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Новини, події, факти

5 березня на базі Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут пройшов триденний опера-
тивно-спеціальний збір керівного складу 
військ зв’язку Збройних сил України.

До заходу, який проходив під головуван-
ням начальника військ зв’язку Збройних 
cил України генерал-майора Володимира 
Рапка, були залучені начальники зв’язку 
видів ЗС України, оперативних і повітря-
них командувань, Головного управління 
розвідки Міністерства оборони, Об’єд-
наного оперативного штабу, командири 
військових частин та представники інших 
військових формувань.

Учасники збору обговорили перспекти-
ви розвитку автоматизованих систем опе-

ративного управління підрозділами з урахуванням набутого досвіду бойових дій на сході України, обмінялися поглядами 
на оптимізацію військ зв’язку, проведення командно-штабних навчань та підготовку фахівців-зв’язківців. 

Також офіцери практично відпрацювали питання організації зв’язку під час проведення операцій (бойових дій) та скла-
ли іспит.

Під час заходу учасники зборів також проаналізували результати й досвід застосування зразків вітчизняної та зарубіжної 
техніки зв’язку, яка надійшла у підрозділи української армії впродовж останніх років та широко використовується в районі 
операції Об’єднаних сил. Слід наголосити, що під час оперативно-спеціального збору для учасників у ВІТІ організували 
огляд навчально-матеріальної бази інституту та показ сучасних зразків засобів зв’язку та телекомунікаційного обладнання. 
Начальник військ зв’язку Збройних сил України генерал-майор Володимир Рапко підвів підсумки зборів та визначив під-
леглим подальші завдання.

„Наше завдання – працювати за єдиним замислом, поглиблю-
вати знання сучасного воєнного мистецтва, щоденно навчати 
підлеглих та покращувати їхню професійну майстерність”, – на-
голосив начальник військ зв’язку Збройних сил України гене-
рал-майор Володимир Рапко.

Він додав, що нам необхідні досвідчені спеціалісти, які вміло 
і впевнено володіють сучасними засобами зв’язку та озброєнням 
й можуть бути „генераторами” нових креативних ідей. Крок за 
кроком ми продовжуємо наполегливу роботу щодо подальшого 
забезпечення стійкого управління та трансформації до повної 
сумісності з країнами НАТО.

Завершився оперативно-спеціальний збір з керівним складом 
військ зв’язку ЗС України 7 березня.

На базі ВІТІ імені Героїв Крут пройшов триденний оперативно-спеціальний збір 
керівного складу військ зв’язку Збройних сил України

ІІ тур  Всеукраїнської інтернет-олімпіади з англійської мови
21 березня цього 

року кращі курсан-
ти першого і друго-
го курсів інституту 
взяли участь у ІІ 
турі Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади.

Мета заходу поля-
гала у наданні молоді 
технічного профілю 
можливості проде-
монструвати знання 

з англійської мови у площині точної 
сфери знань, визначити ступінь компе-
тентності курсантів у фізиці й матема-
тиці, поглибити міжпредметні зв'язки 
та взаємоінтеграцію знань курсантів. 

Участь курсантів в олімпіаді забез-
печує підвищення мотивації та інтере-
су до навчання, активізує пізнавальну 
активність та сприяє розвитку творчих 
здібностей.
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Міжнародні змагання 
Google HashCode 2019

Новини, події, факти

Підведено підсумки навчального збору з офіцерами-
зв’язківцями – кандидатами на навчання в Національному 

університеті оборони України

Курсанти факультету Інформацій-
них технологій, які навчаються за 
спеціальністю „Комп’ютерні науки” 
прийняли участь в Міжнародних 
змаганнях Google HashCode 2019.

„Hash Code” – це командна програ-
ма, організована компанією Google 
для студентів та професіоналів галузі 
у всій Європі, на Близькому Сході та в 
Африці. У складі сформованих команд 
та обраної мови програмування кур-
санти на протязі п’яти годин вирішу-
вали проблему інженерної технології 
Google, що надана організаторами.

За результатами роботи курсанти 
показали злагодженість дій, вміння 
нестандартно мислити, використо-
вувати відомі алгоритмічні прийоми 
у вирішенні задач. Найкращий 
командний результат показали кур-
санти Гелета Д.Р., Богуцький В.В.

Нові вимоги – нові завдання!

На базі кафедри Бойового застосу-
вання підрозділів зв’язку факультету 
Бойового застосування систем управ-
ління та зв’язку Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатизації 
проведено курси перепідготовки та 
підвищення кваліфікації офіцерів-ре-
зервістів оперативного резерву ОР-2.

Головним завданням курсів згід-
но вимог начальника військ зв’язку 

На базі Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут під загальним керів-
ництвом начальника військ зв’язку 
ЗС України – начальника Головного 
управління зв’язку та інформацій-
них систем ГШ Збройних сил Украї-
ни проведено 4-денний навчальний 
збір з офіцерами-зв’язківцями – кан-
дидатами для здобуття вищої опера-
тивно-тактичної освіти у Національ-
ному університеті оборони України.

До заходу залучено близько 80 офі-
церів-зв'язківців з різних куточків 
України.

За словами керівника навчально-

го збору полковника Олега Зародню-
ка, збори забезпечили поглиблення 
знань кандидатів з питань повсякден-
ної діяльності Збройних сил України, 
основ загальновійськового, бойово-
го, технічного, морально-психологіч-
ного забезпечення діяльності військ.

За планом збору було проведе-
но тестування із загальновійсько-
вих дисциплін, фахової підготовки, 
контроль із визначення рівня фізич-
ної підготовленості, тестування зі 
знання іноземної мови та психоло-
гічне тестування із використанням 
технологій дистанційного навчання.

За результатами попередньої про-
фесійної діагностики сформова-
но рейтинг кандидатів для направ-
лення на вступні випробування.

Збройних сил України – начальника 
Головного управління зв’язку та ін-
формаційних систем Генерального 
штабу стало підвищення кваліфіка-
ції офіцерів зв’язку тактичної ланки 
управління, надання їм знань, умінь і 
практичних навичок для забезпечення 
якісної експлуатації сучасних засобів 
(комплексів) зв’язку.

До проведення курсів були залучені 
кафедри Загальної тактики, Радіозв’яз-
ку і Транспортних мереж. Слухачі от-
римали знання, уміння і практичні на-
вички для виконання функціональних 
обов’язків за посадами.

За результатами курсу та успішним 
складанням комплексного екзаме-
ну офіцери отримали Свідоцтва про 
підвищення кваліфікації.
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Польові військові навчальні зайняття
Новини, події, факти

Перший етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з математики серед курсантів інституту

13 березня 2019 року в інсти-
туті відбувся перший етап Всеу-
країнської студентської олімпіади 
з математики серед курсантів ін-
ституту першого та другого курсів.

Захід організували та провели 

У період з 25 лютого по 2 березня 
2019 року у курсантів 34 навчаль-
ного курсу факультету Бойового за-
стосування систем управління та 
зв`язку відбулись польові військові 
навчальні зайняття відповідно до ка-
лендарного плану проведення занять. 
Під час польових занять курсан-
ти на практиці відпрацьовували 
здобуті під час навчання в інституті 
навички, а також вдосконалювали 
свої знання з експлуатації техніки 
спеціального та відкритого зв`язку. 

До цих занять входили: розгор-
тання апаратних з відкритим та за-
секреченим зв’язком, станціями 
супутникового зв’язку TOOWAY.

