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Новини, події, факти

4 квітня 2019 року на базі Націо-
нальної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(м. Львів) пройшла підсумкова науко-
во-практична конференція Всеукраїн-
ського конкурсу студентських науко-
вих робіт в галузі „Військові наукиˮ, в 
якій взяли участь курсанти факультету 
Інформаційних технологій Військово-
го інституту телекомунікацій та інфор-

Вітаємо переможців конкурсу студентських 
наукових робіт в галузі „Військові наукиˮ

Вітаємо курсантів інституту з перемогою у 
Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з англійської мови

Вітаємо курсантів з перемогою у 
Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді:

Савчук Влад, 385 група – ІІ місце 
„Англійська-фізикаˮ;

Киричук Анна, 375 група – ІІI місце 
„Англійська-математика-фізикаˮ;

Небожицький Назар, 376 група – ІІІ 
місце „Англійська-математика-фізи-
каˮ;

Шкорупський Валентин, 272 група - 
ІІІ місце „Англійська-математикаˮ.

Бажаємо успіхів у вивченні англій-
ської мови та майбутніх перемог!

матизації імені Героїв 
Крут.

На секції „Всебіч-
ного забезпечення 
військ (сил)ˮ було 
представлено 16 кра-
щих наукових робіт 
від вищих навчаль-
них закладів України, 
рівень та потенціал у 
всіх роботах був дуже 
високий.

Рішенням експерт-
ної комісії були визна-
чені кращі роботи:

перше місце зайняли представники 
від Київського Національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка;

друге місце зайняла команда від На-
ціональної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, 
приймаюча сторона;

третє місце вибороли курсанти ВІТІ 
Липовенко П.О. та Глущук В.О. ка-
федри Комп’ютерних інформаційних 
технологій, науковий керівник к.т.н., 
доцент підполковник Нестеренко М.М.

Наукова робота була присвячена ро-
зробці програмно-апаратного модулю 
відеоспостереження та розпізнавання 
об’єктів на базі Arduino та мікроком-
пʼютера Orange Pi.

Колектив факультету Інформацій-
них технологій вітає переможців та 
бажає успіхів та натхнення у навчанні!

Війська зв’язку Збройних 
сил України поповнили 

молодші лейтенанти

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут відбувся урочистий ви-
пуск сержантського та старшинсь-
кого складу військової служби за 
контрактом, які мають вищу освіту.

Трьохмісячні курси перепідго-
товки та підвищення кваліфіка-
ції закінчили понад 17 військово-
службовців, з яких сім – жінки. 

Вони отримали первинне війсь-
кове звання „молодший лейтенантˮ. 

Під час навчання майбутніх 
офіцерів у ВІТІ 80 % навчаль-
ного часу було відведено прак-
тичним заняттям на сучасних 
засобах зв’язку, які зараз використо-
вуються в районах проведення ООС.

Церемонія вручення сер-
тифікатів про проходження кур-
сів відбулася в музеї інституту.

Начальник курсів перепідготовки 
та підвищення кваліфікації військово-
го інституту майор Олексій Кравченко 
привітав військовослужбовців з важ-
ливою подією в їх кар’єрі та побажав 
випускникам щасливої життєвої доро-
ги і наснаги у службі на благо України.



Квітень 2019 року. Випуск № 32
Сайт: www.viti.edu.ua

3

Курсант ВІТІ – призер 
другого етапу Міжнародного 
конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика

Новини, події, факти

Освячення Великодніх Пасок та крашанок

26 березня 2019 р. у Центрально-
му будинку офіцерів Збройних сил 
України (м. Київ) відбувся другий 
(підсумковий) етап ХІХ Міжнародно-
го конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика. Для участі у конкурсі 
від ВІТІ було делеговано трьох пере-
можців першого етапу змагань, а саме: 
Дяченко А.Ю. (283 н.гр.), Сороку Д.В. 
(271 н.гр.) та Дєєва В. Б. (253 н.гр.).

У творчому змаганні, організовано-
му Департаментом військової освіти, 
науки, соціальної та гуманітарної 
політики Міністерства оборони 
України, наші курсанти виборювали 
перемогу серед курсантів Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Харківського національного універ-
ситету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, ліцеїстів Київського вій-
ськового ліцею імені Івана Богуна та 
Військово-морського ліцею м. Одеси.

Цьогоріч, найкращим знавцем 
української мови серед військовиків 
став представник нашого інституту 
курсант 4 курсу Володимир Дєєв, 
який третій рік поспіль є призером 
конкурсу, виборовши цього року по-
чесне третє місце.

Щиро бажаємо нашим курсан-
там-мовникам натхнення та нових 
перемог!

Великдень зранку в інституті 
для курсантів відбулося освячен-
ня пасок та привітання священни-
ком Православної Церкви України 
протоієреєм Тарасом Мельником.

„Маю за честь бути сьогодні з вами 
сьогодні тут, і дякую вам, що ви в такий 
не легкий для України час одягнули 
військову формуˮ – сказав отець Тарас.

Після молитви священник провів 
освячення Великодніх Пасок та 
крашанок де в їдальні кожен кур-
сант скуштував пасхальні страви.

17 – 18 квітня 2019 року пред-
ставники кафедри Автоматизова-
них систем управління факуль-
тету Інформаційних технологій 
нашого інституту взяли участь у 
весняному буткампі інструкторів ака-
демій CISCO, присвяченому 20-річчю 
української спільноти академій.

За період існування академій в 
Україні було підготовлено 130 тис. 
фахівців в галузі телекомунікацій.

В рамках буткампу інструк-
тори мали нагоду отримати нові 
знання під час презентацій та май-
стер-класів, що проводились провід-
ними інженерами компанії СISCO.

При проведенні буткампу в офісі 
СISCO відбувся майстер клас, на яко-
му вирішувалась практична задача під 
назвою Escape Route. Вирішення цього 
завдання проводилося у вигляді змагань. 

Перемогу здобули доцент кафе-
дри підполковник Троцько Олександр 
Олександрович та викладач кафе-
дри майор Симоненко Олександр 
Анатолійович, які є сертифіковани-
ми інструкторами мережної академії 
CISCO, що функціонує на кафедрі 
Автоматизованих систем управління 
факультету Інформаційних технологій.

Весняний буткамп інструкторів академій CISCO
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Військовий інституту телекомунікацій та інформатизації імені
 Героїв Крут відкрив свої двері для абітурієнтів

Новини, події, факти

Перемога курсантів інституту на Регіональній 
міжвузівській олімпіаді з математики

12 квітня 2019 року на базі Хар-
ківського національного універси-
тету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба відбулася Регіональна 
міжвузівська олімпіада з математики 
серед курсантів вищих навчальних 

У Військовому інституті те-
лекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут відбув-
ся День відкритих дверей для 
майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків.

Провідний військовий виш з під-

закладів, підпорядкованих Міністер-
ству оборони України та Міністер-
ству внутрішніх справ України.

У змаганнях взяли участь курсанти 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв 
Крут факультету Інформаційних 
технологій, переможці першо-
го етапу олімпіади, Толкунова 
Олександра (273 навчальна гру-
па), Молібога Олександра (272 
навчальна група), Ковальчук Ана-
стасія (271 навчальна група), Мар-
фич Андрій (273 навчальна група).

Показавши вміння та знан-
ня курсант, 27 курсу Анаста-
сія Ковальчук зайняла дру-

ге місце серед учасників змагань.
Вітаємо учасників з перемогою, 

бажаємо подальших успіхів у на-
вчанні, надалі зростати інтелекту-
ально та творчо, нових перемог!

готовки військових фахівців за пріо-
ритетними спеціальностями: Кібер-
безпека, Інформаційні системи та 
технології, Комп'ютерні науки, Теле-
комунікації та радіотехніка за тради-
цією гостинно прийняв у своїх стінах 
всіх хто мріє стати курсантом навчаль-

ного закладу та отримати у 
майбутньому військову освіту.

