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Новини, події, факти

Відповідно до Указу Президен-
та України від 14 лютого 1997 року 
№ 145/97 „Про День науки” 18 трав-
ня 2019 року в Україні відзначається 
професійне свято працівників науки – 
День науки!

Мета цього свята – вшанування нау-
кових традицій, досягнень учених.

Воєнна наука посідає важливе місце 
в загальнодержавній науковій системі 

День Науки в інституті

Світ класичної музики

13 травня в рамках культуроло-
гічного забезпечення курсанти Вій-
ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
відвідали мистецький проект лауреатів 
державних премій імені Левка Ревуць-
кого та Миколи Лисенка, який відбув-
ся у Великій концертній студії Будинку 
звукозапису Українського радіо. Захід 
проводила Київська організація Націо-
нальної спілки композиторів України 
за підтримки Міністерства культури 
України.

та робить гід-
ний внесок у 
зміцнення обо-
роноздатності 
держави. У 
цей нелегкий 
для України 
час, в умовах 
відстоювання 
її територіаль-
ної цілісності, 
воєнна нау-
ка проходить 
справжнє бой-
ове випробу-
вання.

Завдяки результатам діяльності на-
уковців Збройних сил України у взає-
модії з підприємствами оборонно-про-
мислового комплексу війська (сили) 
оснащуються високотехнологічними 
оборонними розробками, новітніми 

зразками оз-
броєння та 
в і й с ь к о в о ї 
техніки.

П о с и л ь -
ний вклад в 
розвиток на-
уки вносять 
науковці на-
шого інститу-
ту. До свого 
професійно-
го свята ми 
прийшли з 
гідними ре-
з у л ь т а т а -

ми. На сьогоднішній день науко-
вий потенціал інституту складає 15 
докторів наук, 11 професорів, 62 кан-
дидати наук, 46 доцентів та старших 

наукових співробітників. У 2019 році 
виконуються 12 науково-дослідних 
робіт та наукове супроводження вико-
нання 11 ДКР.

Високий професійний рівень наших 
науковців дозволяє успішно вирішува-
ти поставлені перед інститутом завдан-
ня. Протягом року наші курсанти про-
славляють наш інститут у всебічних 
галузях науки та досягають високих 
результатів.

17 травня 2019 року на урочистих за-
ходах з нагоди святкування Дня науки 
у Військовому інституті телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв Крут 
командуванням інституту були відзна-
чені кращі науковці інституту, їм були 
вручені грамоти від начальника інсти-
туту та оголошені подяки за зразкове 
виконання службових обов’язків, осо-
бистий внесок у розвиток військової 
науки та з нагоди професійного свята.

Оголошені привітання від началь-
ника військ зв’язку ЗСУ – начальника 
Головного управління зв’язку та ін-
формаційних систем ГШ ЗСУ, Київсь-
кого міського голови, голови Печер-
ської районної у м. Києві державної 
адміністрації.

Командування інституту висловило 
вдячність усім, хто своєю повсякден-
ною наполегливою та творчою діяльні-
стю підвищують авторитет та рейтинг 
нашого навчального закладу.

Щиро вітаємо особовий склад ін-
ституту та усіх наукових та науко-
во-педагогічних працівників з Днем 
науки та зичимо усім творчої наснаги, 
оптимізму, успіхів у науковій і науко-
во-технічній діяльності, незгасного ба-
жання плідно працювати на майбутнє 
України!

Курсанти мали змогу поринути в 
світ класичної музики, що надало не 
аби яких позитивних емоцій.
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Курсант ВІТІ, один з пере-
можців ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика

Новини, події, факти

Урочисті заходи з нагоди 74-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

16 травня 2019 року Національний 
академічний драматичний театр 
імені Івана Франка в столиці України 
гостинно відчинив двері перемож-
цям ХІХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика. 
На урочисте дійство вручення його 
найпрестижніших премій прийшли 
відомі українські письменники і лі-
тературознавці, політики і меценати, 
діячі науки і культури, конкурсанти, 
їхні вчителі, батьки і друзі.

Нам приємно відзначити, що серед 
знавців української мови – конкур-
сантів Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 
– курсанти Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут посідають призові місця 
кожного року.

Так, уже третій рік поспіль Воло-
димир Дєєв – курсант 253 групи є 
переможцем цього Міжнародного кон-
курсу серед представників навчальних 
закладів Міністерства оборони.

Вітаємо переможця, бажаємо 
творчих успіхів. Й усвідомлюймо, 
що «державна мова – це святиня, 
це мірило громадянської зрілості, 
це – основа патріотизму» (Володимир 
Загорій, президент Ліги українських 
меценатів).

09 травня 2019 року з нагоди 74-ї 
річниці перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні в місті Полтава прой-
шли урочисті заходи з 
покладанням квітів 
та вінків до меморіа-
лу Солдатської слави.

На заході були при-
сутні ветерани Другої 
світової війни, депута-
ти місцевих рад, керів-
ники органів держав-
ної влади та місцевого 
самоврядування, пред-
ставники трудових ко-
лективів, громадських 
організацій та політич-

них партій, а також пред-
ставники громадськості.

З метою національ-
но-патріотичного вихован-
ня та вшанування пам’яті 
визволителів від нацист-
ських загарбників курсан-
ти Військового коледжу 
сержантського складу Вій-
ськового інституту теле-
комунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут 
прийняли участь у дано-
му заході, та були задіяні 
для покладення гирлянд 
та вінків, почесної вар-
ти з прапорами, почесної 
варти біля меморіальних 

плит, а також виконання салюту.

Зранку 8 травня в День пам’яті та 
примирення, напередодні Дня пере-
моги над нацизмом у Другій світовій 
війні, курсанти та офіцери Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-

Ніколи знову

матизації імені Героїв Крут хвилиною 
мовчання вшанували подвиг Україн-
ського народу у Другій світовій війні. 
Висловлюючи шану всім борцям у бо-
ротьбі з нацизмом, поклали квіти біля 
меморіалу випускників інституту, які 
загинули в роки Другої світової війни.

Продовжився захід біля пам’ят-
ної могили воїнам Другої світової 
війни на Звіринецькому кладовищі 
Печерського району м. Київ. Участь 
у поминальних заходах взяли безпо-
середньо представники Печерської 
районної в м. Києві державної ад-
міністрації, військовослужбовці гар-
нізону, ліцеїсти, та школярі Києва.
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Стажування курсантів випускного курсу спеціальності „Військове управління”

Новини, події, факти

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут відкрив свої двері для абітурієнтів

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут відбувся День відкритих 
дверей для майбутніх абітурієнтів, 

У період з 14 травня  по 9 червня 
2019 року у курсантів 35 навчального 
курсу факультету Бойового застосуван-
ня систем управління та зв`язку відбу-
вається військове стажування по війсь-
кових частинах Збройних сил України.

Під час військового стажування 
курсанти на практиці відпрацьову-
ють здобуті під час навчання в інсти-
туті навички, а також вдосконалюють 
свої знання з експлуатації техніки 
спеціального та відкритого зв`язку. 
Військове стажування курсантів 35 на-
вчального курсу включає в себе отри-
мання практичних навичок та досвіду 
від офіцерів військ зв’язку з військо-
вих частин, у які направлялися кур-

які мріють стати курсантами на-
вчального закладу та отримати 
у майбутньому військову освіту.

У цей день відвідувачі мали 
змогу особисто поспілкуватися з 
керівництвом факультетів, викла-
дачами, розпитати їх про умови 
вступу та вимоги до навчання, а 
також познайомитися з навчаль-
но-матеріальною базою інституту 
та за якими спеціальностями здій-
снюється підготовка курсантів.

Окрім цього, для гостей про-
вели екскурсію по спеціалізова-

ним навчальним комплексам, класах, 
де курсанти вчаться програмуванню і 
впровадженню інтелектуальних інфор-

маційних технологій для створення 
новітніх систем накопичення, пере-
робки, збереження інформації та си-
стем управління військами та зброєю.

Курсанти вишу продемонструва-
ли окремі елементи бойової армій-
ської системи, яка включає в себе 
тактико-спеціальну, гірську (аль-
піністську), рукопашну підготовки.

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.

санти для проходження стажування. 
Курсанти факультету проходять 

стажування на посадах командирів 
апаратних, начальників взводів зв’яз-
ку батальйону, командирів радіоре-
лейного взводу, офіцер відділу до-
ставки секретної кореспонденції. 

Також військове стажування є 
останнім навчальним практичним до-
свідом даних курсантів, адже цього 
року вони отримають своє первин-
не офіцерське звання „лейтенант” 
та підуть показувати свої набут-
ті знання у військових частинах.