Також з курсантами 34 навчального 
курсу проводилися навчальні стріль-
би на базі військової частини А0415                                   
смт. Семиполки, де курсанти показали 
відмінні навички стрільби з вогнепаль-

ної зброї, а саме АК-74.  Кращі резуль-
тати показали  курсанти  солдат Самура 
В.В та старший солдат Подстєвой В.О.

Командир 341 навчальної групи 
сержант Столяр В.В. вказує, що дані 
польові військові навчальні зайняття 
є хорошими практичними навичками, 
які потрібні нам, майбутнім лейте-
нантам, для застосування даних апа-
ратних у підрозділах військ зв’язку. 

Тому що кожному з нас може 
стати у житті нагода використати 
здобуті в інституті знання на прак-
тиці, а комусь ще й у бойових умо-
вах, де немає права на помилку. 

Також хочеться вказати на високу 
підготовленість викладачів кафедри 
№ 33, а саме майора Артюха, який 
весь час допомагав нам в експлуа-

тації техніки засекреченого зв`язку 
на польових навчальних  заняттях.
Заступник начальника факультету з 
МПЗ
підполковник   П. МАРЧУК

викладачі кафедри математики та фі-
зики Військового інституту телеко-
мунікації та інформатизації кандидат 
фізико-математичних наук, доцент Ру-
доміно-Дусятська І.А., кандидат фізи-
ко-математичних наук, доцент Пасен-
ченко Ю.А., викладач Пояркова О.Ю.

Переможцями олімпіади стали:
Перше місце: Олександра Толкуно-

ва - 273 навчальна група.
Друге місце: Олександра Малібога - 

272 навчальна група.
Третє місце: Анатасія Ковальчук - 

271 навчальна група.
Вітаємо переможців та бажаємо по-

дальших перемог!!!
Переможці олімпіади представ-

лятимуть інститут на Регіональ-
ній міжвузівській олімпіаді з ма-
тематики серед вищих навчальних 
закладів, підпорядкованих Міні-
стерству оборони України та Міні-
стерству внутрішніх справ України 
12-13 квітня 2019 року в м. Харків.

Курсанти Військового коледжу 
сержантського складу Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут відвіда-
ли фотовиставку, присвячену участі 
жінок-військовослужбовців в АТО/
ООС. Створення фотовиставки при-
свячене участі жінок-військовослуж-
бовців ЗСУ у бойових діях проти 
російсько-окупаційних військ на Сході 
України. На світлинах представле-
ний образ сучасної української жінки, 
яка здатна не тільки дарувати життя, 
а і захищати його зі зброєю в руках.

Також у ході заходу завідуючий 
музею Пушкарєв А.М. ознайомив 
курсантів коледжу з унікальними ма-
теріалами, які висвітлюють найви-
датніші події в аерокосмічній науці 
та техніці в Україні і в світі, а також 
з життєвим шляхом та творчою спад-
щиною визначних діячів Полтавщини.

Курсанти Військового коледжу 
відвідали фотовиставку, 

присвячену участі 
жінок-військовослужбовців 

в АТО/ООС
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Сучасні наукові розробки фахівців Наукового центру.
Програмний комплекс підтримки прийняття рішень при плануванні та 

організації зв’язку „Ресурс-С”
Одним з напрямів наукових розро-

бок Наукового центру є автоматизація 
процесів, що здійснюються при пла-
нуванні та організації зв’язку при під-
готовці та веденні операцій (бойових 
дій). 

В рамках науково-дослідних робіт 
за даною тематикою визначаються 
процеси, які потребують автоматизації, 
формалізується необхідна інформація 
та створюється відповідний програм-
ний прототип.

Як свідчить досвід, отриманий при 
проведенні операції об’єднаних сил, 
планування у верхніх ланках управлін-
ня займає від двох до чотирьох днів. 

В умовах ведення бойових дій осо-
бливо критичними є вимоги до опе-
ративності прийняття рішень, тому 
витрачання такого часу на плануван-
ня, зокрема на планування організації 
зв’язку, неприпустиме.

Так плодом теоретичних та практич-
них досліджень в даній області став 
програмний комплекс підтримки прий-
няття рішень при плануванні та органі-
зації зв’язку „Ресурс-С”.

Визначені спільно з головним спо-
живачем процеси були реалізовані у 
відповідні програмні модулі на мові 
програмування високого рівня С#.

До складу комплексу увійшли:
Загальні модулі: годинник, нагаду-

вання, планування, карта, довідники. 
Блок інформаційно-розрахункових 

задач у складі:
– розрахунок часу на планування;
– розрахунок маршу;
– розрахунок залізничних переве-

зень; 
– розрахунок прогнозованих втрат 

особового складу та техніки;
– розрахунок часу розгортання вуз-

лів та засобів зв’язку;
– розрахунок розподілу сил та за-

собів зв’язку для виконання завдань;
– розрахунок укомплектованості ча-

стин та підрозділів зв’язку;
– розрахунок часу розгортання вуз-

лів, ліній зв’язку, станцій ФПЗ.
Блок інформаційно-розрахункових 

задач з геопросторовою прив’язкою та 
використанням електронних цифрових 
карт місцевості  включає:

– розрахунок зон доступу радіоре-
лейними, тропосферними, радіо- та 
проводовими засобами зв’язку;

– розрахунок зон дії засобів ураження противника;
– розрахунок зон дії засобів РЕБ та РЕР;
– енергетичний розрахунок радіорелейних інтервалів.
Розроблені програмні модулі використовують єдину базу даних, в якій зібрані 

необхідні дані про 
елементи системи 
зв’язку, засоби ура-
ження, засоби РЕБ 
та РЕР та інші відо-
мості, необхідні для 
проведення розра-
хунків.

Прототип про-
грамного комплексу 
був продемонстро-
ваний та апробо-
ваний в Головному 
управлінні зв’язку 
у січні 2019 року 

та от-
р и м а в 
п о з и -
т и в н і 
в і д г у -
ки. 

Н а 
д а н и й 
ч а с 
прово-
дяться 

роботи щодо удосконалення 
функціоналу, підготовки до 
випробувань та заходи ле-
галізації програмного ком-
плексу.

Нач. НДВ-12 
майор  О. Драглюк
ПНС НДВ-12 
підполковник М. Зінченко
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Участь курсантів кафедри Комп’ютерних інформаційних технологій у NATO tide 
HACKATHON 2019 у Варшаві, Польща

Головне командування НАТО з 
питань трансформації (SACT) запо-
чаткував TIDE HACKATHON для 
заохочення трансформації та інновацій 
серед членів Альянсу НАТО та інших 
дружніх країн. Хакатон вудбувся у 
Варшаві (Польща) і став можливістю 
для вирішення задач Data Science, 
які були поставлені під час Fall 2018 
TIDE Sprint у НАТО. Ці питання були 
розподілені за трьома напрямами: мо-
делювання, кодування та візуалізація. 
Команди-учасники обрали для себе 
один напрям і мали вирішити від-
повідне завдання, яке було поставлене 
організаторами. Тема для Data Science 
була щодо поточних зусиль з розміну-
вання, що відбуваються в Іраку після 
багаторічних конфліктів. 