Сьогодні юнакам та дівча-
там розповіли про умови всту-
пу до інституту та особливості 
навчання, абітурієнти мали 
змогу поспілкуватися та зада-
ти питання заступнику началь-
ника інституту з навчальної 
роботи полковнику Олексію 
Сілку, викладачам та курсантам.

На відвідувачів чекало багато кори-
сної та цікавої інформації, виставок, 
демонстрацій тощо. Гості побачили 
сучасні засоби зв’язку, безпілотні ле-
тальні апарати і зброю, яка зараз вико-
ристовуються в ООС на сході України 
і на якій навчаються майбутні офіцери. 

Ознайомилися із умовами проживан-
ня та організацією харчування курсантів. 

Відвідали музей інституту.
Зацікавленість молоді нашим ви-

шем свідчить про те, що все більше 
молодих людей прагне здобути фахову 
військову та інженерну освіту в галузі 
інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, пов’язати своє майбут-
нє із справою захисту своєї держави.

Заступник начальника інституту з 
навчальної роботи полковник Олексій 
Сілко запевнив, що юнаків та дів-
чат, які прийшли на День відкритих 
дверей, будуть раді бачити курсанта-
ми ВІТІ у новому навчальному році.
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Новини, події, факти

У період з 18 березня по 6 квіт-
ня 2019 року курсанти 34 навчаль-
ного курсу факультету Бойового 
застосування систем управління 
та зв`язку застосовували здобуті 
теоретичні знання на практиці під 
час проведення курсів посиленої 
підготовки з курсантами випуск-
никами 2019 року випуску.

Під час проведення курсу по-
силеної підготовки, курсанти на 
практиці відпрацьовували здобуті 
під час навчання в інституті на-
вички, а також вдосконалювали 
свої знання з експлуатації техніки 
спеціальною та відкритого зв`яз-

ку. 
До складу даних курсів входили такі заняття: медична підготовка з надання первинної медичної допомоги, тактична 

підготовка, спеціальна підготовка, вогнева підготовка, заняття з експлуатації засобів відкритого та закритого зв’язку, роз-
гортання ОКП, ротних опорних пунктів. 

Курсанти факультету виконували поставленні завдання у ролі командирів апаратних, станцій, пунктів управління. Де-
яким курсантам була оголошена подяка за активну участь у розгортанні та підготовці апаратних до перевірки. В кращу 
сторону відмічаються: сержант Столяр В.В. ст., солдат Ірій І.О., ст. солдат Загородній О.І., солдат Подвойська А.В.

Досвід, який мали можливість набути під час проведення курсу посиленої підготовки курсантів 2019 року випуску є 
фінішною прямою перед майбутнім випуском з інституту стверджують курсанти 34 навчального курсу – і добре що була 
така можливість перед випуском підняти у пам’яті знання які набували на протязі 5 років навчання в інституті.

Заступник начальника факультету з МПЗ підполковник   П. МАРЧУК

6 березня 2019 р. відбулася роз-
мова на українському радіо, в якій 
взяв участь професор кафедри ма-
тематики та фізики ВІТІ ім. Героїв 
Крут Сусь Б.А. на тему: ФІЗИКА 
– НАУКА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО.

Деякі думки, висловлені під час  
виступу.

Фізика – прикладна наука, вона є 
основою багатьох технічних спеціаль-
ностей – будівництво, авіація, маши-
нобудування, комп’ютерна техніка, 
радіотехніка, телекомунікації… Але 
фізика – це ще й світоглядна наука.

Ми є частиною Всесвіту, який зна-

Фізика для майбутнього
ходиться у безперервному русі. Це 
нежива природа, але в ній виникло 
живе. Розвиватися – це властивість 
живого. Тому в природі йде безперерв-
ний процес розвитку живого і проник-
нення його в сфери неживої матерії.

Люди, як окремі індивіди і як члени 
спільноти прагнуть до розвитку. Існує 
якийсь колективний розум, який спону-
кає їх до цього в усі історичні часи. Чому 
такі нестримні прагнення до розвитку ?

Погляньмо на дуже далеку пер-
спективу, Сонце і Земля існують десь 
біля 4,5 мільярдів років. Тут зароди-
лося життя. Але ще через 4 мільярди 
років Земля стане непридатною для 
життя. Доведеться жити поза межами 
Землі. А для цього треба розвиватися.

Розвиток необхідний. Якщо Зем-
ля – наша, своя, близька, то навкруги 
неосяжний космос – чужий і жорсто-
кий. І в тому далекому майбутньому 
люди мають давати собі раду. А для 
цього мусять розвиватися. Людство 
повинно створити системи, придатні 
для життя багатьох-багатьох поколінь 
поза Землею і таким чином добратися 
до планет інших зірок, щоб продов-

жити життя. Зрозуміло, що без нау-
кового розвитку цього не станеться.

Наші уявлення про природу невпин-
но розвиваються, вдосконалюються іс-
нуючі і вироб ляються нові поняття, які 
виражають суть фізичних явищ і про-
цесів, що необхідно для з’ясування фі-
зичних проблем, які вчені намагаються 
розв’язати. Однак є проблеми фунда-
ментального характеру, які не вдається 
розв’язати протягом багатьох поколінь.

До таких можна віднести про-
блему двоїстості природи елек-
тромагнітного випромі нювання, 
зокрема, світла. Ця світоглядна про-
блема є фунда ментальною, але в 
неї закладені суперечності, які не 
вдалося подолати протягом сотні 
років. Наприклад, достеменно відо-
мо, що світло має хвильову природу 
– це так звані електромагнітні хвилі.

Але настільки ж переконли-
вим є факт, що світло – це ча-
стинки, які дістали назву фотонів. 

Сумніву в тому, що світло є хви-
лею і частинками водночас – нема, 
але проблема в тому, що ці два по-
няття суперечать одне одному.
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Програмно-апаратний комплекс керування інфраструктурою 
кібернетичної безпеки на базі відмовостійкої платформи 

з підтримкою віртуалізації

Як показав досвід при проведенні 
операції об’єднаних сил на сході 
України з боку Російської Федерації  
здійснюються масовані кібернетичні 
атаки на елементи критичної інфор-
маційної інфраструктури держави 
та Збройних сил України. Реалізація 
атак в кібернетичному просторі ЗС 
України призводить до витоку інфор-
мації, несанкціонованого доступу та 
порушення керованості елементами 
ІТС, відмови в доступі до ресурсів 
та систем, дезінформації особового 
складу ЗС.

З огляду на це, актуальним та не-
відкладним завданням забезпечення 
безпеки кіберпростору ЗС України 
необхідним є впровадження комплексу 
систем та механізмів захисту ІТС на 
різних функціональних рівнях кібер-
простору. 

При формуванні концепції побу-
дови технічної складової системи 
кібернетичної безпеки для захисту 
кіберпростору ЗС України основою в 
науково-дослідних робітах за даною 
тематикою є створення засобів захисту 
кіберпростору для забезпечення його 
стійкості до кібератак. 

Одним з напрямків наукових роз-
робок Наукового центру є розробка, 
реалізації та впровадження недорогих, 

масштабованих і надійних 
рішень, що забезпечують 
захист від кіберзагроз. 

Для ефективної роз-
робки, створення, супро-
водження високотехноло-
гічних засобів озброєння 
боротьби у кіберпросторі 
був розроблений програм-
но-апаратний комплекс 
керування інфраструктурою 
кібернетичної безпеки на 

базі відмовостійкої платформи з під-
тримкою віртуалізації, для застосуван-
ня озброєння і техніки, що забезпечує 
захист від кіберзагроз.

