей  з 
2014 року.

Наразі,  згідно  з Указом Президен-
та України „Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 
від 20 травня 2016 року „Про Страте-
гічний оборонний бюлетень України” 
(Оперативна ціль 1.4 щодо створен-
ня ефективної системи оперативного 
(бойового) управління, зв’язку, розвід-
ки та спостереження (C4ISR), фахівці 
Наукового центру зв’язку та інфор-
матизації інституту взяли участь у 

Фахівці наукового центру провели дослідження для створення 
програмно-апаратного комплексу відеоспостереження та відеофіксації в 

зоні бойових дій
розробці тактико-технічного 
завдання на створення про-
грамно-апаратного комплек-
су відеоспостереження та 
відеофіксації подій в зоні 
бойових дій (далі – ПАК ВВ). 

Програмно-апаратний ком-
плекс відеоспостереження 
та відеофіксації подій в зоні 
бойових дій є засобом (джере-

лом) отримання візуальної (фото та ві-
део) інформації про стан лінії бойового 
зіткнення та призначена для безпере-
рвного відеоспостереження та фото- і 
відео-фіксації подій, що відбуваються, 
з прив’язкою їх до електронної карти 
місцевості та хронології шляхом вико-
ристання технічних засобів фото- та ві-
део- фіксації (відеокамер), розміщених 
на стаціонарних та мобільних (рухо-
мих) об’єктах, а також на безпілотних 
літальних апаратах (далі БпЛА).

ПАК ВВ створюється з ме-
тою вирішення наступних завдань:

віддалене візуальне спостереження 
за лінією зіткнення;

контроль руху військової техніки 
та переміщення особового складу;

фіксація фактів обстрілів та пору-
шення існуючих домовленостей зі сто-
рони противника;

визначення координат об’єктів мож-
ливого ураження, що знаходяться у 
полі зору камер;

відображення, збереження та 
редагування об’єктів на картографіч-
ній   основі;

корегування роботи артилерії на 
дистанції зони видимості відеокамер;

трансляції відеоданих, управління 
та телеметрії з камер спостереження 
до локального робочого місця/місць 
об’єктів автоматизації та до органів 
управління стратегічної та оператив-
ної ланок управління з використанням 
транспортної мережі ЗСУ, дешифру-
вання, аналіз та обробка відео- та фо-
тоінформації, отриманих з камер БпЛА.

Командні пункти бригадних ар-
тилерійських груп призначені для 
забезпечення управління вогнем 
артилерійського (реактивно-арти-
лерійського) дивізіону (батареї) в 
автоматизованому та неавтоматизо-
ваному режимах, а також підтрим-
ки безперервної взаємодії з загаль-
новійськовими підрозділами в бою.

В ході виконання своїх завдань осо-
бовий склад вказаних підрозділів розмі-
щується на командних пунктах органів 
управління в захищених й незахищених 
будівлях, на рухомих об’єктах (КШМ, 
ШМ, тощо) та виконує свої функції 
в будь-яку пору року та цілодобово.

Структурно ПАК ВВ буде мати 
ієрархічну структуру, кореневим еле-
ментом якої є центральний сервер, на 
якому зберігається та обробляється 
фото- та відео інформація, отримана з 
засобів фото- та відео фіксації. Кінцеві 
користувачі, відповідно до визначених 
ролей, повинні з’єднуватися з серве-
ром за допомогою веб-сервісів (прото-
кол http, https) та отримувати відповід-
ний функціонал.

Чисельність персоналу ПАК ВВ 
визначається, виходячи з необхідної 
кількості ролей, що в підрозділах, де 
АС використовується, а також кіль-
кості об’єктів (засобів фото- та відео 
фіксації), інформацію з яких потрібно 
обробляти. Впровадження сучасних 
технологій в цілому, та системи відео 
спостереження, зокрема у Збройних 
силах для управління військами (сила-
ми) дозволить:

скоротити час на збирання, обробку 
та надання інформації на автоматизо-
вані робочі місця посадових осіб ор-
ганів військового управління;

підвищити обґрунтованість прий-
няття рішень і розробку планів на за-
стосування військ (сил) і засобів в опе-
раціях (бойових діях);

скоротити терміни та підвищити 
надійність обміну інформацією між 
органами військового управління від 
стратегічного до тактичного рівнів;

підвищити ефективність управлін-
ської роботи посадових осіб органів 
військового управління;

забезпечити перехід на принципово 
нові методи та технології управління за 
стандартами НАТО.