У зв’язку з проведенням цього захо-
ду у нашому інституті на початку року 
почався активний процес підготовки 
до хакатону. Для участі в конкурсі 
НАТО запросила команду від кафедри 
Комп’ютерних інформаційних техно-
логій, яка перемогла у національному 
хакатоні минулого року. Це команда 
„MITI HEDGEHOGS” у складі Теслова 
Д.С. (капітан команди), Румши Д.С. 
та Кики І.А. Для здобуття досвіду та 
підвищення рівня знань з програму-
вання в процес підготовки до лютневої 
події було впроваджено проведення з 
нашими учасниками численної кіль-
кості заходів та конкурсів (наприклад 
„Google Hash Code 2019”). Викладачі 
кафедри протягом усього підготовчого 
періоду намагалися якнайкраще підго-
тувати наших курсантів задля перемоги 
у конкурсі. Детальніше про сам захід. 
Захід було проведено 25 лютого – 1 
березня 2019 року в конференц-цен-
трі  Командування варшавського 
гарнізону у місті Варшава (Польща). 
Брали участь 13 команд з 5 країн, серед 

яких: Голландія, Турція, Німеччина, 
Польща та Україна. Від української 
делегації у боротьбі за призові місця 
брали участь чотири команди, зокрема 
команда Збройних сил України „MITI 
HEDGEHOGS” Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут, команда „SBGS” 
Державної прикордонної служби 
України, команда „Black Thunder” На-
ціональної гвардії України та команда 
„#Code_Defenders” Інституту спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації 
НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Усі 
перелічені команди були учасниками 
минулорічного українського оборонно-
го хакатону „UKRAINIAN DEFENCE 
HACKATHON 2018”.

Програма заходу включала 5-ден-
ний графік, протягом якого учасники 
мали розробити свої концептуальні та 
архітектурні рішення та презентувати 
їх на 5 день змагань. Національний 
оборонний хакатон запропонував 
учасникам взяти участь у трьох типах 
завдань: моделювання, кодування та ві-
зулізація. Учасникам рекомендувалося 
обрати тільки одне із завдань. Задача 
на моделювання передбачала створен-
ня моделі на основі заданого набору 
даних, який може бути використаний 
для прогнозування, де діяльність з 
розмінування пріорітетніша діяльності 
на основі поточного розмінування та 
можливий вплив поточної і майбутньої 
діяльності у напрямку співпраці з гу-
манітарними організаціями. Задача на 
програмування мала на меті створення 
програмного застосунку, модуля штуч-
ного інтелекту чи розробку алгоритму 
на основі заданого набору даних, який 
може бути використаний для передба-
чення зон, де діяльність з розмінування 
пріоритетніша діяльності на основі 
поточного розмінування та надання 
допомоги командиру під час вирішен-
ня завдання з пріоритизації діяльності 
по операціям з розмінування шляхом 
надання командиру повної інформації 
про обстановку у визначеному регіоні. 
Задача на візуалізацію – створення 
програмного застосунку на основі 
даних та аналізованої інформації, 
зібраних під час масштабних навчань 
НАТО Trident Juncture 2018, для її ві-
зуалізації з метою надання інформації 
про наслідки комунікаційних зусиль, 
інформаційної обстановки та моде-

лювання інформаційного середовища 
заради досягнення стратегічних цілей 
комунікації. У перший день відбу-
лася урочиста церемонія відкриття 
Хакатону за участі міністра оборони 
Польщі. Далі – короткі презентації 
команд самих себе. Другого, третього 
та четвертого дня учасники працювали 
над розробкою своїх проектів та їх 
презентацій.  Команди працювали 
конкурентно, але в дусі співпраці. До 
того ж, в ці дні проводилися лекції від 
експертів IT бізнесу НАТО для усіх 
бажаючих, включаючи членів команд. 
Фінальний, п’ятий день кіберзмагань 
став підбиттям результативних під-
сумків та оголошенням переможців у 
всіх трьох номінаціях. Уповноважений 
з IT-технологій міністерства оборони 
Польщі вручив нагороди переможцям 
та призерам змагань. Почесне друге 
місце у змаганні з кодування посіла 
команда від Збройних сил України – 
курсанти третього курсу факультету 
Інформаційних технологій Військового 
Інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут у складі: 
Дмитро Теслов (капітан команди), 
Дмитро Румша та Іван Кика. До того ж, 
наша команда була визнана найкращою 
командою, що протягом усього заходу 
зберігала у собі дух хакатону.  Найкра-
щі рішення будуть використовуватися 
в НАТО для вирішення нагальних 
існуючих потреб.

Капітан нашої команди, яка виборо-
ла друге місце, старший солдат Теслов 
Дмитро поділився своїми враженнями 
від хакатону: „Я неймовірно щасливий 
перебувати тут серед великої кількості 
кваліфікованих людей у сфері IT та 
експертів з НАТО, оскільки мав змогу 
протягом хакатону набути неоціненний 
досвід, спілкуючись зі справжніми 
професіоналами міжнародного рівня. 
Я вважаю, шо наш здобуток показав 
усім, що наш інститут  готує справжніх 
фахівців з програмування і, загалом, у 
сфері IT-технологій, яких запрошують 
на міжнародні заходи такого високого 
рівня! Щиро дякую всім викладачам 
кафедри Комп’ютерних інформаційних 
технологій, які нас навчали протягом 
перебування в інституті і які привели 
нас до даного успіху в хакатоні від 
НАТО 2019”.
Заступник начальника кафедри № 22 
к.т.н., доцент п/п-к  Нестеренко М.
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Спортивне життя інституту

В період з 26 лютого по 01 берез-
ня на базі Харківського національно-
го університету Повітряних сил імені 
Івана Кожедуба в рамках Спартакіади 
Збройних сил України серед вищих 
військових навчальних закладів відбу-
лися змагання з міні-футболу.

Наша команда гідно представила 
наш навчальний заклад, зайнявши в 
загальному командному заліку почесне 
п’яте місце! Збірній команді інституту 
вдалося здобути перемогу над такими 
суперниками як: Інститут Військо-
во-морських сил. В цьому матчі було 
зафіксовано рахунок 11:2 на користь 
нашого інституту;

з рахунком 4:2 на нашу користь гра 
закінчилася з Харківським інститутом 
танкових військ;

в київському дербі, де зустрічались 
команди Військового інституту Київсь-
кого університету ім. Т.Г. Шевченка та 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації ім. Героїв Крут, наша 
команда, не залишивши шансів, обігра-
ла суперника з рахунком 6:2.

Команду готували підполковник 
Лебідь Євген та майор Литвиненко Ан-
дрій. 

Курсанти ВІТІ – переможці відкри-
того чемпіонату Київської області та 
м. Київ з гирьового спорту.

 2 березня у м. Ірпінь відбувся від-
критий чемпіонат Київської області та 
м. Київ з гирьового спорту, де був офі-
ційний відбір до чемпіонату України 

2019 року. Курсанти інституту гідно 
представили наш виш, посівши на-
ступні місця:

курсант 18 курсу Полюхович Вік-
торія у вправі ривок (вага гирі 16кг) 
зафіксувала 96 підйомів, не залишив-
ши шансів суперницям, посіла I – міс-
це;

чемпіоном у ваговій категорії до 85 
кілограмів (вага гирь 32 кг) став кур-
сант 36 курсу Гончар Микита;

cрібним призером (вагова категорія 
73 кілограми) став курсант 14 курсу 
Литвиненко Антон;

бронзу на цих змаганнях здобув кур-
сант 36 курсу Котов Артем (вагова ка-
тегорія 78 кг).

Підготував спортсменів викла-
дач кафедри Фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спор-
ту майстер спорту України капітан Не-
помнящий Олександр.