Обладнання з кібернетичної безпе-
ки програмно-апаратного комплексу 
керування інфраструктурою кіберне-
тичної безпеки на базі відмовостійкої 

платформи з підтримкою віртуалізації 
утворює технічну систему управління 
та реалізовує комплекс технічних 
заходів із кіберрозвідки, кіберзахисту, 
контролю кібербезпеки та здійснення 
дій у кіберпросторі відповідного 
оперативного рівня. Даний зразок 
забезпечує безперервну, стійку, якісну, 
кібернетичну безпеку в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах 
Міністерства оборони та Збройних сил 

України.
Основні завдання програмно-апа-

ратного комплексу: 
налаштування політик безпеки;
налаштування та моніторинг при-

строїв безпеки (міжмережевих екранів, 
систем запобігання атак, маршрути-
заторів (в частині функцій безпеки), 
тощо);

виявлення та запобігання вторгнен-
ням;

відстеження та ізоляція заражених 
об’єктів;

контроль за файлами, протоколами, 
вузлами, додатками та інцидентами 
безпеки;

збір та аналіз контекстуальної ін-
формації про користувачів, додатки та 
контент;

фільтрація URL-адрес за репутацією 
та категоріями, комплексне сповіщен-
ня та контроль над підозрілим веб-
трафіком;

масштабоване та централізоване 
керування мережевими операціями 
багатьох пристроїв навіть у разі розга-
луженої, відмовостійкої, георознесеної 
інфраструктури;

визначення стану мережі та мереже-
вих елементів для з’ясування нормаль-
ного рівня мережевого трафіку і його 
подальшого використання з метою 
створення політик безпеки та аналізу 
поведінки мережі;

аналіз та складання доповідей про 
стан кібербезпеки. 

На даний час проводяться роботи 
щодо підготовки програмно-апа-
ратного комплексу до випробувань, 
проводиться аналіз фактичних переваг 
у економії фінансових затрат на закуп-
ку обладнання, його ліцензування та 
супроводження життєвого циклу. 
Старший науковий співробітник НЦЗІ 
п/п-к Є. Лебідь
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Спортивне життя інституту
Вітаємо переможця Універсіади 

з греко-римської боротьби м.Києва 
курсанта Анатолія Василеця

03 квітня 2019 року на базі Інституту 
фізичного виховання і спорту м.Київа 
відбулася універсіада з греко-римської 
боротьби, де брали участь вихованці 
вищих навчальних закладів НАСБУ, 
НУФВСУ, НАВС, НПУ.

Також у змаганнях брали участь 
курсанти Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації ім.Ге-
роїв Крут, де серед учасників змагань у 
запеклій боротьбі, показавши майстер-
ність та характер, курсант 17-курсу 
Василець Анатолій зайняв перше місце 
у ваговій категорії до 72 кг серед до-
рослих. 

Майстер клас з армреслінгу
06 квітня 2019 року у спортивному 

залі ВІТІ відбувся майстер клас з арм-

реслінгу. Даний захід був організова-
ний та проведений з метою підготовки 
збірної команди курсантів з армспорту.

Майстер-клас з командою курсантів 
за запрошенням провели: член збірної 
України Федерації армреслінгу, чем-
піон України в суперважкій вазі, май-
стер спорту Дмитро Іонов та члени 
спортивного клубу „БАРС ˮ.

Захід був проведений на високому 
професійному рівні, курсанти отри-
мали необхідні знання, практичний 
досвід з даного виду спорту. Вітаємо 
курсанта Андрія Пайолу, який виконав 
норматив кандидата майстра спорту 
України зі спортивного орієнтування

13 –14 квітня 2019 року відбули-
ся Всеукраїнські змагання „KIEV 
REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ 
ЛИТВИНЧУКА» зі спортивного орієн-
тування. Цього року до традиційного 
весняного спринту додалася середня 

дистанція. Спринт було проведено на 
території Меморіалу жертвам нацизму, 
а середню дистанцію провели на міс-
цевості яруго-балкового типу з дрібни-
ми формами рельєфу.

Команда Військового інституту взя-
ла участь у віковій групі Ч 21. Курсант 
Адрій Пайола посів 11 місце серед 30 
учасників у даній віковій групі, де бра-
ли участь один Майстер спорту Украї-

ни міжнародного класу та десять Май-
стрів спорту України.

Змагання принесли неповторні емо-
ції, враження та, звичайно ж, перемо-
гу - Андрій Пайола виконав норматив 
кандидата майстра спорту України.

Команда ВІТІ імені Героїв Крут се-
ред кращих студентських команд 

м. Києва з футзалу
В середу, 17 квітня, на паркет Цен-

тру фізичного виховання та спорту 

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського вий-
шли кращі колективи м. Києва з фут-
залу, які вибороли призові місця в ХVІ 
Чемпіонаті та Першості столиці серед 
студентських команд закладів вищої 
освіти сезону 2018 – 2019 рр.

За підсумками сезону третє місце у 
Першості посіла команда Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації ім. Героїв Крут, другим став 
„Авіаторˮ з Національного авіаційного 
університету, а чемпіоном Першої ліги 
став колектив Національної академії 
внутрішніх справ.

Збірна команда ВІТІ прийняла 
участь у Чемпіонаті Повітряних сил 
ЗС України з бігу на 6 км зі стрільбою

18 квітня збірна команда нашого 
інституту в рамках підготовки до чем-
піонату Збройних сил України з війсь-
кового п’ятиборства прийняла участь у 
чемпіонаті Повітряних сил ЗС України 
з бігу на 6 км зі стрільбою. Загалом в 
змаганнях прийняли участь 20 команд. 
Дистанція змагань пролягала по пе-
ресіченій місцевості (асфальт, грунт, 
пісок). Учасникам змагань потрібно 
було пробігти кілометр та провести 
стрільбу стоячи в мішень (на влучення, 
п’ять пострілів) потім біг на два кіло-
метри – стрільба з коліна (на влучення, 
п’ять пострілів), знову біг на два кіло-
метри – стрільба лежачи (на влучення, 
п’ять пострілів), і фініш один кілометр. 
Одним з учасників команди обов’язко-
во мала бути дівчина.

Дві команди нашого інституту, які 
приймали участь в змаганнях зайняли 
друге і п’яте місця в загальному під-
сумку змагань.

Спортивними досягненнями кур-
сантів ВІТІ  пишаємося

З 18 по 21 квітня столиця України 
приймала чемпіонат України з 

гирьового спорту.
У змаганнях взяли участь військо-

вослужбовці Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації: 
Майстер спорту України – старший 
викладач – начальник фізичної під-
готовки і спорту ВКСС ВІТІ – май-
ор Феніч Ростислав та курсант Тесля 
Анна.

Військовослужбовці в командному 
заліку досягли високих показників:

Ростислав Феніч у ваговій категорії 
„до 95 кгˮ став Чемпіоном України з 
естафети (поштовх 32-х кілограмових 
гир довгим циклом);

Анна Тесля у ваговій категорії „до 
63 кгˮ серед жінок стала Чемпіоном 
України з естафети (поштовх 24-х кіло-
грамових гир довгим циклом) та Сріб-
ною призеркою чемпіонату в особистій 
першості серед юніорок та жінок з по-
штовху довгим циклом.

З перемогою! Нехай вона стане від-
правною точкою для нових великих 
звершень і досягнень, хорошим стиму-
лом і мотиватором для участі в нових 
змаганнях!

Заступник начальника кафедри № 2     
полковник   О. Сєрий
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Посилена підготовка курсантів-випускників 2019 року

У курсантів випускних курсів Вій-
ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут за-
вершився курс посиленої підготовки.

Практичні заняття майбутніх 
офіцерів-зв’язківців тривали три 
тижні і проходили на базі окре-
мої бригади зв’язку Генерально-
го штабу Збройних сил України.

Посилена підготовка проводилась з 
урахуванням попереднього розподілу 
випускників на первинні посади та пе-
редбачала підвищення курсантами рів-
ня власних навичок з фахової підготовки 
та їх готовності до виконання обов’яз-
ків на офіцерських посадах у військах.

Під час проходження фахового 
блоку курсанти-випускники в польо-
вих умовах практично відпрацювали 
питання із розгортання та інженер-

ного обладнання елементів пунктів 
управління та порядку їх охорони, у 
складі екіпажів виконали нормативи 
та навчальні завдання по розгортан-
ню засобів зв’язку в польових умо-
вах. Розгорнули вузли зв’язку, лінії 
прямого зв’язку, лінії прив’язки та 
практично виконали функціональні 
обов’язки за посадами на вузлах зв’яз-
ку пунктів управління різних рівнів.