„Досвід, який мають можливість 
набути під час проведення військово-
го стажування, є фінішною прямою 

перед майбутнім випуском з інсти-
туту, – стверджують курсанти  35 на-
вчального курсу,– і добре, що була така 
можливість перед випуском поновити 
та закріпити у пам’яті знання, які на-
бували на протязі 4 років навчання в 
інституті”.

ТВО заступника начальника 
факультету з МПЗ
майор М. Стойчев
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Новини, події, факти

В інституті пройшли нав-
чання громадяни України за 
програмою підготовки офі-
церів запасу.

Так, в період з 06 по 18 
травня 2019 року на кафедрі 
Військової підготовки про-
водилась чергова сесія (на-
вчальний збір) для громадян 
України, які навчаються на 
першому та другому році на-
вчання, у тому числі для вій-
ськовослужбовців рядового, 
сержантського та старшин-
ського складу, які мають або 

здобувають ступінь вищої освіти не 
нижче бакалавра.

Теоретичний курс для громадян 
України першого та другого курсів 
передбачає опанування та системати-
зацію основ військової професійної 
діяльності за обраною військово-об-
ліковою спеціальністю.

Під час навчання науково-педаго-
гічні працівники кафедри приділяють 
увагу наданню громадянам навичок, 
які ґрунтуються на досвіді проведен-
ня Операції Обʼєднаних сил на сході 
Україні.

Навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Курсанти 3 курсу інституту  факультету Телекомунікаційних систем Вік-
торія Пилипей та Анастасія Буликан взяли участь у роботі ІІІ підсумкової нау-
ково-практичної конференції „Реформування національної безпеки: історія, су-
часність, перспективи”, яка відбулася в Інституті управління державної охорони 
України. Готувалися курсанти до конференції під загальним керівництвом кафе-
дри Загальної тактики.

У ході конференції наші курсанти виступили з актуальними доповідями щодо 
адаптації військовослужбовців Збройних сил України після їх повернення із зони 
проведення Операції Об’єднаних сил під час роботи секційного засідання „Психо-
лого-педагогічні та гендерні аспекти забезпечення національної безпеки”, взяли 
активну участь в обговоренні подальших кроків нашої країни у площині створення 
належних умов щодо реабілітації українських військовослужбовців, використан-
ня їхнього бойового досвіду та повноцінного повернення до суспільного життя.

Наші курсанти гідно представили Віійськовий інститут у науковому заході в 
іншому силовому відомстві та отримали сертифікати учасників вказаного науко-
вого заходу. Сподіваємось на подальшу роботу курсантів нашого вишу в напрямі 
проведення досліджень з актуальних проблем українського війська та суспільства.

Участь курсантів ВІТІ у ІІІ підсумковій науково-
практичній конференції „Реформування національної 

безпеки: історія, сучасність, перспективи”

18 травня поряд з Національним 
центром ділового та культурного спів-
робітництва „Український дім” був 
проведений Всеукраїнський фестиваль 
„Армія – дітям”. Захід організовано за 
підтримки Управління цивільно-вій-
ськового співробітництва Збройних 
сил України спільно з Військово-му-
зичним управлінням Збройних сил 
України та Українським державним 
центром позашкільної освіти Міні-
стерства освіти та науки України.

Цього року тематикою фестива-
лю є військова освіта і навчання.

На демонстраційному майданчи-
ку-наметі представники інституту - 
кафедри Радіозв’язку і Спеціальних 
засобів зв’язку та радіотехнічних за-
собів провели демонстрацію окремих 
зразків сучасних цифрових засобів 
зв’язку та безпілотних літальних апа-
ратів. Військовослужбовці інституту 
ознайомили дітей та молодь з органі-
зацією навчального процесу в інсти-
туті та військовими спеціальностями, 
за якими є можливість здобути освіту.

Всеукраїнський фестиваль 
„Армія – дітям”
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Перспективи розвитку ПЛІС при проектуванні цифрових пристроїв

Програмовані логічні інтегральні 
схеми (ПЛІС) (PAL – Programmable 
Array Logic і GAL – Gate Array Logic) 
стають останнім часом усе більш 
поширеною і звичною елементною 
базою для розробників цифрових при-
строїв. Останні роки характеризуються 
різким зростанням щільності упаковки 
елементів на кристалі, багато провід-
них виробників або почали серійне 
виробництво, або анонсували ПЛІС 
з еквівалентною місткістю більше 1 
мільйона логічних вентилів. 

Розглянемо особливості вибору еле-
ментної бази на прикладі проектування 
цифрових пристроїв.

Сучасні алгоритми обробки сиг-
налів функціонально можна розділити 
на наступні основні класи. 

1. Алгоритми цифрової фільтрації 
(у тому числі алгоритми нелінійної, 
оптимальної, адаптивної фільтрації, 
евристичні алгоритми, поліноміальні 
фільтри, алгоритми фільтрації зобра-
жень тощо). 

2. Алгоритми, які ґрунтуються на 
застосуванні ортогональних перетво-
рень (швидкі перетворення Фурʼє, 
Хартлі, Уолша, Адамара, перетворення 
Карунену-Лоева). 

3. Алгоритми, що реалізовують 
кодування і декодування, модулятори 
і демодулятори, у тому числі складних 
сигналів (псевдовипадкових, хаотич-
них та ін.). 

4. Алгоритми інтерфейсів і стан-
дартних протоколів обміну і передачі 
даних.

Реалізація алгоритмів цифрової 
обробки сигналів (ЦОС) в базі ПЛІС.

Основними перевагами ПЛІС при 
використанні їх в засобах обробки 
сигналів являються: 

– висока швидкодія; 
– можливість реалізації складних 

паралельних алгоритмів; 
– наявність засобів САПР, що дозво-

ляють провести повне моделювання 

системи; 
– можливість програмування або 

зміни конфігурації безпосередньо в 
системі; 

– сумісність при перекладі алгорит-
мів на рівні мов опису апаратури;

– сумісність по рівнях і можливість 
реалізації стандартного інтерфейсу; 

– наявність бібліотек мегафункцій, 
що описують складні алгоритми; 

– архітектурні особливості ПЛІС 
якнайкраще пристосовані для реалі-
зації таких операцій, як множення, 
порівняння, тощо. Нині швидкодія 
ПЛІС досягла величин близько 250-300 
МГц, що дозволяє реалізувати багато 
алгоритмів в радіодіапазоні.

Розглянемо історію розвитку архі-
тектури ПЛІС. 

Період з 1983 по 1985 рік були 
засновані три провідні корпорації – ос-
новні розробники ПЛІС (фірма Altera 
Corporation, компанія Xilinx та Actel 
Corporation).

Ці три компанії займають до 80 % 
усього ринку ПЛІС і є основними ро-
зробниками ідеології їх застосування.  
Які ж на даний момент основні напря-
ми розвитку технології ПЛІС? 

По-перше, за останні два роки різко 
зросла логічна місткість (кількість 
вентилів на кристалі) ПЛІС, які випу-
скаються по SRAM (Sequel Random 
Access Memory) технології FPGA (Field 
Programmable Gate Arrays) мікросхеми 
фірм Altera і Xilinx, що  переступили 
рубіж в 1 мільйон еквівалентних вен-
тилів 2І-НЕ на кристалі. На сьогодні 
ПЛІС стають основою для „систем 
на кристалі” (system - on - chip, SOC), 
в основі якої лежить інтеграція усієї 
електронної системи в одному кри-
сталі (наприклад, у разі ПК такий чіп 
обʼєднує процесор, памʼять тощо).

По-друге, різко знижуються ціни на 
ПЛІС великої місткості. Так, ціни на 
ПЛІС серії 10К100 фірм Altera міст-
кістю 100 000 еквівалентних вентилів 
за рік впали практично на порядок. Це 
дозволяє застосовувати такі пристрої 
в проектах з середнім і навіть малим 
бюджетом (до $10 000), що дуже акту-
ально для сьогодення.

По-третє, в 1998 – 1999 роках поча-
лася зміна відношення до програмного 
забезпечення САПР ПЛІС як з боку 
розробників програмного забезпечен-
ня (ПЗ), так і користувачів. Якщо до 

кінця 1990 років основним засобом 
опису проекту було введення схеми за 
допомогою графічних редакторів з ви-
користанням бібліотек стандартних ло-
гічних примітивів, то нині актуальним 
є використання мов опису апаратури 
(Hardware Description Languages) для 
реалізації алгоритмів на ПЛІС. 

Причому в сучасних САПР під-
тримуються як стандартизовані мови 
опису апаратури, такі як VHDL, Verilog 
HDL, так і мови опису апаратури, 
розроблена компаніями-виробниками 
ПЛІС спеціально для використання 
тільки у своїх САПР і архітектурні 
особливості конкретних сімейств, що 
враховують ПЛІС. Прикладом може 
служити мова AHDL (Altera Hardware 
Description Languages), підтримуваний 
САПР MAX Plus 2 і Quartus компанії 
Altera.