Відкритий чемпіонат міста Києва 
з комбат Дзю

09-10 березня був проведений від-
критий чемпіонат міста Києва з комбат 
Дзю – дзюцу серед дорослих та юнаків 
у розділах фулл – контакт (повний кон-
такт без обмежень) та самозахист.

В рамках підготовки до чемпіона-
ту Збройних сил України серед видів 
Збройних сил України та вищих війсь-
кових навчальних закладів з рукопаш-
ного бою в цьому чемпіонаті приймали 

участь курсанти нашого інституту, де 
у запеклій боротьбі, показавши високу 
майстерність та бійцівський характер, і 
стали серед дорослих віце-чемпіонами 
чемпіонату у вагових категоріях:

Тарас Власюк – до 70 кг;
Олександр Прядко – до 85 кг.
Готовив спортсменів до змагань 

майстер спорту міжнародного класу з 
бойового самбо, головний тренер клу-
бу «Грека» ММА Гречка Сергій Ана-
толійович та старший викладач кафе-

дри Фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту майор 
Сергій Мірошниченко (3-й дан кара-
те-до).

Козацький дух курсантів зв’язківців 
на чемпіонаті Збройних сил України з 

рукопашного бою
В період з 19 по 21 березня в Жи-

томирі на базі спортивного комплексу 
„Динамо”, відбулися змагання на пер-
шість Збройних сил України з руко-
пашного бою серед видів ЗС України, 
вищих військових навчальних закладів 
та турнір з рукопашного бою на честь 
Героя України полковника Тараса Се-
нюка, який загинув в боях під Слов’ян-
ськом у 2014 році.

У турнірі за кубок імені команди-
ра батальйону 95-ї окремої десант-
но-штурмової бригади змагалися 
майже 150 найкращих спортсменів-вій-
ськовослужбовців з різних видів і родів 
військ і також курсанти вищих військо-
вих навчальних закладів.

Протягом двох днів на спортивну 
арену виходили найкращі армійські 
спортсмени, призери чемпіонатів Єв-
ропи та Світу, майстри спорту між-
народного класу, які неодноразово 
представляли Україну на міжнародній 
арені.

Збірна команда нашого військово-
го інституту  у нелегкій та безком-
промісній боротьбі посіла високе 
ТРЕТЄ МІСЦЕ.

Тренував та готовив команду до зма-
гань старший викладач кафедри фізич-
ного виховання, спеціальної Фізичної 
підготовки і спорту майор МІРОШНИ-
ЧЕНКО С.М.

Абсолютним чемпіоном Збройних 
сил України у ваговій категорії до 80 
кг став старший солдат ПРЯДКА О.С., 
який у фіналі змагань больовим прий-
омом здолав представника Десантно 
штурмових військ і здобув дострокову 
перемогу (без варіантів для суддів).

Друге місце у ваговій категорії біль-
ше 90 кг в особистій першості серед 
вищих військових навчальних закладів 
виборов солдат БІЛОУСОВ Д.А.

Третє місце у ваговій категорії до 65 
кг в особистій першості серед вищих 
військових навчальних закладів став 
солдат ГОЛОТА Р.С. (дострокова пере-
мога, нокдаун).
Викладач кафедри № 2 
капітан О. Непомнящий 
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На сьогодні у лавах Збройних сил 
України нарівні з чоловіками на за-
хисті незалежності нашої держави не-
суть військову службу понад 56 тисяч 
військовослужбовців-жінок, значна 
частка яких проходять службу у війсь-
ках зв’язку. 

Як зазначає Міністр оборони Украї-
ни Степан Полторак: „У цьому році 
було прийнято рішення щодо розши-
рення переліку посад. 

Сьогодні  бойові посади комплекту-
ються жінками. Раніше цього не було 
передбачено. 

З’явилася  можливість у дівчат піс-
ля школи вступати до військових на-

На рівні з чоловіками

вчальних закладів. Є менталітет, який 
заважає прийняти таке рішення на 
місцях, у вишах, тоді, коли ми дійсно 
боїмось труднощів, пов’язаних із нав-
чанням дівчат. 

Але дівчата доказують своєю пра-
цею, бажанням вчитися і сміливістю 
те, що вони спроможні виконувати на 
рівні з чоловіками національні обов’яз-
ки”.

Професійна підготовка даної ка-
тегорії військовослужбовців здійс-
нюється у Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут та в його структурному 
підрозділі Військовому коледжі сер-
жантського складу (далі ВКСС).

Протягом 2,5 років навчання у Вій-
ськовому коледжі нарівні з курсанта-
ми-чоловіками опановують свій фах і 
жінки. 

У системі професійної підготовки 

вони вивчають блоки загальноосвіт-
ніх, загальновійськових та спеціальних 
дисциплін. 

Військовослужбовці-жінки за 
період навчання отримують не тільки 
грунтовні теоретичні знання, а також 
практичні уміння і навички. 

Тому особлива увага у навчальному 
процесі ВКСС приділяється практич-
ній складовій підготовки майбутніх 
зв’язківців, набуттю ними необхідних 
практичних умінь та навичок з ураху-
ванням досвіду проведення Антитеро-
ристичної операції (АТО) та Операції 
Об’єднаних Сил (ООС) на території 
Донецької та Луганської областей.

Так, нарівні з курсантами-чоловіка-
ми, курсанти-жінки здобувають знання 
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На рівні з чоловіками

та уміння щодо основ сучасних засобів 
ведення бою, поводження зі зброєю та 
технікою, фізичної підготовки, спо-
собів пересування та ведення вогню, 
навички орієнтування на місцевості 
вдень та вночі, основ бойової системи 
виживання воїнів, надання домедичної 
допомоги, а також першої психологіч-
ної допомоги (самодопомоги), захисту 
у разі застосування противником за-
собів масового ураження, тощо.

 Важливе місце в підготовці військо-
вослужбовців-жінок посідає навчальна 
дисципліна „Фізичне виховання”, яка 
викладається в коледжі на протязі п’я-
ти семестрів. 

Викладачі даної дисципліни – це 
майстри спорту, які самі є багаторазо-
вими чемпіонами та призерами різних 
змагань.  

Основним засобом фізичного ви-
ховання є фізичні вправи, які вико-
нуються за встановленими вимогами 
(відповідно до вимог Тимчасової на-
станови з фізичної підготовки в Збро-
йних силах України) з дотриманням 
заходів безпеки та гігієнічних умов.

По закінченню навчання курсан-
ти-жінки оволодівають всім переліком 
фізичних вправ (що передбачений для 
них навчальною програмою), які за 
своїм характером та впливом на ор-

ганізм розвивають загальні і спеціальні 
фізичні якості, формують професійні 
військово-прикладні навички, сприя-
ють вихованню морально-вольових і 
психологічних якостей, згуртованості 
військових підрозділів. 

Як засвідчує практика, після закін-
чення навчання у коледжі та отри-
мання фундаментальної підготовки із 
блоків загальноосвітніх, загальновій-
ськових та спеціальних дисциплін вій-

ськовослужбовці-жінки  підготовлені 
і загартовані на рівні з чоловіками та 
спроможні виконувати завдання за 
призначенням на первинних сержант-
ських посадах у військах зв’язку.

Окрім того, враховуючи жіночу 
старанність та відповідальне ставлен-
ня військовослужбовців-жінок до за-
своєння навчальних програм коледжу, 
створюються передумови для їх про-
фесійного самовдосконалення та са-
морозвитку з подальшим навчанням у 
Військовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут.