Заняття з бойового застосування 
підрозділів зв’язку акумулювали в 
собі теоретичні знання та практич-
ні навички, які випускники отрима-
ли в інституті за весь час навчання.

На заключному етапі посиленої 
підготовки під керівництвом замовни-

ка – Головного управління зв’язку та 
інформаційних систем Генерального 
штабу ЗС України проведений ком-
плексний екзамен, на який для неза-
лежної оцінки залучені фахівці з 179 
Об’єднаного навчально-тренувально-
го центру військ зв’язку. Випускники 
інституту успішно пройшли всі ви-
пробування та отримали свідоцтва і 
сертифікати про проходження курсу.

Результати посиленої підготов-
ки курсантів-випускників 2019 року 
показали її ефективність та пози-
тивний вплив на рівень фахової під-
готовки курсантів щодо їх готов-
ності до виконання обов’язків на 
первинних офіцерських посадах.
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Посилена підготовка курсантів-випускників 2019 року

Для курсантів п'ятого курсу Фа-
культету телекомунікаційних систем 
другий тиждень занять був дуже наси-
чений та динамічний. 

З курсантами були проведені за-

няття з тактики, 
інженерної під-
готовки, тактич-
ної медицини, 
експлуатації та 

бойового застосування БпЛА, вогне-
ва підготовка з виконанням стрільб зі 
штатної зброї.

Зі слів курсантів, саме такий вид 

практичних занять перед випуском 
з інституту дозволяє структурувати 
знання, отримані протягом навчання 
в інституті та черговий раз практично 
відпрацювати нормативи та навчальні 
завдання, які курсанти відпрацьовува-
ли на молодших курсах.

Під час цих занять курсанти-ви-
пускники у складі екіпажів відпрацю-
ють питання розгортання вузлів зв'язку 
та елементів пунктів управління різних 
ланок, складуть випускний іспит, який 
дасть оцінку підготовці курсантів-ви-
пускників 2019 року.
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Кращі викладачі та науковці

В 2016 році  
капітан Ко-
лодійчук Ле-
онід Вікторо-
вич перебував 
в підпорядку-
ванні керів-
ника АТО на 
території До-
нецької та Лу-
ганської обла-
стях з метою 
в и к о н а н н я 

службових (бойових) завдань на посаді 
начальника мобільних засобів зв’язку. 
Виконував завдання по забезпеченню 
зв’язку в інтересах начальника зв’язку 
АТО.

Проходив військову службу у вій-
ськовій частині А0707 (м. Гайсин) на 
посаді заступника начальника центру 
зв’язку з озброєння. Займався переоб-
ладнанням апаратних старого парку 

Підполков-
ник Корот-
ков Михайло 
Михайлович 
– провідний 
науковий спів-
робітник Нау-
кового центру 
зв’язку та ін-
форматизації 
ВІТІ. Наро-
дився 14 трав-
ня 1968 року 
в м. Тбілісі. 

Одружений, має двох синів та доньку.  
З дитинства поставив собі за мету  ста-
ти офіцером, захищати Батьківщину. 
Тому, з метою якомога раніше отрима-
ти можливість почати набирати досвід 
у військовій справі, після закінчення 
восьмого класу поступив в воєнізо-
вану Республіканську спеціалізовану 
школу-інтернат імені К.Н.Леселідзе 
міста Тбілісі. Спочатку було величез-
не бажання підкорити небо і захищати 
повітряні кордони держави, в зв’язку з 
чим пішов в Добровільне товариство 
сприяння армії, авіації і флоту (ДТСА-
АФ), в якому навчався літати на літа-
ку ЯК-52 та мав години нальоту, але 
пристрасть до точних наук, зокрема 
радіозв’язку, розставило все на свої міс-

новітніми засобами радіозв’язку.   Про-
водив заняття з підлеглим особовим 
складом по налаштуванню та експлу-
атації засобів транкінгового зв’язку 
Motorola  та системи супутникового 
зв’язку Tooway.

З 2018 року  призначений началь-
ником  навчально-лабораторного ком-
плексу кафедри Радіозв’язку  факуль-
тету Телекомунікаційних систем, де в 
подальшому удосконалював свої тео-
ретичні знання та практичні навички 
на техніці радіо- та радіорелейного 
зв’язку .

На початку 2019 року на базі вій-
ськової частини А0415 пройшов до-
підготовку з вивчення та експлуатації 
радіорелейних станцій Р-414МУ, які 
нещодавно поступили на озброєння у 
підрозділи ЗС України.

У лютому 2019 року з метою про-
ведення підготовки особового складу 
фахівців зі зв’язку ВМС ЗС України 
на базі військової частини А1942 (м. 

Одеса) в якості інструктора  проводив 
заняття з екіпажами станцій по розгор-
танню та експлуатації радіорелейних 
станцій Р-414МУ. 

Досвід, отриманий в ході участі в 
ООС (АТО) та під час експлуатації  і 
дослідження новітніх засобів радіоре-
лейного зв’язку, успішно був впровад-
жений в навчальний процес на кафедрі 
радіозв’язку. 

Відповідно були внесені зміни 
у програму навчальної дисципліни 
„Радіорелейні, тропосферні та супут-
никові системи передачі”.

Наразі капітан Колодійчук Л.В. 
розглядається керівництвом інституту 
щодо призначення на посаду виклада-
ча кафедри радіозв’язку, що дасть мож-
ливість передавати свій досвід курсан-
там інституту.

Начальник кафедри радіозв’язку 
полковник І. Борисов

ця,  та визначила подальшу його долю.
Так, у 1986 році він поступив до 

Київського вищого військового інже-
нерного училища зв’язку на факультет 
Радіозв’язку, яке закінчив у 1991 році. 

Офіцерську службу почав з поса-
ди начальник зв’язку – командира 
взводу окремого батальйону радіое-
лектронної боротьби. Вимогливість 
до себе та підлеглих, добре розви-
нені комунікативні та організаторські 
здібності призвели до того, що його 
взвод на всіх перевірках завжди зай-
мав перші місця по бойовій підготовці. 

З 1995 по 2010 рік проходив служ-
бу на посадах інженера вузла зв’язку 
(спеціального), помічника начальника 
штабу по спеціальному зв’язку та ре-
жиму секретності Київського вищого 
інженерного училища зв’язку (батальй-
он забезпечення навчального процесу), 
начальника відділення навчальної ла-
бораторії, начальника лабораторії на-
вчальної лабораторії кафедри Бойового 
застосування засекреченого зв’язку, 
офіцера з безпеки зв’язку  Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації Національного технічного 
університету України „ КПІ ”. Отрима-
ний досвід та наполеглива праця крок 
за кроком допомагали йому здобути 
нових звершень у справі, яка надихає. 

В 2010 році Коротков Михайло 
Михайлович був призначений на по-
саду старшого викладача кафедри 
загальної тактики, де зарекоменду-
вав себе як сумлінний, ініціативний 
та грамотний офіцер. Під час викла-
дацької діяльності видав посібник з 
основ військової топографії та збір-
ник навчальних вправ та завдань з 
дисципліни „Військова топографія”. 

Бажання постійно самовдоскона-
люватись, безперервно розширювати 
власний світогляд та спілкування з до-
свідченими вченими кафедр, наукового 
центру інституту спонукало до участі 
у конкурсі  щодо призначення на поса-
ду провідного наукового співробітника 
Наукового центру зв’язку та інформа-
тизації інституту, де і був позитивно 
розглянутий Вченою радою інституту. 

На сьогоднішній день, разом з досвід-
ченим колективом центру підполков-
ник Коротков М.М., застосовуючи свої 
знання, приймає активну участь у напи-
санні наукових статей, розробок раціо-
налізаторських пропозицій, виконанні 
оперативних завдань та науково-до-
слідних робіт для потреб військ зв’яз-
ку і розбудови Збройних сил України.