В подальшому, в процесі розробки 
ПАК ВВ фахівці наукового центру бу-
дуть залучатись до проведення дослід-
жень за окремими напрямками та під 
час проведення випробувань.
Начальник НДВ-11 
підполковник  Ю. Пилипчук,
ПНС НДВ-11 В 
підполковник  Д. Петров,
НС НДВ-11 працівник ЗСУ Л. Троцько 
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„Чого являєшся мені у сні…” або про історію дня святого Валентина

Одне з найромантичніших сучасних 
свят – це День святого Валентина. У 
всьому світі його відзначають як день 
любові: хлопці та дівчата, чоловіки і 
жінки обмінюються валентинками – 
вітальними листівками у формі серця. 
Існує чимало версій виникнення цього 
свята. Отже, перша легенда розповідає, 
що традиція дарувати валентинки 
зʼявилася ще у VII столітті. Валентин, 
за версією католицької церкви, зці-
лив сліпу дівчину – дочку сановника 
Астерія. Астерий увірував у Христа і 
прийняв хрещення. Клавдій після цьо-
го наказав стратити Валентина, тобто 
Валентин постраждав за віру, а тому 
і був зарахований до святих. Інша ро-
мантична легенда свідчить, що у 269 
році римський імператор Клавдій II 
заборонив своїм легіонерам одружува-
тися, щоб родина не відволікала їх від 
військових справ, але знайшовся єди-
ний у Римі християнський проповідник 
Валентин, який співчував закоханим 
і намагався їм допомогти. Він мирив 
посварених коханих, складав для них 
листи з освідченнями у коханні, дару-
вав квіти молодому подружжю і таєм-
но вінчав легіонерів – всупереч закону 
імператора. Клавдій II, дізнавшись про 
це, наказав схопити священика і кину-
ти його у вʼязницю. Але і там Вален-
тин продовжував творити добрі спра-
ви. Він закохався в сліпу дочку Юлію 
свого ката і зцілив її. А сталося це так: 
перед стратою молодий священик на-
писав дівчині прощального листа, де 
він освідчувався їй у коханні, підписа-
ну: „Від Валентина”. Отримавши цю 
звістку, дочка ката прозріла. Валентина 
стратили 14 лютого 269 року. З цих пір 
люди відзначають цей день, як свято 
закоханих. Мощі Святого Валентина 
зберігаються у Самборі на Львівщині. 
Бажаючі можуть до них приклонитись 
в головному храмі міста – церкві Різ-
два Пресвятої Богородиці. Оригіналь-
ність реліквії підтверджує документ, 
який підписав Папа Римський 1759 

року. Лише через двісті років Валенти-
на проголосили Святим покровителем 
всіх закоханих. Всесвітнє свято освід-
чень тепер відзначається повсюдно. 
Поступово День святого Валентина з 
католицького свята перетворився на 
світське. Його люблять чоловіки і жін-
ки, хлопчики і дівчатка. А в памʼять про 
листи, які написав Валентин для своєї 
коханої, 14 лютого закохані дарують 
одне одному листівки – валентинки. 

Згідно традиції, їх не підписують, 
а почерк намагаються змінити: вва-
жається, що людина повинна сама 
здогадатися, хто надіслав їй вален-
тинку. Крім валентинок, у цей день 
чоловіки дарують своїм коханим 
квіти, найчастіше червоні троянди.

Найдавнішим вітанням із Днем за-
коханих, яке дійшло до нашого часу, 
є написана ще 1477 року англійцем 
Джоном Пастоном „валентинка” 
своїй коханій Марджері Брюс. По-
любляють відзначати День Святого 
Валентина і американці. У США на 
подарунки до 14-го лютого минулого 
року витратили 15 мільярдів доларів. 

Тобто, виходить приблизно по 100 
доларів на одного закоханого. Аме-
риканці на День святого Валентина 
вітають не тільки коханих, а й усіх 
друзів та близьких (мабуть варто 
взяти з них приклад). На початку X 
століття чоловіки дарували своїм об-
раницям марципани, які на той час 
були досить дорогим задоволенням. 
Кондитери підхопили цей тренд і за-
пропонували покупцям на вибір різ-
номанітні ласощі з привітаннями до 
свята. Першими були червоно-білі 
карамельки. Далі з’явились коробки 
у формі серця. У Британії прийня-
то дарувати жінкам червоні троянди. 

Щодо святкування дня закоханих 
на теренах України нічого невідомо. 

Існують лише поодинокі згадки у 
приватних листах українських пись-
менників щодо подарунків  та невеликих 
презентів для своїх коханих, наприклад, 
зустрічаємо у Григорія Квітки-Ос-
нов’яненка, що він подарував своїй 
дружині панчохи та хутряне пальто. 