Необхідно зазначити, що представ-
ництво жінок у сфері оборони України 
поступово зростає, що відповідає за-
гальносвітовим тенденціям. 

Беручи до уваги, що Збройні сили 
України інтегруються до системи 
колективної безпеки та стандартів 
розвинених держав північно-атлан-
тичного альянсу НАТО, актуальність 
підготовки військовослужбовців-жінок 
у системі вищих військових закладів 
освіти є обґрунтованою.

Начальник циклової комісії із 
загальновійськових дисциплін 
Військового коледжу сержантського 
складу Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут,
кандидат педагогічних наук 
підполковник Кравченко А.І.



Березень 2019 року. Випуск № 31
Сайт: www.viti.edu.ua

10

Кращі викладачі та науковці

Гавришук Тетяна народилась 22 серпня 1988 року в смт. Куп’янськ-Вузловий Харківської області, 
українка. Навчалась в Куп’янській гімназії, де одержала атестат про повну загальну освіту та згодом 
вступила до Харківського національного економічного університету, який закінчила у 2010 році та 
отримала повну вищу освіту за освітнім ступенем магістр. 

Офіцерську службу Тетяна Гавришук розпочала на посаді старшого інженера навчально-лабора-
торного комплексу кафедри Бойового застосування підрозділів зв’язку. За час проходження війсь-
кової служби вона проявила себе як дисциплінований, відповідальний і наполегливий офіцер, який 
працює над собою та підвищує свій професійний рівень та навички. Старання Тетяни були не мар-
ними, восени 2017 року вона призначається на вищу посаду і стає начальником навчально-лабора-
торного комплексу кафедри Бойового застосування підрозділів зв’язку. 

Виконання своїх посадових обов’язків не заважають Тетяні займатися науковою роботою,  активно приймати участь у 
військово-науковому гуртку кафедри. Робочою групою, до складу якої входила Гавришук Тетяна, було розгорнуто робочі 
місця посадових осіб командно-спостережного пункту механізованого батальйону та пункту управління механізованої бри-
гади для проведення практичних занять з дисципліни „Рухомі пункти управління”.

Забезпечуючи проведення практичних занять з дисциплін кафедри, Тетяна Гавришук отримала чималий досвід у викла-
дацькій діяльності і залюбки допомагає професорсько-викладацькому складу кафедри в їх проведенні та забезпеченні в 
якості другого викладача.

Отже, жінка – це не тільки домогосподарка, а й сучасний професіонал у науково-педагогічній і військовій справі.
Старший викладач кафедри № 31 підполковник  В. Ольшанський

ЖУК ОЛЕСЯ 
Г Е Н Н А Д І Ї В -
НА – к.т.н, до-
цент, провід-
ний науковий 
сп івроб ітник 
Наукового цен-
тру зв’язку та 
інформатизації 
ВІТІ. Заміжня, 

43 роки, має двох синів.
Народилася в сім’ї військових. Тому, 

коли дізналась, що до до Київсько-
го військового інституту управління і 
зв’язку (КВІУЗ) приймають дівчат, не 
вагаючись зробила свій вибір та по-
дала документи на вступ. Після закін-
чення ВУЗу була призначена на поса-
ду інженера навчальної лабораторії 
кафедри КВІУЗ. Бажання постійно 
самовдосконалюватись, безперерв-
но розширювати власний світогляд 
та спілкування з досвідченими вче-

ними кафедр інституту багато в чому 
визначили характер усієї її подальшої 
наукової і викладацької діяльності.

В 2003 році Олеся Геннадіївна 
вступає до ад’юнктури інституту, по 
закінченню якої призначена на посаду 
викладача кафедри. Бути викладачем – 
це велика відповідальність, тому що в 
процесі професійної підготовки фахів-
ця з вищою освітою викладач має честь 
допомагати слухачу стати автором сво-
го майбутнього. Між ними встановлю-
ються як ділові, так і міжособистісні 
взаємини. Отриманий досвід та напо-
леглива праця крок за кроком допомог-
ли здобути нових звершень у справі, яка 
надихає. В травні 2012 року Олесі Ген-
надіївні присуджено науковий ступень 
кандидата технічних наук із спеціаль-
ності Озброєння і військова техніка. 
Згодом присвоєно вчене звання доцент.

Сумлінне ставлення до навчання, 
прагнення до професійного зростан-

ня, добре розвинені комунікативні та 
організаторські здібності дозволили 
пройти шлях від курсанта й ад’юнкта, 
викладача і доцента до начальника ка-
федри Підготовки підрозділів та частин 
спеціального призначення факульте-
ту Військової   підготовки ВІТІ ДУТ. 

Саме реалізація потенціалу та на-
магання підвищити свій професійний 
рівень надали змогу Олесі Геннадіївні 
вступити до докторантури ВІТІ. 

Після завершення навчання у док-
торантурі отримала розподіл до Науко-
вого центру зв’язку та інформатизації 
інституту, де разом с досвідченим ко-
лективом центру вона має можливість 
на практиці застосувати свої знання, 
приймати активну участь у виконанні 
оперативних завдань та науково-дослід-
них роботах для потреб військ зв’язку. 

Начальник НДВ № 22 п/п-к Прис Г.

Яна Андріїв-
на Стемпковсь-
ка народилась 
6 грудня 1978 
року. Початок її 
майбутньої про-
фесійної діяль-
ності припав на 
1996 рік, коли 
вона вступила 
на фізико-ма-
т е м а т и ч н и й 

факультет НТУУ „КПІ” за спеціаль-
ністю математика. У 2003 році стала 

випускником кафедри Математич-
ного аналізу та теорії ймовірностей. 

Працювати викладачем у ВІТІ по-
чала у вересні 2006 року та продовжує 
працювати по теперішній час на посаді 
старшого викладача кафедри Комп’ю-
терних інформаційних технологій.

Яна Андріївна приймає актив-
ну участь у науковій діяльності та 
має публікації тез доповідей, науко-
вих статей як в наукових збірниках 
згідно переліку ВАК, так і в закор-
донних виданнях. А також вона є ав-
тором навчальних посібників та вели-

кої кількості методичних матеріалів 
в області прикладної математики.

Всі, без винятку, у кого вона викла-
дала, з впевненістю можуть сказати, 
що вона – справжній професіонал своєї 
справи, бездоганний викладач, до того 
ж і вимоглива, і водночас гарна і світла 
людина, яка любить свою діяльність і 
своїх учнів та піклується про них. Сама 
Яна Андріївна, з гордістю запевняє, 

що ВІТІ  –  це її друга домівка, якій вона 
присвятила багато років свого життя.
Старший викладач 
п/п-к  Шкіцькій В.В.
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Курсанти інституту на практиці випробовують БпЛА

Експлуатацію новітніх цифрових 
засобів зв’язку, розгортання елементів 
системи управління в польових умовах, 
написання і використання програмного 
продукту для автоматизації процесів 
управління та підтримки прийняття 

рішень – це лише невеликий перелік 
вмінь, якими повинен володіти 
випускник військового інституту.

У майбутніх офіцерів-випускників 
навчального закладу розпочався 
курс посиленої підготовки. В ході 

практичних занять у високому 
динамічному темпі курсанти 
випускних курсів під керівництвом 
науково-педагогічних працівників 
кафедр інституту та досвідчених 
командирів вдосконалюють знання 
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і практичні навички в роботі зі 
складними системами власного 
виробництва, такими як, управління 
БпЛА власного виробництва, на яких 
встановлено власний написаний у 
Військовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації програмний 
продукт, що дозволяє ідентифікувати, 
захоплювати та супроводжувати цілі.