Провідний науковий співробітник 
ПКНДВ № 43 п/п-к А. Сергієнко 
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Погляд на можливості застосування рекомендацій інституту SANS для 
кіберзахисту АРМ мережі АСУ „ДНІПРО”

Враховуючи сучасні проблеми, з 
якими зустрілись ЗСУ за останні роки, 
а саме – військова агресія, напружен-
ня в сфері міжнародних відносин, од-
нією з найширших за своїм маштабом 
сфер напруження стали інформаційне і 
кіберсередовища. В звʼязку з чим, пи-
тання забезпечення стійкої і надійної 
системи кіберзахисту в ЗСУ є актуаль-
ною важливою задачею на сьогодні і в 
майбутньому. В ході проведення нау-
ково-технічних досліджень на кафедрі 
Захисту інформації і кіберзахисту од-
ним з напрямків було визначено аналіз 
можливостей застосування результатів 
діяльності міжнародних та європейсь-
ких нормотворчих організацій з кібер-
захисту для потреб системи кіберзахи-
сту нашої держави, в тому числі і для 
ЗСУ. В ході роботи були проаналізовані 
рекомендації щодо налаштування АРМ 
в мережі Дніпро для обробки відкритої 
інформації, що циркулює в мережі ІСД 
Інтернет (умовно кажучи Інтернет вій-
ськового призначення).

Інститут SANS – приватна амери-
канська компанія, яка спеціалізується 
на інформаційному навчанні з питань 
безпеки і кібербезпеки.

КРОК 1. ЗАХИСТ СВОЄЇ
 ОСОБИСТОСТІ

Хакери дізналися, що найпростіший 
спосіб отримати щось – просто попро-
сити про це. 

Таким чином, здоровий глузд - це 
ваш найкращий захист. Якщо повідом-
лення або телефонний дзвінок здається 
дивним, підозрілим або занадто радіс-
ним, щоб бути правдою, ви скоріш за 
все стали обʼєктом атаки на основі 
методів соціальної інженерії. Часто 
зловмисники віддалено замовляють 
перевидання сім-карток легальних ко-
ристувачів gsm-мережі, для чого пе-
редзвонюють останнім для отримання  
паролів або кодів підтвердження, що 

приходять у вигляді текстових або го-
лосових повідомлень.

КРОК 2. ЗАХИСТ ВАШОЇ 
ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДРОЗДІЛУ (ВІДДІЛУ)
Маршрутизатор WiFi ─ це фізич-

ний пристрій, який контролює тих, хто 
може підключитися до бездротової ме-
режі. Виконайте наступні дії, щоб за-
хистити його:

завжди змінюйте пароль адміністра-
тора за замовчуванням на маршрутиза-
торі на надійний пароль, який знаєте 
тільки ви;

налаштуйте свою мережу так, щоб, 
якщо хтось хоче приєднатися до неї, 
вони повинні використовувати пароль. 
Крім того, завжди створюйте свою 
мережу для використання останнього 
шифрування, яким в даний час є WPA2.

Памʼятайте про всі пристрої, під-
ключені до вашої мережі, включаючи 
монітори, консолі, телевізори або гад-
жети.

КРОК 3. ЗАХИСТ КОМП’ЮТЕРІВ 
І ПРИСТРОЇВ

Захистіть ваші пристрої сильним 
PIN-кодом або паролем і оновіть своє 
програмне забезпечення.

Увімкніть автоматичне оновлення, 
коли це можливо.

Якщо ви можете, мати два компʼю-
тера в підрозділі, один для окремих 
АРМ та інший для окремих користу-
вачів мережі. 

При спільному використанні ком-
пʼютера переконайтеся, що у всіх є 
окремі облікові записи і що у інших не-
має привілейованого доступу.

Використовуйте брандмауер і ан-
тивірус на вашому компʼютері.

КРОК 4.  ЗАХИСТ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ/ПАРОЛІВ

Завжди використовуйте довгі па-
ролі, які важко вгадати. Використовуй-
те парольні фрази, де це можливо – па-
ролі з декількома словами, наприклад: 
„Де моя кава?”

Використовуйте унікальні паролі 
для кожного облікового запису та при-
строю. Не можете згадати так бага-
то? Використовуйте додаток password 
manager, щоб відстежувати їх.

По можливості використовуйте 
двоетапну або багатофакторну аутен-
тифікацію. Це додає персоналізований 
крок для входу в систему, наприклад, 
отримання повідомлення або телефон-
ного дзвінка на мобільному телефоні.

КРОК 5. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ВАС ХАКНУЛИ?

Незалежно від того, наскільки ви за-
хищені, рано чи пізно вас можуть зла-
мати. Для того, щоб ймовірність цього 
залишалась мінімальною, необхідно 
виконувати наступні кроки:

створювати регулярні резервні ко-
пії всіх ваших особистих даних. Якщо 
пристрій зламано, єдиний спосіб від-
новити його дані може бути з резервної 
копії;

контролюйте свої облікові записи, 
ресурси, їх цілісність, доступність і 
конфіденційність. Якщо ви бачите змі-
ни, які ви не підтверджуєте, зверніться 
до адміністратора.

Нами було розглянуто низку міні-
мально необхідних вимог щодо за-
безпечення кіберзахисту на АРМ 
Дніпро, які повинен враховувати ко-
жен користувач в мережах військового 
призначення. Однак, цей перелік не є 
достатнім, так як створення надійної 
і кіберзахищеної  інформаційно-ко-
мунікаційної системи треба здійсню-
вати постійно і циклічно за наступним 
циклом: моніторинг загроз, оцінка ри-
зиків, планування захисту, здійснення 
заходів-реагування та запобігання за-
гроз, аналіз кіберінцидентів та навчан-
ня систем кіберзахисту.

В подальших дослідженнях буде 
запропоновано алгоритм функціону-
вання системи кіберзахисту для АРМ 
Дніпро відповідно до вищезазначених 
етапів циклу.

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника кафедри Захисту 
інформації та кіберзахисту
д.т.н., с.н.с. підполковник В. Чевардін 

Курсант 375 н.г. старший 
солдат А. Киричук 
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З квітня 2019 року у Військовому 
коледжі сержантського складу 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації розпочала свою 
роботу Мережева академія CISCO, 
це унікальний приклад співпраці ІТ-
індустрії і військового навчального 
закладу по підготовці сержантів.

Курсанти військового коледжу 
із самого початку роботи академії 
активно залучаються до проходження 
онлайн-курсів, проявляючи неабиякий 
ентузіазм у даному напрямку 
навчання. Ці онлайн-курси призначені 
для самостійного вивчення і 
використовують той самий матеріал, 
який викладається мережевою 
академією по всьому світу.

 Курсанти 703 навчальної групи на 
практичному занятті відпрацьовують 
завдання з використання Packet Tracer

Основною метою академії є 
допомога курсантам в набутті знань та 
навичок, які необхідні у майбутньому 
при виконанні своїх службових 
обов’язків за посадою у військах. 
Усім випускникам мережевої академії 
CISCO, що закінчили успішно курс 
навчання видається відповідний 
сертифікат, що підтверджує набуту 
кваліфікацію по даному напрямку.

Академію CISCO Військового 
коледжу очолює начальник циклової 
комісії з експлуатації комп’ютерних 
систем і мереж, спеціаліст вищої 
категорії підполковник Циніцкий 
Богдан Леонтійович, який вже довгий 
час працює у цьому напрямку, приймає 
участь у конференціях,  вебінарах, 
тренінгах. Академія включає в себе 
групу кваліфікованих викладачів-
інструкторів, а саме: старший викладач 
циклової комісії з експлуатації 
комп’ютерних систем і мереж, 
к.т.н. підполковник Дубик А.М., 
старший викладач циклової комісії з 

У військовому коледжі сержантського складу розпочала 
роботу мережева академія CISCO

експлуатації військових засобів зв’язку 
підполковник Цибульов Р.А., викладач 
циклової комісії з експлуатації 
комп’ютерних систем і мереж 
працівник ЗС України Перехрест 
О.В., які паралельно з викладанням 
курсантам курсів академії самі також 
відвідують інтерактивні лекції та 
тренінги, проходять навчання за 
новими курсами.