Слід зазначити, що розглянутий 
метод проектування комбінаційних 
цифрових пристроїв сучасного теле-
комунікаційного обладнання з викори-
станням мов програмування, знайшов 
подальший розвиток і на кафедрі 
Побудови телекомунікаційних систем 
факультету Телекомунікаційних 
систем в рамках вивчення дисциплін 
„Комп’ютерна електроніка”,  „Основи 
схемотехніки”, „Теорія електричного 
зв’язку”. Розгорнуті на кафедрі на-
вчально-лабораторні стенди ПЛІС 
дозволяють використовуючи САПР 
Quartus II  фірми Altera, проектува-
ти типові цифрові вузли та блоки: 
шифраторів, компараторів, суматорів, 
перемножувачів, регістрів, лічиль-
ників; генераторів кодів та других 
комбінаційних пристроїв. В рамках 
військово-наукового гуртка курсанта-
ми під керівництвом старшого викла-
дача кафедри, к.т.н., доцента Мацаєнко 
А.М. було спроектовано SDR-радіо та 
цифровий фільтр на ПЛІС та реалізо-
вано в конкурсній роботі, яка зайняло 
одне з призових місць.

Таким чином, використовуючи 
ПЛІС, курсанти отримають необхідні 
базові навики, які в подальшому дозво-
лять проектувати сучасні комбінаційні 
пристрої, використання яких підви-
щить обороноздатність нашої держави 
та можливість розвиватись в ногу з 
часом.
Старший викладач кафедри № 11 
майор О. Залужний 
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Спортивне життя інституту

 2 травня пройшли змагання з 
перетягування канату серед збірних 

команд факультетів інституту
В інституті відбулися змагання з пе-

ретягування канату серед збірних ко-
манд факультетів.

Місця розділились наступним чи-
ном:

1 місце – команда факультету Інфор-
маційних технологій.

2 місце – команда факультету Бой-
ового застосування систем управління 
та зв'язку.

3 місце – команда факультету Теле-
комунікаційних систем.

Нагороди кращим спортсменам 
ВКСС ВІТІ

2 травня 2019 року на шикуванні 
особового складу Військового коледжу 
сержантського складу відповідно на-
казу начальника інституту полковника 
Степаненка Є.О. від 24.04.2109 № 240 

за високі особисті досягнення, вагомий 
спортивний внесок в розвиток фізич-
ної культури та спорту Військового ко-
леджу та Військового інституту, волю 
до перемоги та завзятість, проявлені 
під час чемпіонату України з гирьового 
спорту, під оплески присутніх началь-
ник коледжу урочисто вручив майору 
Фенічу Ростиславу Вадимовичу на-
грудний знак Військового інституту те-
лекомунікації та інформатизації імені 
Героїв Крут, а курсанту начального 
курсу Теслі Анні Русланівні почесну 
грамоту.

Курсант ВКСС ВІТІ – призер 
чемпіонату України з гирьового 

спорту серед юнаків та дівчат
03 – 05 травня 2019 року в м. Мир-

город Полтавської області відбувся 
чемпіонат України з гирьового спор-
ту серед юнаків та дівчат. В цих зма-
ганнях прийняли участь 220 кращих 
спортсменів-гирьовиків із громадсь-
ких організацій, силових структур, 
ВВНЗ, спортивних клубів у складі ко-
манд 19-х областей України. В даному 
чемпіонаті приймала 
участь курсант ВКСС 
ВІТІ імені Героїв Крут 
Аліна Мірошніченко, 
яка готувалася до зма-
гань під керівництвом 
позаштатних тренерів 
коледжу з гирьового 
спорту – заслуженого 
тренера України Мо-
роза Олега Арсенійо-
вича та майстра спорту 
України з гирьового 
спорту Феніча Ростислава. Спортсмен-
ка коледжу здобула СРІБЛО у ваговій 
категорії „до 63 кг” – поштовх двох гир 
вагою 16 кг довгим циклом.

Військовослужбовці ВІТІ – призери 
турніру із гирьового спорту до Дня 

пам'яті та примирення
9 травня у місті Бориспіль прой-

шов турнір із гирьового спорту 
до Дня памʼяті та примирення 
і 74-ї річниці Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні, у 
якому взяла участь збірна коман-
да Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут та показала достойні 
результати.

Серед жінок в абсолют-
ній першості срібло отримала 

викладач кафедри фізичного вихован-
ня, спеціальної фізичної підготовки і 
спорту лейтенант Тетяна Гром. Серед 
чоловіків бронзовими призерами ста-
ли: викладач кафедри фізичного вихо-
вання, спеціальної фізичної підготовки 
і спорту капітан Олександр Непомня-
щий, курсант 36 навчального курсу 
Микита Гончар, курсант 38 навчально-
го курсу Олександр Бугай.

Спортивне  п’ятиборство
Упродовж 3-х днів з 14 по 17 трав-

ня 2019 року, на спортивній базі Хар-
ківського Національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
пройшли змагання серед вищих на-
вчальних закладів Збройних сил Украї-
ни з військового п’ятиборства. Участь 
в змаганнях взяли збірні команди вось-
ми вишів (59 військовослужбовців). В 
програму змагань входило п’ять видів 
з військово-прикладних видів спорту 
(стрільба з АК-74, плавання на 50 ме-
трів з перешкодами, метання гранат на 
дальність і точність, подолання смуги 
перешкод за стандартами НАТО 600 м, 

та легкоатлетичний крос на 8 км). Збір-
на команда нашого інституту пройшла 
навчально-тренувальний збір і гідно 
виступила, посівши у підсумку високе 
4-те місце. Нашу команду представ-
ляли: солдат Попруга Р.Ю. (26 курс), 
старший солдат Гобатко В.О. (36 курс), 
солдат Мельник Р.В. (18 курс)солдат 
Степанюк В.П. (38 курс), старший 
солдат Нургатін Г.С. (36 курс), солдат 
Заморока Д.С. (16 курс), солдат Гур-
ковський Д.Г. (38 курс).

Варто зазначити, що старший солдат 
Гобатко В.О. зайняв 2-ге місце в осо-
бистій першості з метання гранат на 
дальність і точність.

Викладач кафедри № 2  
капітан   О. Непомнящий
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Програмне забезпечення з відкритим кодом для потреб 
Збройних сил України

На сьогоднішній день стає акту-
альним використання операційного 
середовища Linux в інформаційно-
аналітичних системах різного призна-
чення. Як свідчать джерела аналітич-
них компаній, такі корпорації як IBM, 
Oracle, Intel все більше уваги приділя-
ють саме цій операційній системі.

Причин тут можна вказати декілька:
 – по-перше – це постійний розвиток 

операційної системи та накопичення 
досвіду її використання користувачами 
та розробниками програмного забезпе-
чення;

по-друге – з розвитком операційної 
системи Linux розвивається програмне 
забезпечення, що розроблено для цієї 
операційної системи. Якщо декіль-
ка років тому компанія Microsoft була 
безумовним лідером у сфері офіс-
ного програмного забезпечення, 
то на сьогоднішній день є ряд 
продуктів під операційне середо-
вище Linux, що призначені  для 
виконання офісних задач у повній 
мірі. Крім того з’явилися графічні 
середовища розробки програмно-
го забезпечення для Linux – такі 
як Kylix, Java, Builder та інші що 
надало можливості поширити 
розповсюдження Linux на ПЕОМ 
розробників програмного забезпе-
чення.

Ще одна важлива причина – це 
вартість операційного середови-
ща, програмних продуктів та ви-
моги до технічного забезпечення. В 
основному більшість програмного за-
безпечення на базі Linux має відкритий 
код та розповсюджується у вільному 
доступі до використання та перена-
лаштування для необхідних задач.

Щодо безпеки, то на даний момент 
ОС Linux набагато надійніша та без-
печніша, ніж будь-яка операційна си-
стема виробництва Microsoft.

Проаналізувавши все вище сказане, 
а також спираючись на Державну ці-
льову науково-технічну програму ви-
користання в органах державної влади 
програмного забезпечення з відкритим 
кодом в Науковому центрі було про-
ведено дослідження зі створення за-
гального програмного забезпечення з 
відкритим кодом та створено прототип 
операційної системи з відкритим кодом 
СОВА (Система операційна військова) 
на базі ядра Linux, яка відповідає на-

ступним вимогам до технічних засобів:
процесор з тактовою частотою не 

менше 1.0 ГГц;
оперативна памʼять об’ємом не мен-

ше 512 Мб;
пристрій для зберігання даних 

(HDD)  не менше 10 Гб;
пристрій для виводу інформації 

(монітор)  не менше 15”;
відео-пам’ять (RAM) не менше 32 

Мбайт;
пристрій для зчитування оптичних 

носіїв інформації  СD/DVD - ROM.
За основу було обрано ядро Linux 

Debian 7 та графічну оболонку Gnome, 
які на думку розробників показали 
максимальну ефективність при зада-
них параметрах технічних засобів.