 „Бойові дії на Сході країни 
вкотре довели, що військам зв’язку 
Збройних сил України сьогодні 
потрібні висококласні спеціалісти, 
які вміло і впевнено володіють 
сучасними, передовими технологіями 
в інтересах силових відомств,”  

Курсанти інституту на практиці випробовують БпЛА

–  наголосив керівник 
зборів курсів посиленої 
підготовки полковник Олег 
Петровський.

Практичні польові 
заняття тривають на базі 
окремої бригади зв’язку 
Генерального штабу 
Збройних сил України.

Результатом посиленої 
підготовки будуть іспити, 
на які для незалежної 
оцінки запрошені фахівці з 
навчального центру і бойових 
частин та підрозділів військ 
зв’язку.
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Кращі курсанти 
Курсант 

143 на-
в ч а л ь н о ї 
групи сол-
дат Киси-
ленко Дар’я 
Ю р і ї в н а  
не лише 
з р а з к о в а 
жінка-вій-
с ь к о в о -
с л у ж б о -
вець, а ще й 
дуже творча 
та різнобіч-

на особистість.  Уродженка міста Київ, 
з дитинства мріяла стати військово-
службовцем та піти по стопах батька. 
Ще будучи в школі, Дар’я завжди ста-

С ол д ат 
Шеметюк 
Тетяна Во-
лодимирів-
на є однією 
з кращих 
курсантів 
702 на-
в ч а л ь н о ї 
групи Вій-
с ь ко в о г о 
колледжу 
сержантсь-
кого скла-

ду ВІТІ імені Героїв Крут.
З 2006 року по 2015 рік навчалася в 

Іскрівській школі, де закінчила 9 класів. 
У 2015 році почала навчання у Рунів-
щинській ЗОШ, в якій здобула повну 
середню освіту. Під час навчання в 11 
класі брала участь у районних олімпіа-
дах з історії, географії та економіки, де 
посідала призові місця. Брала участь у 
Всеукраїнській Міжнародній учнівсь-

К у р -
сант 261 
н а в ч а л ь -
ної гру-
пи Плуж-
ник Ілона 
Ігорівна на-
родилася 31 
січня 1999 
року в смт. 
С еменівка 
мальовни-

чої Полтавської області. З дитинства, 

маючи хист до різного роду занять, 
зокрема до спорту і співу, Ілона на-
віть і не замислювалась про професію 
ІТ-спеціаліста. Однак, вступивши в 
2016 році до ВІТІ на один з кращих 
факультетів інституту Інформацій-
ні технології, дівчина з перших днів 
почала старанно навчатися та опано-
вувати непрості профільні предмети. 
Неодноразово дівчина вражала чудо-
вим співом на концертах до Дня за-
хисника України, приймала активну 
участь у житті курсу та факультету у 

справах самоврядування, брала участь 
у військовому параді на честь Дня Не-
залежності України в 2018 році. Крім 
цього, курсант Плужник І. сумлінно 
виконує свої службові обов'язки, чітко 
та у встановлений термін поставлені їй 
завдання і накази, дотримується бездо-
ганної військової дисципліни, має гар-
ні стосунки з колективом. 
Заступник начальника факультету 
Інформаційних технологій
підполковник О. Каштальян

кій олімпіаді МАН у секції зарубіжної 
літератури, в якій зайняла ІІІ місце в 
області. У 2017 році Тетяна вступила 
до Військового коледжу сержантського 
складу ВІТІ на спеціальність „Телеко-
мунікації  та радіотехніка”, де зараз і 
навчається. З перших днів навчання та 
військової служби Тетяна зарекомен-
дувала себе як вихований, дисциплі-
нований, відповідальний та старанний 
військовослужбовець. Протягом всього 
навчання має тільки відмінні оцінки. 
Активно приймає участь у спортивних 
святах та масових заходах. У майбут-
ньому планує продовжити своє навчан-
ня у ВВНЗ та стати справжнім офіце-
ром Збройних сил України.

Крім відмінних показників у на-
вчанні, неодноразово брала участь 
у змаганнях та вишколах. За резуль-
татами Міжнародних  учнівських та 
студентських олімпіадах з української 
мови імені Петра Яцика та українсь-
кої літератури імені Тараса Шевченка 

увійшла до 10 найкращих. Участь у 
вишколі „Жіночий батальйон” принес-
ла курсанту коледжу ще одну грамоту 
в номінації „Кращий командир взво-
ду”. Команда коледжу, яку очолювала 
Тетяна, також була нагороджена гра-
мотами за призові місця, завойовані у 
командних змаганнях. Під час навчан-
ня в коледжі Тетяна почала займати-
ся гирьовим спортом і вже на перших 
змаганнях зайняла І місце серед війсь-
ковослужбовців навчального закладу. 
Тривалий час відвідувала тренування з 
цього  виду спорту і ось знову змагання 
коледжу, і знову І місце (247 разів ги-
рею 8 кг).Водночас Тетяна поставила 
собі за мету не зупинятися  на досягну-
тому, а після закінчення коледжу всту-
пити до вищого навчального закладу. 
Головне, як вона міркує, впевнено йти 
до своєї мети – передусім успішно на-
вчатися і бути готовою будь-якої миті 
стати на захист держави.
Начальник навчального курсу
майор Шкода В.

ранно вчилась, займалась в гуртках та 
факультативах та різнобічно розвивала 
себе.

У 2014 році дівчина вступила на на-
вчання до нашого інституту. 

Дар’я завоювала у товаришів-одно-
курсників авторитет та повагу своїм 
старанним навчанням та відповідаль-
ним ставленням до будь-якої справи. 
Також вона обожнює свою справу і 
цікавиться телекомунікаційними ком-
плектами, в яких добре орієнтується.  
Курсант Кисиленко – різнобічна, ак-
тивна та креативна особистість, това-
риші та начальник курсу відгукуються 
про неї тільки з гарного боку. До усіх 
доручень Дар’я підходить із повною 
відповідальністю, а кожне завдання 
викликає у неї потік неймовірних та 

цікавих ідей. Батьки дуже пишаються 
Дар’єю та допомагають їй у всіх почи-
наннях. 

Дівчина мріє досягти своїх цілей, 
самореалізуватися, зробити гарну 
кар’єру та неодмінно створити щасли-
ву родину. 

Вже лічені хвилини лишаються до 
випуску офіцерів-зв’язківців Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут. Не-
забаром Дар’я здійснить мрію всього 
свого життя – стане офіцером. Бажаємо 
їй наснаги, творчого й професійного 
розвитку та успіхів! 

Курсант 173 навчальної групи
солдат Рудніцька А. 
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Стрімкий розвиток сучасних телекомунікаційних 
та інформаційних технологій вимагає постійного удо-
сконалення освітнього процесу підготовки високо-
кваліфікованих офіцерських кадрів, які здатні впро-
ваджувати передові технології у діяльність органів 
військового управління. 

Для забезпечення процесу підготовки сьогодні, як і 
раніше, недостатньо здійснювати теоретичну підготов-
ку без закріплення знань на практиці. Тому, для набуття 
практичних навичок та умінь роботи на сучасному теле-
комунікаційному обладнанні на кафедрі Транспортних 
мереж факультету Телекомунікаційних систем ведеться 
цілеспрямована робота щодо створення та впроваджен-
ня в освітній процес тренажерів комплексних апарат-
них зв’язку (КАЗ).