Першими студентами в академії 
CISCO стала група № 703 у складі 
восьми чоловік, яка навчається за 
спеціальністю 122 „Комп’ютерні 
науки”. Майбутні спеціалісти 
комп’ютерних наук навчаються у 
спеціальному класі, оснащеному 
сучасними комп’ютерами і доступом 
до мережі Інтернет. У класі вони 
мають змогу проходити мультимедійні 
курси, онлайн тестування, виконувати 
лабораторні завдання, у ході яких 
набувають практичні навички 
побудови локальних та глобальних 
мереж, а також їх захисту. 

Курсант 703 навчальної групи 
М.Торяник успішно склав тестування з 
„Вступу до кібербезпеки”.

Завдяки простому та доступному 
методу навчання група курсантів 
вже змогла успішно завершити курс 
з програмного пакету Cisco Packet 
Tracer. Новаторська технологія Packet 
Tracer – це багатофункціональний 
емулятор, який дозволяє користувачам 
проектувати і створювати віртуальні 
мережі, експериментувати з ними та 
усувати їх несправності. Курсанти 
разом з інструкторами використовували 
Packet Tracer для вивчення принципів 
побудови мережних систем у 
безпечному віртуальному середовищі, 
практично створили модель  
„Розумного дому” своєї мрії, у якому 
використали всі набуті знання.

По закінченню курсу Packet Tracer 
курсанти отримали сертифікати про 
рівень досягнутих знань та початкові 
навички спеціалістів комп’ютерних 
наук нового покоління та перейшли до 
вивчення наступного, не менш цікавого 
курсу „Вступ до кібербезпеки”.

Курс „Вступ до кібербезпеки” 
призначений не тільки для студентів 
і курсантів, які планують ІТ кар’єру  
у галузі кібербезпеки, а й для всіх 
охочих, які хочуть засвоїти основи 
кіберзахисту для запобігання витоку 

службової та особистої інформації. 
Вивчаючи цей курс, курсанти академії 
CISCO Військового коледжу вже 
отримали масу знань, з легкістю 
можуть пояснити, що таке кібербезпека 
і чому попит на професіоналів у цій 
галузі постійно зростає, що таке 
дані організацій та чому їх потрібно 
захищати, хто такі кіберзловмисники, 
які цілі вони ставлять для себе та як з 
ними боротися.

Під час проходження навчанння 
з даного курсу з’являється чітке 
уявлення та розуміння того, що попит 
на фахівців в галузі кібербезпеки 
росте досить швидко, адже сьогодні 
персональні дані громадян потребують 
захисту так само, як і конфіденційні 
дані компаній та державних установ. 
В силу цих обставин потреба в добре 
навчених фахівцях зростає день за 
днем. Однак навіть самим досвідченим 
професіоналам інколи важко стежити 
за всіма технологічними новинками. 
Саме тому важливо отримати 
відповідну кваліфіковану підготовку, 
яка розширить межі знань та дасть 
змогу набути практичні навички та 
вміння зокрема у сфері кіберзахисту.

При проходженні курсу з 
кіберзахисту найкращі результати 
показав курсант 703 навчальної 
групи Торяник М.С. Інформаційні та 
телекомунікаційні технології сьогодні 
посідають важливе місце в освітніх 
програмах, майбутні сержанти, 
яких готує Військовий коледж 
сержантського складу Військового 
інституту телекомунікацій та 
інформатизації, повинні бути обізнані 
в цих технологіях і вміти виконувати 
задачі будь-якого рівня, починаючи 
від прокладки кабелю і закінчуючи 
правилами і стратегією підмережевого 
маскування. За допомогою програми 
мережевої академії CISCO курсанти 
отримують знання потрібні не лише для 
складання іспиту в самій академії , а й 
для подальшої професійної діяльності 
в сфері побудови та експлуатації 
автоматизованих систем управління 
Збройних сил України.

Курсант 703 навчальної групи ВКСС 
ВІТІ  Р. Якимець
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Кращі курсанти 

Польові за-
няття в наме-
товому містеч-
ку проходили 
продуктивно 
- з безпосе-
реднім прак-
тичним від-
працюванням 
н а в ч а л ь н и х 
питань, що 
зробило їх 
дуже пізна-

вальними та цікавими. З позитивної 
сторони проявили себе військовослуж-
бовці-жінки. В кращу сторону було 
відмічено курсанта 243 н.г. ст. солдат 
Хавер А.В. 

За період навчання у ВІТІ дівчина 
зарекомендувала себе як наполегливий 
і старанний військовослужбовець. Дів-

Кращий кур-
сант факуль-
тету Бойового  
застосування 
систем управ-
ління та зв’яз-
ку – старшина 
34 навчального 
курсу сержант 
Столяр Воло-
димир Вален-
тинович яв-

ляється зразком у виконані службових 
обов’язків та навчанні..

Сержант Столяр В.В. за час навчан-

ня в інституті показує відмінні показ-
ники у навчанні, спорті та військовій 
дисципліні. 

При захисті кваліфікаційної робо-
ти бакалавр доказав, що він являється 
лідером у навчанні та є основним пре-
тендентом на отримання диплому з 
відзнакою по закінченню інституту. 

Звертаючись до своїх одногруп-
ників,  сержант Столяр В.В постійно 
вказує на те, що вони майже офіцери 
і тому необхідно привчатись корегува-
ти своє ставлення до військової служ-
би, як майбутніх офіцерів, які в змозі 
відповідати за свої вчинки та дії. І та-

кож не соромиться показувати своїм 
прикладом, як краще та правильніше 
потрібно робити у ситуаціях, які скла-
даються. 

Управління факультету також пози-
тивно характеризує сержанта Столяра 
В.В., вказуючи на його відповідаль-
ність,  чесність, що відзначає сержанта 
Столяра В.В. завжди у позитивну сто-
рону.

Заступник начальника факультету з 
МПЗ  підполковник  П. Марчук

С е р ж а н т 
Колесник Іван 
Петрович – 
старшина 15 
навчального 
курсу є взір-
цем зразко-
вого військо-
вослужбовця 
для багатьох 
своїх підлег-
лих та това-

ришів по службі. Колись давно, у ди-
тинстві, хлопець з Вінничини мріяв 
стати військовим. І ось у 2012 році 
Іван отримав повістку на проходжен-
ня строкової служби. Він розпочав 
свій шлях з військової частини А3769 
міста Гайсин, далі вирішив вступити 

до Військового коледжу сержантського 
складу Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації імені Ге-
роїв Крут у місті Полтава. Закінчивши 
коледж у 2017 році, Іван вирішив, що 
не хоче залишати службу, а навпаки, 
воліє стати справжнім офіцером. Цього 
ж року хлопець успішно склав іспити 
та вступив на ІІІ курс Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут. Спеціальність 
„Телекомунікації та радіотехнікаˮ була 
близька та цікава сержантові ще з ко-
леджу, тому, не вагаючись, він обрав 
факультет Телекомунікаційних систем. 

Іван завжди намагається вдоскона-
лити себе, вивчити щось нове та ціка-
ве, йому подобаються військова дис-
ципліна та порядок, тому він з радістю 

та ентузіазмом прищеплює їх товари-
шам. Сам старшина 15 курсу зробив 
великий внесок у затишок підрозділу  
курсу, а його однодумці з радістю під-
тримали ідею, та розробили багато 
цікавих речей для зручності та ком-
форту усього особового складу курсу. 

Зразкового військовослужбовця 
поважають та цінують начальники та 
курсанти. Він цікавиться українською 
класичною та сучасною літературою, 
любить спорт та гарно орієнтуєть-
ся у комплексних апаратних зв’язку. 

Цього року Іван Колесник закін-
чує четвертий курс інституту, за його 
плечами вже захист бакалаврської 
дипломної роботи на „відмінноˮ.