В результаті проведеного дослід-

ження отримали дистрибутив, який 
отримав абревіатуру СОВА – система 
операційна військова. Дистрибутив 
має розмір 635 Мб, що дозволяє розмі-
стити його на одному компакт-диску, 
встановлення ОС відбувається без під-
ключення до інтернет, в собі містить 
вбудований редактор LibreOffice для 
роботи з текстом, таблицями, схемами, 
графічними документами, презента-
ціями, підтримує роботу з файловими 
системами ext, ext2, ext3, ext4, FAT, 
FAT16/32, NTFS, ISO 9660, зручний ко-
ристувацький інтерфейс максимально 
схожий на користувацький інтерфейс 
Windows XP (Рис.1), інтернет-браузер 
для роботи в мережі Internet, утиліти 
для роботи з відео та звуковими файла-
ми, системний монітор та інші утиліти, 
які притаманні Windows XP. 

 
Після встановлення СОВА на ПЕОМ  

займає 1,9 Гб на жорсткому диску, а в 
процесі встановлення дає можливість 
розбити жорсткий диск на декілька 
дисків за бажанням користувача. За 
замовчуванням встановлює українську 
та англійську мови та за бажанням ко-
ристувача можна добавляти інші мови.

Висновки і пропозиції. В результаті 
проведеного дослідження з’ясувалось, 
–  незважаючи на той фактор, що Linux 
подібні операційні системи загалом 
орієнтовані на роботу в мережі, ло-
кальній або Internet, тобто при вста-
новлені ОС потрібен тільки початко-
вий завантажувач, який називають Life 
CD. На ньому розміщуються тільки 
компоненти, необхідні для початкового 
старту завантаження системи, а решта 
пакетів, які необхідні для повної ін-

сталяції підка-
чуються з 
серверів, що 
під’єднанні до 
мережі, фахів-
цям наукового 
центру вда-
лось створити 
дистрибутив, 
який може ін-
сталюватись 
та функціо-
нувати авто-
номно та, при 
необхідності, 

при підклю-
чені до мережі 

має можливість оновлення та наро-
щування різноманітного ПЗ, яке не 
входить до СОВА. Саме автономність 
СОВА дозволяє використовувати його 
в підрозділах ЗСУ, до яких ще не встиг-
ла дійти черга оновлення ПЕОМ, що в 
свою чергу, дозволить на період впро-
вадження оновленого парку техніч-
них засобів підтримати боєготовність 
підрозділів, маючи при цьому добру 
захищеність від шкідливих програм та 
вірусів та дуже малі фінансові витрати, 
оскільки Linux являється програмним 
забезпеченням вільного користування 
і не потребує зайвих витрат на оплату 
ліцензій за використання програмного 
продукту.
С.н.с. НДВ № 31 НЦЗІ О. Гаврилюк,
Начальник відділу № 31 НЦЗІ О. Гук, 
к.т.н. п.н.с. НДВ № 31 НЦЗІ 
В. Овсянніков 

Рисунок 1. Вигляд робочого столу ОС СОВА
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Особливості реалізації освітнього процесу на кафедрі 
Спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних засобів

Досвід застосування безпілотної 
авіації у військовій сфері висуває на 
передній план проблему безпечної ек-
сплуатації літальних апаратів на всіх 
етапах виконання завдань за призна-
ченням. Тому на кафедрі активно ве-
деться робота зі створення власних 
БпЛА та впроваджено у навчальний 
процес нову дисципліну „Бойове за-
стосування безпілотних авіаційних 
комплексів”.

Одним із пріоритетних напрямів 
вирішення цього завдання є підвищен-
ня якості підготовки операторів БпАК 
шляхом комплексного вдосконалення її 
окремих елементів, а саме теоретичної 
та практичної підготовки. 

Під час підготовки та впровадження 
даної дисципліни було: 

– розгорнуто 2 спеціалізованих 
комп’ютерних класи з тренажерним 
обладнанням для підготовки опера 
торів БпЛА (практичне відпрацювання 
польотів на симуляторах); 

– розгорнуто лабораторію зі ство-
рення та відновленню БпЛА; 

– розгорнуто майстерню зі створен-
ню та відновленню БпЛА. 

Підготовка за допомогою трена-
жерів та інших програмних засобів 
формує, підтримує й удосконалює про-
фесійно необхідні вміння та навички, 
а в загальному сенсі підвищує ймовір-
ність прийняття оптимального рішен-
ня оператором під впливом стресових 
факторів.

Використання тренажерів для під-
готовки операторів управління БпАК 
дозволяє значно скоротити час і ви-
трати на освітній процес та зменшити 

кількість реальних польотів літальних 
апаратів, що сприяє професійному ста-
новленню фахівців безпілотної авіації.

 Завдання, які виконуються на ка-
федрі в рамках підготовки операторів 
БпЛА та науковій діяльності кафедри: 

– відпрацювання теоретичних та 
практичних навичок з управління 
БпЛА-ретранслятором; 

– аналіз та розробка радіоліній 
зв’язку засобів БпЛА та наземної стан- 
ції керування (НСК), враховуючи склад 
та призначення БАК; 

– розрахунок та принципи застосу-
вання атенних пристроїв на БпЛА та 
НСК; 

– аналіз та методи впровадження 
перспективних навігаційних систем на 
БпЛА;

– дистанційне керування корисним 
навантаженням (оптоелектронна си-
стема, телекомунікаційне обладнання 
та ін.); 

– здійснення розрахунку та пла-
нування польотних характеристик 
БпЛА для ефективного використання 

ретранслятора (зона покриття, макси-
мальна кількість абонентів, регулю-
вання пропускної здатності); 

– конфігурування польотного кон-
тролера (автопілота) та основних скла-
дових частин БпЛА; 

– обробка аерознімків (реєстрація 
зображення, стиснення зображення та 
кодування, передача зображення по ка-
налу зв’язку, декодування та корекція 
зображення у випадку необхідності 
(фільтрація), дешифрування зображен-
ня (виділення ознак об’єктів моніто-
рингу); 

– створення файлів маршруту по-
льоту в спеціалізованому програмно-
му забезпеченні „Mission  Planner”, 
прив’язка координат до фотографій че-
рез ПЗ „Mission Planner”; 

– обробка аерознімків (реєстрація 
зображення, стиснення зображення та 
кодування, передача зображення по ка-
налу зв’язку, декодування та корекція 
зображення у випадку необхідності 
(фільтрація), дешифрування зображен-
ня (виділення ознак об’єктів моніто-
рингу); 

    – розробка звітно-інформаційних 
документів.

Окрім теоретичної підготовки не 
менш важливим є практичні навички 
курсантів щодо пілотування БпЛА. В 
даному сегменті на кафедрі підготовле-
но три пілотних інструктори та постій-
но проводяться заняття з відпрацю-
вання практичних польотів на БпЛА 
власного виробництва. 

Старший викладач кафедри Спеціаль-
них засобів зв’язку та радіотехнічних 
засобів 
підполковник О. Макаренко 
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Кращі викладачі та науковці

Життєвий шлях Леоніда Олексан-
дровича Бондаренка бере свій початок 
в Республіці Білорусь. Народився Ле-
онід Олександрович 19 жовтня 1950 
року в місті Гомелі, де  закінчив серед-
ню школу в 1967 році і відправився до 
Києва. В тому ж році вступив в Київсь-
ке вище військове інженерне училище 
зв’язку, яке закінчив з відзнакою в 1972 
році за фахом „Військовий інженер 
електрозв’язку”. 

З цього моменту почалося станов-
лення офіцера в найвіддаленіших ку-
точках Радянського Союзу: починаю-
чи від Закавказького воєнного округу, 
служби в Німеччині, Уральського 
військового округу до Збройних Сил 

Підполковник Білан Антон Ми-
колайович народився 2 серпня 1975 
року в місті Києві. З 1982  по 1992 
роки навчався в загальноосвітній 
школі міста Києва. Під час навчання 
у школі  неоднарозово займав призові 
місця у районних та обласних олім-
піадах. Школу закінчив з відзнакою.