Варто підкреслити, що українці чи 
не найбільше у світі створили пісень, 
легенд, переказів про кохання, вихо-
дячи з традиції вживання понять ко-
хання і любов, а також змістовного 
навантаження, якого вони набувають 
у поезії, літературі, фольклорі, мож-

на твердити: кохання характеризуєть-
ся поетичним та ірраціональним 
змістом стосунків; чуттєвістю та ро-
мантизмом, як невід’ємними рисами.

Символом українського кохання 
завжди була душа, точніше – серце. 
Для українців кохання – це самозре-
чення, це принесення себе в жертву 
своїм почуттям і пристрастям; любов 
– взаємопідтримка, прагнення щонай-
перше допомогти, а вже потім – отри-
мати щось для свого духовного життя, 
а отже, для себе. Любов характеризує 
більш сталі стосунки, що, як правило, 
формалізуються в подружнє життя. 

Любов не втрачає почуттєвості, 
хоча вже й не має стану поетичної за-
коханості. На окрему увагу заслуговує 
українське весілля-веселе, строкате, 
кольорове, яке має ряд обрядодій  та 
звичаїв. Власне, на цей обряд приїз-
дять подивитися іноземні гості, відчу-
ти колорит, настрій. Українки вміють 
кохати, чекати, підтримувати свого 
нареченого, чоловіка, батька родини, 
саме тому українки бажані наречені, 
український чоловік голова родини, 
плече та опора родини. Любов до рід-
ної сторони, краю, держави транс-
формується у патріотизм, який теж 
характерний для українців, як нації. 
Тим більше тепер, коли у нас війна, 
потрібна робота в імʼя Батьківщини, 
зберігати національні особливості та 
традиції рідної країни, пишатися до-
сягненнями своєї країни. Поняття: па-
тріотизм не галаслива піар-компанія, а 
щось душевне, можливо навіть глибо-
ко особисте, любов до захисників, які 
дають нам можливість мирно жити, на-
ціональних символів до мови, країни. 
Отже, можна ставитися до Дня святого 
Валентина по-різному, вкладати різний 
сенс у поняття „любов”, „кохання”, але 
він вже став частиною нашого життя 
і лише від нас залежить, який зміст у 
нього вкладати. 

День Святого Валентина,
І за вікном, одна картина.

Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце, стало два.

Завідувач навчальним кабінетом 
кафедри військово-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філологічних наук 
О. Церковняк-Городецька
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Вірші

Одна…
В кімнаті білих пелерин

Немає вікон, дверей, стін…
Лиш смуток, мертва тишина,

На очах сльози, ти одна…

В кімнаті білих пелерин
Не було вікон,  дверей, стін…

Була щаслива й молода,
Його коханням ти жила…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Квітками буйно зацвіла
Ти вся заміряна була…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Амбіцій буря завила,
Ти захопилась, ти пішла…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Він у оковах - пустота,
Та інша жінка…молода…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон, дверей, стін…

Ніжних обійм його нема,
Ти горем вбита…ти одна…

Анастасія Рудніцька, 
17 навчальний курс

Коли ти дивишся на мене
Не можу слова я сказати,

Щоразу подих забираєш в мене 
І так не хочеться мені 

мовчати.     
Я б написав і сотні й тисячі 

віршів,
Але за ці хвилини щастя із  то-

бою
Від твоїх поглядів я зрозумів

Нічого вдіяти не зможу я 
з собою.        

Нікого в житті ближче  я не маю,
Щоразу зустрічі з тобою 

я шукаю.
Своїй любові все я довіряю

І вже терпіння інколи не маю.
           

Справжня любов є гідна,
Щоб її чекати.

Завжди я був і буду думками з 
тобою.

Нікого кращого за тебе  мені не 
знати,

А ідеал – ніхто порівняно з 
тобою .           

І жодне слово в цьому світі
Не виразить любові цієї.
І кожна квітка на планеті 

Частина вічної любові моєї.
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Вставай, Україно, з колін! 
Пора! Заклика усіх дзвін! 

Коли вже ти будеш вільна? 
Щаслива і нероздільна? 
Коли твої доньки й сини 

Додому вернуться з війни 
За долю свою і волю! 

Кинуті в чужому полю... 
Гнані по чужому світу! 

А там же, бо, нене, цвіту!... 
Вставай, хто ще має силу, 

Допоки смерть не скосила, 
Боротись за нашу долю, 
За ясного Сонця поле, 

За чистого Неба простір... 
Вставайте! Це ТАК просто...
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