чина виконує свої службові обов’язки 
на високому рівні, живе з патріотизмом 
у серці і в кожну справу вкладає ча-
стинку себе, проявляє розумну ініціа-
тиву та витримку в характері. Нарівні з 
чоловіками вона виконувала відпрацю-
вання нормативів по стрільбі з АК-74, 
метанню гранат, виконанню спеціаль-
них тактичних завдань. 

Такі військовослужбовці, як Аню-
та демонструють дійсну необхідність 
впровадження гендерної рівності в 
збройних силах, адже, як вважає дів-
чина, не існує такого завдання для су-
часного командира, яке б не можливо 
було вирішити жінці. Дівчина відмічає, 
що працюючи на техніці зв’язку  в по-
льових  умовах,  розумієш важливість 
взаємодії кожного елементу системи 
управління. 

Під час проведення практичних за-

нять ст. солдат Хавер працювала як на  
ротних опорних пунктах, так і  здійс-
нювала налаштування комплекту  су-
путникового   зв’язку  Tooway  прокла-
дала  П-274 до віддаленого взводного 
опорного пункту із встановленням  ТА-
57. 

Фінальний іспит дівчина склала 
на відмінно, відпрацювавши питання 
екзамену в повному обсязі. За слова-
ми ст. солдат Хавер, курси посиленої 
підготовки дали змогу кожному з май-
бутніх офіцерів зрозуміти важливість 
практичного відпрацювання завдань із 
зв’язку  в умовах наближених до бой-
ових.

Заступник начальника факультету з 
навчальної та наукової роботи 
-начальник навчальної частини 
підполковник К. Гриценок
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Навчальна практика – основа практичної 
складової підготовки курсантів

В період з 02 по 15 квітня 2019 року 
курсанти третіх курсів нашого інститу-
ту проходили навчальну практику (за 
фахом), яка проводилась відповідно 
до Інструкції про порядок організації 
і проведення військового (флотсько-
го) стажування, навчальної, виробни-
чої, ремонтної, корабельної та інших 
видів практики курсантів (слухачів, 
студентів) вищих військових навчаль-
них закладів, військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів  
(затверджена наказом Міністра обо-
рони України № 05 від 12.01.2016 р.). 

Навчальна практика проводилась 
більше ніж в двадцяти військових ча-
стинах, що дозволило курсантам на-
бути умінь та практичних навичок 
у виконанні технологічних операцій 
технічного обслуговування і ремонту 
техніки зв’язку та автоматизованого 
управління військами, реалізації служ-
бових завдань військово-професій-
ної діяльності у різних видах ЗСУ.

Під час проходження навчаль-
ної практики курсанти мали змогу:

вивчити плани бойової підготовки 
військових частин, заходи щодо охоро-
ни державної таємниці, а також захо-
ди безпеки під час практичних занять 
(робіт) на техніці зв’язку та автомати-
зованого управління військами, так-
тичних навчань і проведення стрільб 
зі стрілецької зброї та бойових машин;

набути практичних умінь і навичок з 
експлуатації, ремонту і зберігання ОВТ, 
засобів обслуговування та ремонту, а 
також організації обліку, категоруван-
ня та списання техніки та озброєння;

ознайомитися з об’єктами навчаль-
но-матеріальної бази, розпорядком 
дня, умовами проживання особово-

го складу;
оволодіти 

н а в и ч к а м и 
в и к о н а н -
ня функ-
ціональних 
о б о в ’ я з к і в 
за посадою 
н а вч а л ь н о ї 
п р а к т и к и , 
в и з н а ч и т и 
для себе на-
прями підви-
щення освіт-
н ь о - п р о -
ф е с і й н о ї   
п і д г о -

товки, розвитку особистіс-
них і професійних якостей;

виконувати обов’язки посадових 
осіб частини щодо контролю тех-
нічної експлуатації засобів зв’язку;

вивчити нові форми роботи ко-
мандирів (начальників) з управ-
ління повсякденною діяльністю 
військової частини (підрозділу).

При цьому курсанти керувались 
заздалегідь складеними і затвердже-
ними відповідно до програми особи-
стими планами роботи на весь період 
навчальної практики та вели  відповід-
ний журнал навчальної практики.

Керівництво всіх військових ча-
стин, де проходили практику курсанти, 
звернуло увагу на дуже відповідаль-
ний  підхід у виконанні завдань про-
грами навчальної практики майбут-
німи офіцерами-зв’язківцями та в 
своїх відгуках зазначило високий 
рівень підготовки курсантів інститу-
ту, надавши позитивні відгуки про 
результати навчальної практики. 

Остаточні підсумки організації і 
проведення навчальної практики були 
проаналізовані на засіданнях кафедр 
та факультетів інституту. При цьому 
брались до уваги позитивні і негатив-
ні сторони, узагаль-
нювався передовий 
досвід навчання і 
виховання та були 
розглянуті шляхи 
усунення виявлених 
недоліків, а також 
напрями поліпшен-
ня організації та по-
дальшого проведення 
навчальної практики 

курсантів.
Отже можна зробити висновок, що 

порядок організації і проведення на-
вчальної практики ретельно продума-
ний, а організаційна робота керівни-
цтва інституту, військових частин та 
посадових осіб максимально сприяла 
виконанню основного завдання – ефек-
тивної підготовки молодих офіцерсь-
ких кадрів. Це стало можливим, перш 
за все, за умов ґрунтовного аналізу змі-
сту діяльності курсантів та чіткого ро-
зуміння психолого-педагогічних осо-
бливостей їхньої адаптації у процесі 
проходження навчальної практики.    

Таким чином, аналіз проведен-
ня навчальної практики показав, що 
вона пов’язана з виконанням різ-
номанітних функцій, взаємодією зі 
структурними підрозділами, перед 
якими поставлені завдання різного 
характеру (організаційного, техніч-
ного, побутового, режимного тощо). 

Виконання завдань навчальної прак-
тики курсантами та напрацювання 
професійних умінь і навичок під час 
її проходження неможливі без успіш-
ної адаптації до різних видів діяль-
ності. Участь керівників практики 
в адаптаційному процесі курсантів 
мають носити безперервний харак-
тер, а самі вони повинні мати набір 
таких важливих педагогічних якостей 
як вміння пояснювати та планувати 
спільну роботу, контролювати та ви-
правляти помилки курсантів, роби-
ти критичні зауваження та висновки. 

Все це в подальшому сприятиме 
входженню майбутнього офіцера в 
професійне середовище з урахуванням 
як його індивідуальних особливостей, 
так і специфічних особливостей війсь-
кової служби.
Старший викладач кафедри техніч-
ного та метрологічного забезпечення 
майор О. Ковальчук
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26 квітня – День Чорнобильської трагедії

ГІРКИЙ КВІТЕНЬ
Будівництво Чорнобильської атом-

ної станції, яку тоді називали обʼєктом 
№ 1 у народному господарстві Радян-
ської України, розпочалося  на початку 
70-х. На той факт, що зводять її всього 
за 110 кілометрів від багатомільйон-
ного Києва, партійно-радянська но-
менклатура, яка давала „зелене світло” 
на спорудження, не звернула уваги. 
Були, правда, окремі вчені, які висту-
пали проти, але їх „не почули”. На-
віть президента академії наук України 
Бориса Патона, який у своїх записках, 
адресованих Володимиру Щербицько-
му, обґрунтовано доводив „недоціль-
ність появи під Києвом такого небез-
печного об’єкта”.

Четвертий енергоблок почав працю-
вати в листопаді 1983 року. А  в ніч з 
25 на 26 квітня 1986 року о 1год. 23 хв. 
50 сек. на ньому пролунав вибух. Пер-
шою жертвою став Валерій Ходимчук 
– оператор енергоблоку, тіло якого так 
і не знайшли. В  навколишнє середови-
ще потрапили ізотопи урану, плутонію, 
йоду-131, а також цезію, стронцію, тер-
мін розпаду яких від 8 до 30 років.