Дивлячись на свого діда-офіце-
ра, з дитинства мріяв про військову 
кар’єру і саме тому без вагань всту-
пив до Київського військового інсти-
туту управління та зв’язку (КВІУЗ) 
на спеціальність „Автоматизовані си-
стеми управління”. Після успішного 
закінчення вишу (диплом з відзнакою) 

України. Вимогливість до себе та під-
леглих, до знань, які необхідні зв’язків-
цю забезпечили Леоніду Олександро-
вичу проходження служби на посадах 
командира роти, заступника командира 
батальйону, командира батальйону, на-
чальника зв’язку з’єднання  та коман-
дира полку зв’язку. 

Всі ці роки його не покидали дум-
ки про альма-матір. Тому в 1993 році 
Леонід Олександрович повернувся 
до Київського військового інституту 
управління та зв’язку на посаду За-
ступника начальника інституту,  де 
проявив себе не лише як фахівець своєї 
справи, а й гідний та наполегливий 
офіцер, що здатен впоратись з будь-
яким труднощами (задачами).

В 1998 році Леонід Олександрович 
закінчив військову кар’єру та звіль-
нився з лав ЗС України. Але з набутим 
досвідом та знаннями він не міг зали-
шитись відпочивати. Тому після звіль-
нення в запас працював технічним  
директором ДВФТЗ „УКРНАФТО-
ЗВ’ЯЗОК”, а вже наступного року був 
призначений на посаду генерального 

директора ПП „ТЕХНОКОМ”.
З 2011 року і по теперішній час Ле-

онід Олександрович працює в Науко-
вому центрі зв’язку та інформатизації 
на посаді старшого наукового спів-
робітника. На сьогодні має понад 50 
наукових праць, постійно займається 
винахідницькою та раціоналізаторсь-
кою роботами. 

За його участі були розроблені про-
позиції щодо Концепції розвитку си-
стеми зв’язку ЗС України, Системного 
проекту створення цифрової системи 
зв’язку ЗСУ, низки нормативних доку-
ментів стосовно організації та плану-
вання зв’язку.

Розроблені ТЗ на ДКР до КАЗ, по-
льового розподільчого кабелю зв’язку, 
які знайшли реалізацію на підприєм-
ствах України. 

Як науковець, Леонід Олександро-
вич Бондаренко оцінюється колегами 
як грамотний і досвідчений фахівець, 
який постійно прагне самовдоскона-
лення та залюбки допоможе у вирішен-
ні складних наукових питань.

був направлений на служ-
бу до Батальйону забезпе-
чення навчального процесу 
КВІУЗ, а з 1997 року повер-
нувся до рідного навчально-
го закладу. В інституті про-
ходив службу на командних 
та інженерних посадах від 
інженера навчальної лабо-
раторії  до старшого викла-
дача кафедри Автоматизо-
ваних систем управління.

За 13 років викладацької 
діяльності у Антона Ми-
колайовича накопичився 

багатий досвід, яким із задоволенням 
ділиться зі своїми вихованцями. Тож 
не дивно, що він завоював імідж гід-
ного наставника, якого поважають і 
люблять серед колективу кафедри та 
курсантів.  Він переконаний, що пе-
редача знань і виховання майбутніх 
офіцерів, особливо в такий непростий 
для України час – це надзвичайно 
відповідальне завдання, дуже тонка 
робота, яка вимагає великої віддачі. 

Коли на сході України виникла про-
блема з перепідготовкою військових 
зв’язківців офіцер без вагань прийняв 
участь в антитерористичній операції 

на території Донецької та Луганської 
областей у період з 24.03.2017 р. по 
23.04.2017 р. у якості інструктора по 
розгортанню та застосуванню засобів 
зв’язку. Досвід, отриманий в ході про-
ведення АТО (ООС), був успішно впро-
ваджений у навчальний процес кафедри 
Автоматизованих систем управління.

Усвідомлюючи, що фаховість май-
бутніх професіоналів залежить від 
компетентності викладача, Антон 
Миколайович постійно самовдоско-
налюється. На його рахунку десятки 
успішно пройдених курсів з мережевих 
технологій та почесний сертифікат ін-
структора мережевої академії Cisco, що 
вважається одним з найбільш престиж-
них у всьому світі. З 2016 року являєть-
ся слухачем Національної академії дер-
жавного управління при Президентові 
України за спеціальністю „Публіч-
не управління та адміністрування”.

Результатом роботи сучасно-
го викладача, який рухається впе-
ред, наполегливо працює та досягає 
результатів є курсанти, впевнені у 
своїх знаннях, уміннях та навичках.

ТВО начальника кафедри № 21
підполковник О. Троцько
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Традиції святкування Дня Перемоги у світі

9 травня Україна відзначає День Пе-
ремоги над нацизмом у Другій світовій 
війні, який прийшов на зміну радян-
ській традиції святкування Дня Пе-
ремоги над фашизмом у Великій Віт-
чизняній війні 1941 – 1945 рр. Варто 
пам’ятати, що 74 роки тому закінчив-
ся найбільший військовий конфлікт в 
історії людства – Друга світова війна, 
що мала своїм наслідком розгром та 
капітуляцію Німеччини. Пізно увечері 
8 травня 1945 року о 22:43 за цен-
тральноєвропейським часом у бер-
лінському середмісті представниками 
нацистської Німеччини, союзників та 
СРСР було підписано „Акт про безза-
стережну капітуляцію” Збройних Сил 
Німеччини. За московським часом це 
відбулося 9 травня о 0:43, що і покла-
ло початок суперечностям щодо дати 
святкування Дня Перемоги. 

В Європі святом вважається 8 трав-
ня. Однак, на відміну від пострадян-
ського простору там відзначається не 
День Перемоги, а День примирення, 
в який прийнято вшановувати памʼять 
жертв німецького нацизму. В Україні 8 
травня є „Днем пам’яті та примирен-
ня” відповідно до Указу Президента П. 
Порошенка № 169/2015 від 24 березня 
2015 р., підписаного з метою гідного 
вшанування подвигу українського на-
роду, його визначного внеску в перемо-
гу Антигітлерівської коаліції у Другій 
світовій війні.

Війна забрала понад 3,9 млн. мир-
них жителів країни, а 2,4 млн. молодих 
працездатних українців було вивезено 
на примусові роботи до Німеччини, 
більшість з яких так і не повернулися 
додому. На руїни перетворилися 714 
міст і селищ міського типу, понад 28 
тис. сіл, було зруйновано близько 16 
тис. промислових підприємств, понад 
30 тис. колгоспів та радгоспів. Загаль-
на сума збитків, заподіяних населенню 
й народному господарству республіки 
була оцінена у майже 1,2 трлн. карбо-

ванців. Із огляду на ці факти в Україні 
прийнято вшановувати пам’ять полег-
лих та жертв війни без святкувань. 

У так званій „Старій Європі” (Вели-
ка Британія, Франція, Німеччина) День 
Перемоги відзначають здебільшого 8 
травня у зв’язку з точною датою під-
писання Акту капітуляції Німеччини. 
У Великій Британії 8 та 9 травня на-
звані Днями пам’яті та примирення. У 
ці дні звідусіль лунає заклик зберігати 
пам’ять про жертви війни та не допу-
стити повторення подібного у майбут-
ньому. 

Загалом, 9 травня європейці святку-
ють День Європи, що веде свій початок 
від проголошення декларації міністра 
закордонних справ Франції Робер-
та Шумана від 9 травня 1950 року і 
вважається початком єдиної Європи. 
На відміну від Дня Перемоги, якому 
завжди властивий прихований сум, 
День Європи несе у собі всі елементи 
безтурботного святкування та набуває 
все більшого значення в об’єднаній Єв-
ропі. Очевидно також, що обидва свята 
дещо зливаються і, здається, у напрям-
ку більшої уваги до останнього. Ціка-
во, що в Україні також святкують День 
Європи відповідно до указу президен-
та Леоніда Кучми щороку у третю су-
боту травня. Втім, у регіонах України, 
у першу чергу в Західній Україні, в 
яких не прийнято святкувати День Пе-
ремоги, День Європи проводять саме 9 
травня.

Церемоніал відзначення Дня Пе-
ремоги варто проілюструвати на при-
кладі Франції. У цей день традиційно 
проводиться невеликий військовий 
парад, а президент країни виступає із 
промовою. Для французів цей день оз-
начає не лише перемогу над німцями, 
а й примирення, причому не лише із 
колишнім ворогом, а також із ниніш-
німи опонентами та власною історією. 
Для Німеччини День Перемоги завжди 
містив певну дилему: для одних німців 
цей день означав втрату Вітчизни і по-
разку, для інших – визволення, дехто 
був вдячний за можливість розпочати 
нове життя, а хтось не цікавився ним 
взагалі. Перший президент ФРН Тео-
дор Хойс назвав 8 травня „трагічним 
і проблематичним парадоксом”, адже 
в цей день Німеччина була одночасно 
знищена і врятована. Ці протиріччя 
властиві німецькому суспільству  і сьо-

годні. У Рейхстазі не дивно почути від 
найвищих посадових осіб країни заяви 
про те, що Німеччина „перетворила 
усю Європу на масове кладовище”. Од-
нак, сучасна Німеччина не визнає себе 
правонаступником Третього Рейху, 
тому День Перемоги трактується нею, 
як визволення від нацистської тиранії. 
Все активніше використовуються інші, 
більш метафоричні характеристики 
Дня Перемоги, зокрема „відправна 
точка” або „втрата для майбутнього”. 