Тренажер КАЗ призначений для індивідуальної та 
групової практичної підготовки фахівців в якості начальників та номерів розрахунку екіпажу комплексної апаратної зв’яз-
ку. Технічно тренажер зовнішньо та функціонально має відповідати призначенню та можливостям реальної комплексної 
апаратної зв’язку. 

Тому, у склад зазначеного тренажеру доцільно включити обладнання, яке використовується в аналогічних апаратних 
Збройних сил України, а саме: телекомунікаційні комплекти (ТК-3, ТК-4), голосові VoIP шлюзи, а також обладнання для за-
безпечення прив’язки до телекомунікаційної мережі спеціального призначення або польової опорної мережі – shdsl-модеми 
та радіорелейні (супутникові) станції (рис. 1). 

Для здешевлення вартості комплекту обладнання пропонується замість пристроїв криптографічного захисту інформації 
використовувати їх макети. 

В якості додаткового обладнання для набуття практичних навичок до складу тренажеру обов’язково слід включити ка-
бельне обладнання, інструмент та приладдя, обладнання живлення та кінцеві пристрої (телефонні апарати, персональні 
електронно-обчислювальні машини). Фізичні розміри повинні максимально відповідати реальним апаратним зв’язку, що 
вже використовуються у військах.

 Тренажери комплексної апаратної зв’язку доцільно встановлювати в навчальних класах та навчально-тренувальних 
полігонах в ході вивчення дисциплін кафедри „Експлуатація систем та комплексів військового зв’язку”, „Застосування си-
стем та комплексів військового зв’язку” та інших. 

В ролі тих, яких навчають на тренажері КАЗ, можуть виступати як курсанти, та і слухачі заочної форми навчання, слухачі 
курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Основні бойові можливості тренажеру комплексної апаратної зв’язку наступні:
розгортання та експлуатацію супутникової лінії зв’язку для передачі даних з комутацією пакетів за стандартом IEEE 

802.3 Ethernet та проводової лінії зв’язку з забезпеченням пакетної передачі інформації Ethernet за стандартом ITU-T 
G.921.2 SHDSL;

розгортання та експлуатацію однієї проводової лінії зв’язку з забезпеченням конвертації пакетної передачі інформації 
Ethernet в цифровий потік за стандартом ITU-T G.703 Е1 (далі Е1);

розгортання та експлуатацію абонентських мереж ІР-телефонії з різним ступенем обмеження доступу до інформації;
розгортання трьох локальних обчислювальних мереж з різним ступенем обмеження доступу до інформації.
Серед основних практичних навичок та умінь, які будуть набуватися та вдосконалюватися курсантами та слухачами під 

час користування тренажером КАЗ, є:
відпрацювання нормативів з технічної підготовки та навчальних завдань із спеціальної підготовки; 
розгортання, налагодження та входження у зв'язок на новітніх засобах зв’язку;
створення мереж та основних конфігурацій для маршрутизаторів і комутаторів, вміння застосовувати схеми IP-адресації; 
розгортання, налаштування та експлуатація абонентського та мережевого обладнання систем обміну інформацією; 
робота з документацією з організації зв’язку та чергової зміни КАЗ, тощо.
Тренажер КАЗ, побудований за приведеними особливостями та характеристиками, матиме можливість бути об’єднаним 

з аналогічним тренажером та іншим телекомунікаційним обладнанням кафедри (навчальні автоматизовані робочі місця, 
телекомунікаційні комплекти виробництва ТОВ „Everest”, навчальні сервера управління та оновлення телекомунікаційним 
обладнанням) в одну мережу для відпрацювання навичок взаємодії кількох осіб або екіпажів в масштабі одного або декіль-
кох підрозділів (вузлів) зв’язку.

Начальник кафедри № 13, к.т.н., с.н.с. полковник Масесов М.

Впровадження тренажерів комплексних апаратних зв’язку 
в освітній процес кафедри транспортних мереж

   Рис. 1. Схема розміщення обладнання у тренажері КА
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ШЕВЧЕНКО ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

У ХІХ сторіччі Шевченкова поезія 
стала потужним чинником формуван-
ня українців, як нації, вона стала по-
штовхом до самоусвідомлення. 

Родина. До речі, спочатку в метриці 
Тараса було зазначено лише ім’я його 
матері – Агафія. Майже відразу після 
пологів кріпачка померла, і в докумен-
тах дитини з’явилися вже зовсім інші 
записи, за якими його батьком був вка-
заний кріпак Григорій Іванович Шев-
ченко. Але цікавий такий факт: перед 
самим народженням дитини Григорій 
з дружиною переїхали в село Кирилів-
ка, а коли Тарасу виповнилось два 
роки, сім'я знову повернулася в село 
Моринці. Загадкове переміщення сім'ї 
Шевченка можна пояснити просто: так 
була збережена таємниця зв’язку пана 
з кріпачкою.

Освіта. Два роки навчання в цер-
ковно-парафіяльній школі – це основна 
освіта Тараса. Багатьма знаннями май-
бутня гордість української літератури 
був зобов’язаний першій віленській 
красуні, баронесі Софії Григорівні Ен-
гельгардт. Чарівна пані вчила козачка 
говорити польською і французькою. 
Навесні 1838 року російський поет 
Василь Жуковський та художник Карл 
Брюллов вирішили викупити талано-
витого юнака із кріпацтва. Погодився 
відпустити Тараса і пан Енгельгарт, 
але запросив неймовірну на той час 
суму – 2500 рублів. Аби знайти потріб-
ні гроші, Брюллов намалював вихова-
теля спадкоємця престолу Жуковсько-
го, і друзі продали портрет з аукціону, 
участь у якому взяла й імператорська 
родина. Розіграш відбувся 22 квітня 
1838 року, а вже 25 квітня Тарас отри-
мав відпускну.

Творчість. Найбільш відомою кни-
гою Шевченка звичайно ж є „Кобзар”, 
якій присвячений цілий музей в Черка-
сах (єдиний на весь світ в своєму роді). 
Зібрані в „Кобзарі” вірші перекла-
дені на понад сотню мов світу. Більш 
8000000 копій – таким був тираж книги 
за часів Радянського Союзу, а за часів 

життя автора перевидавався 4 рази.
Тарас брав участь у розписах Боль-

шого Театра в Санкт-Петербурзі як 
підмайстер-рисувальник, нині це 
приміщення консерваторії.

Смаки. Поет любив пригубити чар-
чину, про це пише полковник Косирев, 
згадуючи про період служби Шевченка 
у Ново-Петровському укріпленні. Від 
пригощань художник не відмовлявся, 
частіше пив у гостях, ніж своїм ко-
штом, і міг впитися до того, щоб за-
снути просто в домі господарів.  Улю-
бленим напоєм Шевченка був ром. В 
ті часи ром привозили лише з-за кор-
дону і задоволення це було не з деше-
вих. Любив смачно поїсти улюбленою 
їжею – справжній український борщ, 
„затертий пшонцем і затовчений ста-
рим салом”, вареники з сиром з грубої 
гречаної муки та такі ж галушки. Не 
байдужим також був і до рибних страв.

Поціновувачі та дослідники біо-
графії поета дійшли висновку, що за 
життя Тарас Григорович був великим 
модником. У своїх особистих мемуа-
рах «батько» українського народу вис-
ловив захват стосовно купівлі нового 
плаща-макінтоша, вартістю 100 рублів. 
До слова, коли Шевченко працював в 
археологічній комісії, його зарплата 
становила 150 рублів на рік.  