Радіоактивна хмара,  що утворилася 
після вибуху, накрила не лише Україну, 
Білорусь і частину Росії, а й інші краї-
ни. Зокрема, підвищений рівень радіа-
ції у ті дні зафіксували в республіках 
Прибалтики, Німеччині, Італії, Бельгії, 
Нідерландах, Франції, Великій Бри-
танії та інших країнах. Про це відразу 
ж повідомили їхні мас-медіа, а також 
„Голос Америки”.

За офіційними даними, радіоактив-
не опромінення дістали понад вісім 
мільйонів людей,  було забруднено 
близько 155 тисяч квадратних кіломе-
трів території, з яких більше 52 тисяч 

„квадратів” – сільськогосподарські 
угіддя. 

27 квітня розпочалася евакуація 
жителів Прип’яті. За рішенням уря-
довців розпочалося відселення людей 
з 10-кілометрової зони, де дозиметри 
зашкалювали, а також і з 30-кілометро-
вої. Понад 400 тисяч осіб переселили у 
екологічно чистіші регіони.

Сьогодні у 10-кілометровій зоні 
– більш відомій як зона відчуження –  
ніхто не живе, за винятком працівників 
Чорнобильської станції та кількох со-
тень так званих самоселів – людей, які 
з різних причин не прижились на чу-
жині й повернулись до рідних домівок. 
Правда, останнім часом зону облюбу-
вали і деякі безхатьки: пустих хат тут 
вистачає…

Відразу після вибуху над зруйно-
ваним реактором розпочалися роботи  
зі спорудження саркофагу – укриття, 
яке б мінімізувало потрапляння з ньо-
го радіоактивних речовин у повітря. 
У процесі будівництва  було укладено 
понад 400 тисяч кубометрів бетону, 
змонтовано сім тисяч тонн металокон-
струкцій. 30 листопада 1986 року він 
був зданий в експлуатацію. 

Левову частку робіт виконували вій-
ськовослужбовці. У більшості випад-
ків – без засобів захисту: їх, як згадував 
пізніше один з генералів, „у перші дні 
через паніку забули видати…”  
Після аварії була порушена криміналь-
на справа. А 7 липня 1987 року судова 
колегія у кримінальних справах Вер-
ховного суду Союзу РСР завершила її 
розгляд. Звинувачення були висунуті 
керівникам станції. Одним із головних  
винуватців того, що сталося, він визнав 
директора АЕС Віктора Брюханова. 

Директора станції В. Брюхано-
ва,  головного інженера М. Фоміна та 
його заступника А. Дятлова засудили 
до 10 років позбавлення волі: це було 
максимальне покарання, передбаче-
не Кримінальним кодексом за подібні 
злочини. Колишній начальник 
реакторного цеху О. Коваленко 
отримав 3 роки, начальник змі-
ни Б. Рогожкін – 3, а державний 
інспектор Держатоменергонагля-
ду СРСР Ю. Лаушкін – 2: за те, 
що „не виявив принциповості й 
наполегливості в реалізації ви-
мог правил безпеки АЕС... ”.  

Жоден із засуджених не відбув 
до кінця призначеного терміну 

ув’язнення: після розпаду СРСР їхні 
справи переглянули і вони вийшли на 
волю…

Однією з причин катастрофи і досі 
вважається проведення експерименту. 
В результаті чого реактор вийшов з-під 
контролю. Але  Брюханов категорично 
відкидає цю версію. Ось що він каже з 
цього приводу:

„Я ніколи не погоджусь на слово 
„експеримент” навіть  в лапках. Ніяко-
го експерименту не було! Відбувалась 
звичайна планова робота, передбачена 
регламентом. На будь-якій станції – 
атомній чи тепловій, коли блок зупи-
няється на ремонт, перевіряють роботу 
всіх систем. Зокрема і системи захисту 
– щоб визначити, що відремонтували.

Подібні роботи були передбачені 
і проектом реактора. І вони за рік до 
цього були успішно проведені на 3-му 
енергоблоці – перед тим, як приступа-
ти до його планового ремонту”.

Закордонні ж експерти стверджу-
ють, що в ту фатальну квітневу ніч в 
один клубок сплелися і дефекти само-
го реактора, і людський фактор – дії 
персоналу. При цьому не відкидають і 
певної вини адміністрації Чорнобиль-
ської станції. Від того дня, як сталася 
найбільша у світі техногенна ката-
строфа, нас відділяють понад 30 років. 
Немає вже тієї держави, яка ухвалю-
вала рішення про будівництво ЧАЕС, 
немає і головних проектантів станції. 
Натомість є незалежна Українська дер-
жава, є люди, які ціною власного здо-
ров’я приборкували „мирний атом”. І 
ми завжди пам’ятатимемо тих, хто за-
гинув, рятуючи світ від страшної біди. 
Подвиг, який  здійснили герої-ліквіда-
тори у ті вкрай тривожні й небезпечні 
дні, житиме вічно!

Із матеріалів журналу „Військо 
України”                                          

Фото надані з особистого архіву 
полковника Романюка В.А.
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Вірші

Якось мене запитала мати:
„Навіщо тобі бути солдатом?
Навіщо тобі зброю тримати? 
Навіщо тобі форму вдягати?ˮ

Одного разу прокинулась вранці.
Встала, вдягнулась, наділа капці,

телевізор ввімкнула, а там новини,
і бачу, як плачуть їх доньки і сини.

І чую на фоні, як кулі літають,
рвуться гранати і рушаться домівки

Гримлять гармати і всі відступають..
і всі чекають – завершення битви?

Як можна дивитись в заплакані очі
дитини, яка до Мами хоче,

якій потрібна Мамина ласка
і на ніч чекає Мамину казку?

Чекає вранці смачний сніданок,
щоб цьомала в носик, до школи зібрала.

А ввечері з нею робила уроки,
розказувала про прожиті роки.

Стоїть біля камери й плаче дитина.
Чекає, коли  ж прийде рідна людина.

Але люди, що поруч, не можуть сказа-
ти,

що їй доведеться дорослою стати..

До своєї сестрички я вмить поверну-
лась.

Дитина заплакана серця торкнулась.
Подумала я: „Не хвилюйтеся, МАМО.

Буду нашу маленьку я захищати!ˮ

Курсант 386 навчальної групи 
солдат Я. Бігун 

Розцвітай Україно 

Розцвітай, Україно 
Ти квітами калини 

І рости, Україно, синів, 
Щоб вони тебе милу 

Захищати зуміли 
Від усіх чужаків-ворогів. 

А дочкам своїм, рідна, 
Ти наказ всім доведи, 

Щоб синочків ростили своїх, 
До науки привчали 

І добру щоб повчали 
Та поваги до рідних батьків. 

Хай буде Україна 
Багата та сильна, 

Щоб горя не знала вона. 
Щоб була вона гарна, 
Щоб була вона вільна 
Україно моя чарівна!

Курсант 804 навчальної групи  
ВКСС ВІТІ  Заболотний Сергій

 Весна і Війна 

       Весна не знає, що іде війна,
    Вона квітує, пестить і співає. 
     Вона красива,терепна, ясна,
       І все навколо радісно буяє. 
 Ось на окопах квіти розцвіли, 

        Каштан свічками 
раптом загорівся.

  І пташечки мовчати не змогли,
         Хочь снайпер поруч з ними причаївся. 

     А там, де ще недавно йшли бої 
   Цвітуть тюльпани і волошки сині,
        Співпють наші славні солов'ї, 
            Кує зозуля в дубовім гіллі. 

            Весна іде чарівна, запашна,
            Хвилює сердце, душу зігріває.

 
            Весна не знає, що таке війна, 

            Вона квітує, пестить і співає…
            Та почали кривавіти поля

Так рясно-рясно 
маками повсюду…

              Війну відчула на собі земля,
              І на собі війну відчули люди, 

            І плаче мати в чорному вбранні, 
           І плачуть діти, бо убили тата.

           І червоніють маки навесні,
      Як кров людська….
     Чого їх так багато?  

      Небес синіє ясна глибина 
        Гніздо лелек на груші коло хати…

      Весна не знає, що іде війна  
            Вона квітує радісно й багато…

Курсант 801 навчальної групи  ВКСС ВІТІ 
Середенко Едуард