Нові члени Євросоюзу (Чехія, Поль-
ща, Угорщина) мають свою позицію 
щодо результатів Другої світової війни, 
ставлення до комуністичних режимів, 
відзначення 9 травня, що має свої від-
мінності порівняно зі „старою” Євро-
пою. Це не дивно, адже їй не довелося 
зазнати майже півстолітнього правлін-
ня комуністів, залежних від Москви.

Концентрованим вираженням по-
зиції цих країн до Дня Перемоги ста-
ли слова президента Литви Валдаса 
Адамкуса – для них 8 травня 1945 року 
не принесло перемогу над насиллям, 
а лише змінило один деспотичний ре-
жим на інший. Поділяє цю думку і ві-
домий історик Тимоті Снайдер, який 
зазначає, що для центрально- та схід-
ноєвропейських країн 1945 рік означає 
перехід від однієї окупації до іншої. 
Неважко здогадатися, що відмова від 
святкування Дня перемоги в Україні 
ґрунтується на схожій логіці.

У США існує стійка традиція від-
значення Дня Перемоги, яка, проте, 
не набуває масового, а тим більше 
помпезного характеру. Найчастіше 
відзначення обмежується невеликим 
вітанням глави держави і незначни-
ми місцевими святкуваннями. Треба 
пам’ятати, що офіційно Друга світова 
війна закінчилася 2 вересня 1945 року 
капітуляцією Японії і, в першу чергу, 
для США саме цей день є справжнім 
закінченням війни. Нині більшість 
країн світу, зокрема, держави Європей-
ського Союзу в цілому, намагаються 
побудувати свій канон Дня Перемоги, 
який би сприяв легітимізації політич-
ної влади, становленню ідентичності 
населення, єднанню, порозумінню і 
примиренню. Очевидно, це завдання 
наразі стоїть і перед Україною.
К.іст.н., старший викладач кафедри 
№ 3 В. Садикова 
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Історичні сторінки науки

 Як бачимо нині (навіть по діяль-
ності популярного Ілона Маска) – роз-
умні люди, інженери  завжди цінують-
ся у розвинених країнах. А науковець 
– він і в Африці науковець, бо закони 
фізики не залежать від кольору шкіри, 
мови чи, скажімо, віросповідання. 

Наука ж, в принципі, не може бути 
національною, вона інтернаціональна, 
і там, де кращі умови, науковців біль-
ше. 

17 жовтня 2018 року розпоряджен-
ням Кабміну було затверджено план 
заходів щодо реформування вітчизня-
ної наукової сфери. Ним окреслено 
маштабні завдання. 

Це, зокрема, перегляд переліку 
пріоритетних напрямів розвитку нау-
ки і техніки та механізму їх реалізації, 
удосконалення системи національних 
академій наук, стимулювання повер-
нення талановитої наукової молоді 
в Україну, удосконалення норма-
тивно-правової бази для ефективної 
участі українських учених у реалізації 
міжнародних проектів, дослідницьких 
та інноваційних програм, створення 
сприятливих умов для участі україн-
ських науковців та бізнесу в міжна-
родному співробітництві у сфері на-
уки, технологій та інновацій. Україна 
зберігає потужний інтелектуальний 
потенціал, який здатний до генерації 
наукових ідей світового рівня, має 
сильні наукові школи з математики, 
інформатики, фізики, хімії, медицини, 
ядерної фізики, радіоелектроніки, біо-
технології, розробки нових матеріалів, 
інформаційних технологій, засобів 
зв'язку та телекомунікацій. Україна 
входить до вісімки країн світу, які 
спроможні забезпечити повний цикл 
проектування та виробництва авіакос-
мічної техніки, до п'ятірки країн світу 
з повним циклом виробництва танків 

та до десятки найбільших суднобудів-
них країн світу. В Україні розвинуті 
також інші високотехнологічні галузі 
промисловості, зокрема виробництво 
важкого машинобудування, енергетич-
ного устаткування, приладобудування. 

Коли просять назвати відомих ви-
нахідників, на думку одразу спадають 
імена науковців-чоловіків. До Дня на-
уки хочеться розповісти про одного з 
видатних українських вчених – Віктора 
Михайловича Глушкова (1923 – 1982 
р.р.),  який є піонером комп'ютерної 
техніки, автором фундаментальних 
праць у галузі кібернетики, математики 
і обчислювальної техніки, ініціатором і 
організатором реалізації науково-до-
слідних програм створення проблем-
но-орієнтованих програмно-техніч-
них комплексів для інформатизації, 
комп’ютеризації і автоматизації госпо-
дарської і оборонної діяльності країни. 

Глава наукової школи кібернетики. 
Лауреат численних премій і нагород. 
Дійсний член АН СРСР, АН УРСР. По-
чесний член багатьох іноземних ака-
демій. Засновник Інституту кібернети-
ки імені В. М. Глушкова НАН України, 
який і очолював до 1982 р. Помер в 
Москві, куди був перевезений для ліку-
вання. Глушковим були розроблені 
принципово нові підходи до створення 
систем обробки інформації, які карди-
нально змінили уяву про теорію систем 
управління та теорію обчислювальних 
систем, підготували основу для нового 
етапу розвитку науки про інформацію. 

Ще на початку становлення обчис-
лювальної техніки, В. М. Глушков 
ініціював дослідження з моделюван-
ня інтелектуальної діяльності. Він 
багато уваги приділяв розробці ідеї 
„мозкоподібних” структур ЕОМ, за 
якими йому вбачалися у майбутньому 
велетенські можливості. Численні про-
блеми штучного інтелекту ставилися 
і розв'язувалися в Обчислювальному 
Центрі АН УРСР. І серед них такі, як 
моделювання еволюції, автоматичне 
доведення теорем, побудова перших 
робототехнічних систем, розпізна-
вання зорових образів і усної мови, 
розпізнавання змісту фраз тощо. Все-
союзна школа з розпізнавання образів 
у м. Києві у 1962 р. зібрала практично 
всіх спеціалістів країни з цих питань.

А як же учені-жінки? Вони теж 
створюють багато чудових речей, яки-

ми ми користуємося в повсякденному 
житті, а саме:

1. Комп’ютерне програмне забезпе-
чення – Ґрейс Гоппер. 

 Під час Другої світової війни Ґрейс 
Гоппер вступила до лав ВМС США. У 
неї було завдання – працювати над но-
вим комп’ютером Mark-1. Невдовзі, у 
1950-х роках науковець очолила пере-
дові розробки в галузі комп’ютерного 
програмування. 

Ґрейс була однією з авторів компіля-
тора для мови програмування, який пе-
ретворював інструкції на код для зчи-
тування комп’ютером. 

Це відкриття пришвидшило процес 
програмування й радикально змінило 
спосіб роботи електронних обчислю-
вальних машин.

2. Визначення номера абонента й 
очікування виклику – доктор Шир-
лі Енн Джексон. Доктор Ширлі Енн 
Джексон – американський фізик-тео-
ретик. Завдяки її дослідженням 1970-х 
років з’явилися система автоматичного 
визначення номера абонента, що теле-
фонує, та опція очікування виклику, 
коли абонент розмовляє з іншою лю-
диною. Відкриття Джексон у галузі те-
лекомунікацій уможливили створення 
портативного факсу, оптичного волок-
на та елементів сонячних батарей.

3. Цікаво, що ідея винаходу усім 
відомого кевларового бронежилета 
належить також жінці-вченому з ком-
панії DuPont, американському хімікові 
польського походження Стефани Ку-
олик. Вона створила кевлар волокна, 
з яких тепер у всьому світі роблять 
куленепробивні жилети.  Починаючи 
з 1991 року, кевларові шоломи носять 
на голові усі американські солдати. А 
винахідниця бронежилета включена до 
списку великих жінок Америки.

Українська наука сьогодні – це 
близько 60 тисяч дослідників, які пра-
цюють в понад 400 наукових установах 
та 200 вищих навчальних закладах. Їх 
наполеглива праця примножує здобут-
ки в науці. 

До професійного свята працівників 
науки – Дня науки ми вшановуємо нау-
кові традиції, досягнення вчених, яки-
ми ми пишаємось і на які покладаємо 
великі сподівання.