Останнім коханням Тараса Шев-
ченка стала Ликера Полусмак. Вона 
спершу прислужувала у його друзів 
Карташевських і, убрана в український 
стрій, виконувала насамперед декора-
тивну роль; потім служила наймичкою 
у Кулішів. Шевченко нею зацікавився, 
спалахнув пристрастю. Самій же Ли-
кері він подобався, але не більше. Піс-
ля розриву з поетом  Ликера проміняла 
його на перукаря, разом з чоловіком 
вони відкрили перукарню у Царському 
селі. Мали багато дітей. Проте чоловік 
пив, а одного разу кинув у вогонь груб-
ки Ликерин портрет, намальований 
Шевченком. Крім того, Ликера добре 
шила, мала учениць. Шиттям заро-
бляла й у Каневі, куди переїхала після 
смерті чоловіка у 1905 році. В остан-
ні роки життя вона доглядала могилу 
Шевченка. Місцеві її так і називали: 
Шевченчиха. Це і дратувало жінку, і 
лестило їй.

Характер. Справжня чоловіча 
дружба єднала Тараса Шевченка та  
Пантелеймона Куліша. Разом співали, 
малювали і навіть ловили рибу. Тіль-

ки Куліш недолюблював Шевченка за 
його цинізм, а Шевченко Куліша  за 
аристократичність. Власне Куліш ні-
би-то і розпускав чутки про те, що 
Шевченко пияка. Так стверджує літе-
ратурознавець Богдан Тихолоз. Зноси-
ли один одного літератори за талант. 
Інший товариш – художник  Іван Со-
шенко згадує у своїх щоденниках на-
ступне: „Пишучи поему „Катерина”, 
Т. Шевченко питав у І. Сошенка: – А 
послухай, Соха, чи воно так до ладу 
буде? – Та одчепись ти, кажу, зі своїми 
віршами! – гримає на нього Сошенко. 
– Чом ти діла не робиш?” Під „ділом” 
Шевченків приятель-художник розумів 
живопис, малярство. 

Згодом, коли до Шевченка прий-
шла слава великого поета, Сошенко 
виправдовувався: „А хто ж його знав, 
що з нього зробиться такий великий 
поет? – і доповнював: – А все-таки я 
стою на своєму: що, якби він покинув 
вірші, був би ще більшим живопис-
цем, ніж поетом”. Основними рисами 
характеру були доброта, м’якість, на-
віть делікатність, що суперечило його 
суворій масці, незвичайна простота, 
природність, безкорисливість, навіть 
саможертовність. На кривду й неспра-
ведливість його серце запалювалося 
гнівом і вибухало, немов вулкан,  тоді 
він міг бути й несамовитим. З бідними 
ділився останнім.

Останні дні свого життя Шевченко 
провів у Петербурзі. Поховали його 
на Смоленському кладовищі. Проте за 
день до своєї смерті, у свій день народ-
ження, 9 березня, поет попрохав свого 
вірного друга Григорія Честахівського, 
щоб у разі його смерті похорон відб-
увся в місті Канів. Іменем Шевченка 
названо багато населених пунктів та 
географічних локацій по всій планеті. 
Наприклад, тільки у світі встановлено 
аж 1384 пам’ятники Шевченку, з них в 
Україні – 1256. Інші монументи нашо-
го поета прикрашають міста в Бразилії, 
Китаї, Америці.

 Життя і творчість Тараса Шевчен-
ка – не до кінця звідана сторінка на-
шої історії. Розкривати таємниці його 
характеру цікаво і захопливо. Та щоб 
проникнути в цю глибину – необхідно 
мати таку ж чутливу душу, як і в поета. 
Можливо, до снаги це саме вам. 
Завідувач навчальним кабінетом кафе-
дри № 3 кандидат філологічних наук 
О. Церковняк – Городецька
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Вірші

Прийшла весна, і квіти розцвітають, 
Та сонце сяє в небі голубім, 

Душа радіє і співає,
А вітерець, волосся розвіває.

 Це час тепла, добра, ну і любові,
Коли приходять дні святкові,
З'являються бруньки і листя,

А з трав і ягід робляться намиста.
У пору цю, чудову й неймовірну,
Є свято, що нам скрашує життя,

Це 8 березня, коли ми згадуєм, яка вона,
Чарівна й неповторна жінка.

Здавалось, наче, жінка стать слабка,
І нерішуча, та справа в неї є одна,

Бути тендітною, доброю й приносити 
тепло,

Виховувать дітей, колись так і було.
Та жінка – це великий скарб,

І чоловік без неї ніщо, скажу вам так,
І не лише свою, береже родину,
А, незважаючи на стать, – рідну 

Батьківщину.
Жінка-військова, – це краса в квадраті,

Така слабка, але водночас й сильна,
Всередині смілива і напрочуд хитра,
А ззовні – діамант, мов сонця світло.

Вона у бій кидає усі сили, 
І йде на смерть заради тої мети, 

Щоб діти її жили, в злагоді та мирі, 
І не бачили ніколи кровавої війни. 
Навколо неї зриваються снаряди, 

І кулі пролітають біля щік, 
Та це їй байдуже, і не лякає,

Якщо із побратимів хтось страждає.
У жінки завжди було велике серце, 

І рідних всіх тримає там вона, 
Така кохана, ніжна й загадкова, 
Несамовита дівчина військова. 

Цінуйте жінку! І будьте поруч завжди, 
І кожен день кажіть такі слова:

Кохаю, сумую, обіймаю,
Та дякую за те, що ти у мене є,

Тебе я не покину, обіцяю! 
Без тебе я – ніщо, відразу помираю.

Курсант 801 навчальної групи 
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Пришла весна, и до поздна,
Пишу вновь строки я скорбя.

О жизни скудной без тебя,
Уж такова наша судьба.

Душа моя...
Хочу обнять я вновь любя,

Что б знала, как мне без тебя
Живётся, в этом безумном мире

Среди людей, не стоящих и грамма 
пыли.

Видимся с тобой мы только во сне,
И скучаю очень сильно, ты уж по-

верь.
Ожидаю те моменты целый день,
Что бы насладится тем аспектом 

впреть.
Не забыть мне встреч с тобой и тех 

вечеров, 
Когда были лишь с тобою вдвоём.

Счастье и любовь переполняли меня,
Потому что ты любимей всех и всея.

И когда на парах я загрущу,
Тебя вспоминая, сам себе говорю

То, как сильно я тебя люблю,
То, как без тебя я жить не могу.

Строится отряд и в бой идёт
Против самого себя войну ведёт.

И я среди них, шагаю в путь,
Что когда то вновь меня с тобой 

сведёт.
Тобой дорожить я не перестаю,

Потому что понимаю всю ту беду,
Что случилась среди этих светлых 

дней
И что суждено мне исчезнуть на век.

Курсант 702 навчальної групи 
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Відкалібруйте мозок,
Почистіть душу від сміття,
Такі брехливі ваші сльози,

Все добре та старе давно пішло у 
забуття.

Подумай, що для тебе є важливим,
Машина, гроші, може зачіска твоя?
Забула ти що справді є красивим,

Наприклад, коли мама посміхається 
твоя.

Давно вже треба визнати усім нам,
Матеріальне вище почуттів,
Давно вже стали посмішки 

фальшиві,
Багато сказано брехливих слів.
Буває йдеш, звертаєш на якийсь 

провулок,
Там банк відкрили, там кафе…

А я б відкрила для собак притулок,
Людино, де ж поділось все людське 

твоє?
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