Начальник НОВ
підполковник І. Діянчук
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Кращі курсанти 

К о ж н а 
людина – це 
особистість. 
Особистість, 
яка прагне 
за час сво-
го існування 
досягти не 
тільки вдо-
скона лення 
д у х о в н о г о 
єства, а й фі-
зичного ро-
звитку, на-

бути нових вмінь, створити вагоме 
підґрунтя для власного майбутнього. 
Таку непохитну жагу до підкорення 
вершин досконалості має курсант 271 
навчальної групи факультету Інфор-
маційних технологій солдат Олексій 
Доброштан.  Ще навчаючись у Лино-

К р а щ и й 
курсант фа-
к у л ь т е т у 
Б о й о в о г о  
застосуван-
ня систем 
управління 
та зв’язку 
– курсант              
37 навчаль-
ного курсу 
с т а р ш и й 
солдат Бон-
дарчук Ігор 

Вадимович являється зразком у вико-

нані службових обов’язків та навчанні. 
Старший солдат Бондарчук І.В. за час 
навчання в інституті показує відмін-
ні показники у навчанні і дисципліні.    
Звертаючись до своїх  одногрупників, 
старший солдат Бондарчук І.В. по-
стійно вказує на те, що вони майже 
офіцери, і тому необхідно привчатись 
корегувати своє ставлення до військо-
вої служби як майбутніх офіцерів, які 
в змозі відповідати за свої вчинки та 
дії. Не соромиться показувати своїм 
прикладом, як краще та правильніше 
потрібно робити у ситуаціях, які скла-
даються. 

Протягом навчання в інституті вно-
сив значний внесок у розвиток факуль-
тету і курсу, що і продовжує робити 
зараз.

Начальник 37 навчального курсу 
майор Стойчев М.І., а також управлін-
ня факультету позитивно характеризує 
старшого солдата Бондарчука І.В., 
вказуючи на його відповідальність,  
чесність, що відзначає його у кращу 
сторону.

ТВО заступника начальника 
факультету з МПЗ майор М. Стойчев

вицькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Чернігівської області, хло-
пець зарекомендував себе як старанний 
учень,  демонстрував велику допит-
ливість та цікавість до різноманітних 
наук, що породжували в результаті цін-
ні плоди. Прививала Олексію любов 
до навчання його мама, Наталія Ми-
колаївна, яка мала неабиякий досвід у 
цій справі, адже працювала вчителем. 
Тато, Сергій Павлович, навчав хлопця 
чоловічим ремеслам, виховував його 
стійкий характер, який Олексій згодом 
випробує у військовій справі. 

Завдяки власній наполегливості та 
старанності хлопець вже на першому 
році навчання зміг стати відмінником 
не тільки у навчанні, а й у спорті, зо-
крема показати високі показники у  
прикладній стрільбі, футболі, з бігу. 
Крім того, Олексій неодноразово брав 

участь у Всеукраїнському конкурсі 
знавців української мови імені Петра 
Яцика, в якому посів почесне ІІІ місце, 
представляв честь інституту на зма-
ганнях у галузі програмування Google 
HashCode, де зміг продемонструвати 
вже набуті вміння та отримати неаби-
який досвід для подальших звершень. 
Наразі Олексій Доброштан ґрунтовно 
готується до Національного оборон-
ного Хакатону, на якому має непохитні 
наміри показати найвищий рівень під-
готовки. 

За високі досягнення у навчанні, 
бездоганну дисципліну Олексій має 
портрет на тлі бойового прапора інсти-
туту, що є підтвердженням честі та гід-
ності майбутнього офіцера. 

Курсант 271 навчальної групи
солдат Д.Сорока 

К у р -
сант 174 
н а в ч а л ь -
ної групи 
солдат ГО-
П А Н Ч У К 
Юлія Олек-
сандрівна 
– не лише 
з р а з к о в а 
жінка – 
в і й с ь к о -
в о с л у ж -
бовець, а 
ще й дуже 
т в о р ч а 

та різнобічна особистість.  
Дівчина із села Роставиця Жито-

мирської області в юному віці вирі-

шила стати військовослужбовцем. 
Юлія обожнює співати та відві-

дувати заходи наукового та війсь-
кового спрямування у вільний час. 
У 2017 році вона закінчила му-
зичну школу по класу фортепіано.

З самої початкової школи дівчин-
ка навчалась тільки на «відмінно» та 
закінчила школу із срібною медаллю. 
У інституті Юлія продовжила своє 
успішне навчання та вже будучи на 
ІІ курсі отримала Стипендію Прези-
дента України за успіхи у навчанні.

Пані Юлія вступила на навчання до 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв 
Крут у 2017 році та обрала факуль-
тет Телекомунікаційних систем. Юля 
завоювала у товаришів – однокурс-

ників авторитет та повагу своїм ста-
ранним навчанням та відповідальним 
ставленням до будь-якої справи і, на-
певне, своєю чарівною посмішкою.

Також вона обожнює свою 
справу і цікавиться математич-
ним спрямуванням, багатьма вузь-
коспеціальними предметами.  

Дівчина мріє досягти своїх цілей, са-
мореалізуватися, зробити гарну кар’єру 
та неодмінно створити щасливу родину. 

Бажаємо їй наснаги, творчого й 
професійного розвитку та успіхів! 

Солдат А. Рудніцька 
Курсант 173 навчальної групи
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Оцінка граничної дальності на інтервалах радіорелейного зв’язку 
Радіорелейний зв'язок – це рід зв’язку, який передбачає забезпечення прямої ви-

димості між антенами кореспондентів. Основними варіантами бойового застосуван-
ня радіорелейного зв’язку є:

побудова ліній прив’язки до стаціонарної транспортної мережі зв’язку;
розгортання польової опорної мережі зв’язку (транспортної мережі);
побудова ліній прямого зв’язку між пунктами управління. 
Перевагою радіорелейних ліній (РРЛ) порівняно з проводовими або волокон-

но-оптичними є висока оперативність розгортання, а порівняно з супутниковими – 
значно вища пропускна спроможність (десятки-сотні Мбіт/с порівняно з одиницями 
Мбіт/с). 

Факторами, які обмежують дальність зв’язку є кривизна земної поверхні, нерів-
ності рельєфу, природні та штучні об’єкти, які можуть перекривати лінію прямої 
видимості, або потрапляти у зону, суттєву для розповсюдження радіохвиль (третина 

першої зони Френеля). Тому перед розгортанням радіорелейного інтервалу (РРІ) обов’язково здійснюється побудова про-
філю рельєфу місцевості з урахуванням кривизни Землі та нанесенням об’єктів, які знаходяться між передавачем та прий-
мачем (рис. 1). Для забезпечення прямої видимості польові РРС комплектуються високими (до 30 м) щоглами (рис. 2). При 
цьому середня протяжність інтервалу складає 20 – 35 км. У той же час, якщо забезпечити значні висоти підйому антен, у 
тому числі з використанням підвищень рельєфу місцевості, підвісу антен на стаціонарних об’єктах (трубах електростанцій, 
щоглах операторів мобільного зв’язку тощо) можна забезпечити значно більші відстані між станціями на інтервалі. 

Сучасні РРС підтримують декілька режимів роботи, які відрізняються шириною смуги каналу, видом модуляції, схемою 
завадостійкого кодування, чутливістю приймача та іншими параметрами. В залежності від обраних ширини смуги каналу, 
виду модуляції та завадостійкого коду змінюється пропускна спроможність каналу (швидкість передачі інформації). При 
цьому, зі збільшенням пропускної спроможності максимально можлива (гранична) дальність зв’язку зменшується через 
погіршення чутливості приймача. Тому перед побудовою профілю доцільно переконатися, чи можливий в принципі зв’язок 
між заданими точками у заданому режимі роботи (із необхідною швидкістю передачі).

 Розраховані значення граничної дальності зв’язку для відкритих радіорелейних 
інтервалів, побудованих з використанням станцій Р-425 та Р-402, які входять до 
складу апаратної Р-414МУ, представлені графічно на рис. 2. РРС Р-425 призначена 
для будівництва магістральних радіорелейних ліній з пропускною спроможністю до 
183 Мбіт/с, а Р-402 – як правило, ліній прив’язки з пропускною спроможністю до 
150 Мбіт/с. Цифри біля графіків відповідають ширині каналу в МГц, точки – різним 
видам модуляції, причому, чим вище точка на графіку тим вище позиційність мо-
дуляції. Для Р-425С3 найвища точка на кожному графіку відповідає QAM-256, далі 
слідують QAM-128, QAM-64, QAM-32, QAM-16, QPSK. Види модуляції, а точніше 
– модуляційно-кодові схеми (MCS), які підтримує Р-402.  Цифри (1/2, 2/3, 3/4, 5/6) 
означають швидкість завадостійкого коду. Чим ближче швидкість кодування до оди-

ниці, тим меншою коригувальною здатністю щодо виявлення та виправлення помилок, які виникають на виході приймача, 
він володіє, але, при цьому, зростає корисна пропускна спроможність. 

 Величина енергетичного запасу (перевищення очікуваного розрахованого рівня сигналу на вході приймача над його чут-
ливістю) для забезпечення коефіцієнта готовності інтервалу понад 99,5 % 
для робочих частот 6-7 ГГц при проведенні розрахунків приймалася рівною 
35 дБ (що встановлено з урахуванням багаторічного досвіду експлуатації 
радіорелейних ліній). Такий значний запас необхідний для компенсації так 
званих рефракційних завмирань. Коефіцієнт готовності – проміжок часу (у 
відсотках) від однієї доби, протягом якого забезпечуються вимоги до якості 
зв’язку (ймовірності помилкового приймання в каналі).

Таким чином, якщо, наприклад, стоїть завдання побудувати радіорелей-
ний інтервал з пропускною спроможністю 155 Мбіт/с, то з рис. 2 видно, що 
необхідно обирати РРС Р-425 з шириною смуги каналу 28 МГц, модуляцією 
128QAM, а протяжність інтервалу не повинна перевищувати 19 км. 

Якщо забезпечення зв’язку з необхідною пропускною спроможністю між 
двома заданими точками для умов вільного простору можливе, можна пе-

реходити до побудови профілю, розрахунку додаткових втрат за рахунок рельєфу місцевості, визначення енергетичного 
запасу та коефіцієнта готовності на реальному інтервалі.

Більш детально з матеріалом досліджень можна ознайомитись у збірнику наукових праць ВІТІ № 1 за 2019 рік.

Докторант НОВ, к.т.н., доцент підполковник Т. Гурський 

 Рис. 1. Побудова профілю місцево-
сті та визначення типу інтервалу

Рис. 2. Антени РРС, розгорнуті 
на щоглі

Рис. 3. Залежність граничної дальності 
зв’язку від ширини каналу та виду модуляції
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Здоров’я військовослужбовців – запорука високої боєготовності військ! 

Цим вкрай важливим завданням за-
ймається медична служба, яка у  Вій-
ськовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації представлена лазаре-
том на чолі з начальником медичної 
служби та начальником лазарету. 

Для медичної служби  основною 
задачею повсякденної діяльності є 
цілодобове забезпечення медичними 
послугами курсантів та військово-
службовців  інституту. І досягається  
це зосередженою працею усього ко-
лективу лазарету. Втома чи хвороба не 
перешкода для виконання завдань для 
медичного працівника! 

Щоденно медсестри та 
лікарі лазарету,  не шкоду-
ючи себе,  працюють, на-
віть будучи хворими, пра-
цюють, не покладаючи рук, 
в обідню перерву! І це все 
задля благополуччя наших 
військовослужбовців. 

Наразі медична служба 
інституту має кваліфіко-
ваних і досвідчених 
спеціалістів, які надають 
медичну допомогу хворим 
на високому рівні.  Щоден-
но відбувається амбулатор-
ний прийом, госпіталізації 
в лазарет та направлення 
на додаткові обстеження в 
НВМКЦ „ГВКГ” при не-
обхідності.  Лікарі факуль-
тетів разом з начальником 
медичної служби крім ліку-
вальної роботи постійно 
проводять санітарно про-
світницьку роботу, а також 
індивідуальні бесіди щодо 
збереження і покращен-

ня здоров’я. Як показує досвід, наші 
військовослужбовці дуже терплячі і 
тому іноді звертаються за медичною 
допомогою не своєчасно.  Однак і в 
таких випадках персонал лазарету 
завжди готовий діяти. Тактика ведення 
пацієнтів і об’єм лікувально-діагно-
стичних заходів визначається після 
огляду лікарем згідно діючих прото-
колів Міністерства охорони здоров’я 
та адаптованих локальних протоколів 
НВМКЦ „ГВКГ”.  

Сучасна медицина передбачає спря-
мування великої частини заходів на 
профілактику виникнення  захворю-

вань. Саме тому лікарі ла-
зарету у тісній співпраці 
із начальниками факуль-
тетів дбають про здоров’я 
курсантів. Профілактич-
ний напрямок дозволяє 
попередити розвиток за-
хворювань та їх усклад-
нень, а також економить 
державні кошти, що осо-
бливо важливо для нашої 
країни зараз.  

Завдяки рішучим діям 
і активній позиції на-
чальника медичної служ-
би проводиться активна 
просвітницько-агітаційна 

робота та щеплення курсантів  і вій-
ськовослужбовців інституту проти не-
безпечних інфекційних захворювань! 
Під контролем лікарів медичні сестри 
вищої категорії щеплювали наших 
курсантів проти кору під час спалаху 
захворювання наприкінці 2018 року. 
Для щеплення використовувався ви-
сокоякісний бельгійський препарат, 
тому ускладнень та побічних реакцій 
на щеплення не було у жодного війсь-
ковослужбовця. Тільки за допомогою 
щеплення можна протистояти небез-
печним інфекційним захворюванням. 

Щеплення курсантів  допомогло 
знизити захворюваність на кір серед 
курсантів інституту.  Пропаганда здо-
рового способу життя працівниками 
лазарету – це звичайні щоденні заходи 
для нашого медичного підрозділу. З 
курсантами інституту лікарі щоденно 
проводять індивідуальні бесіди щодо 
збереження здоров’я та здорового спо-

собу життя. 
З військовослужбовцями інституту, 

які мають шкідливі звички (паління) 
бесіди проводять начальник лазарету 
на начальник медичної служби. Завдя-
ки цьому активно зростає кість війсь-
ковослужбовців, що припинили палін-
ня. 

Курсанти вдячні за медичну допом-
огу та підтримку, активно приймають 
участь в організації профілактичних 
заходів. Така тісна співпраця медичної 
служби з особовим складом інституту 
забезпечує найкращі результати  ліку-
вального процесу та пропаганди здоро-
вого способу життя.
ТВО начальника лазарету
капітан медичної служби Т. Єфіменко
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Вірші

Ось грім гримить і ллється 
дощ,

Нас злива  сильна заливає,
І не кидає мене в дрож,
Але чому, ніхто не знає.

Невже в мене страху нема
Перед непізнаною силою,

І не лякає темрява,
І вітру зносячі пориви.

І раптом зникне з неба тінь,
І все на мить охопить сонце,
І чуть лиш вітра шепотінь,
Веселка нам уже сміється.

Пішли з дощем туга й печаль,
І сонце нам несе надії,
Але у деяких, нажаль,

Не зникли маски головні їх.

Бо розучилися любити,
Природу небо, вітер, зливу.

Їх Его все не зупинити,
Лиш тільки гроші їм щасливі.

А гроші, знаєте – це зло,
І несумісне це з природою.

Так ось чому їм не щастило!
І дощ для них – це лиш негода.

Курсант 386 н .г. 
солдат Я. Бігун 

Стояла холодна  зима і поле 
все опустіло,

Ревів страшний вітер і все 
хилилося вітру.

Заметіль схиляла усіх додолу,
Казали усі: „Така наша  доля”.

Але, зачекай, вдалині стояла самотня 
квітка,

Не корилася заметілям, була 
подихом літа.

Вона стояла з останніх сил,
Стояла впевнено і рішуче.

Десять тисяч поетів і ще один
Писали про її невмирущість.
Вона стояла і не хилилась,

Як би важко їй не було.
Вона замерзла, але не корилась
Ворогу,  що  розбивав їй чоло.

Терпіла і мужньо тримала сльози,
Її розривали  й  шмагали  морози,

Але не впала, вона не впала.
Їй так  пекло, а вона сміялась.
Чекала сонця й терпіла грози,

Холодний вітер – гарячі сльози.
Стояла стійко самотня квітка,
Вітри лютували, морози ревли,

Вона була останнім подихом літа
І стала першим подихом весни.

Курсант 283 н.г. 
солдат А. Дяченко 

Вона як та стріла,
Що може швидко вбити,
Струнка, прудка та дуже 

гостра,
Але завжди влучає в ціль.

Один невірний крок,
І попада вона у серце,

Або у скроні
Твоїх нездійснених думок.

Лиш поглядом вона проводить,
А навкруги все мерехтить
Від іскор, що надходять

З її темно-зелених вогників.

Але ж знайдеться в світі
Майстер чи той «Робін Гуд»,
Що вміє з стрілами робити

Та швидко їх до себе приручити,
Щоб стали вони менш гостріші

А може трохи? 
Може за потреби?

Влучати вони могли лиш в 
одну ціль,

Якою буде безкрає небо.

Старшина 26 курсу
сержант І. Потушинській 


