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Новини, події, факти

В нашому інституті за участю На-
чальника військ зв’язку – начальника 
Головного управління зв’язку та ін-
формаційних систем ГШ ЗС України 
генерал-лейтенанта Володимира Рапка 
була проведена демонстрація зустріч-
ної роботи радіостанцій виробництва 

Aselsan в сумісній роботі

Курси з підготовки операторів радіостанцій Аselsan

В інституті здійснюється підготовка військових фахівців для 
Збройних сил України з експлуатації засобів радіозв’язку вироб-
ництва компанії Аselsan. В період з 1 по 5 липня були  проведені 
курси з підготовки інструкторів ВІТІ спеціалістами компанії 
Аselsan. До навчальної групи були включені курсанти факультету 
Телекомунікаційних систем.

Заняття проводилися інструкторами компанії Аselsan у спеціалі-

Aselsan та Motorola в режимі 
DMR.

Фахівцями кафедри Радіозв’яз-
ку факультету Телекомуніка-
ційних систем інституту було 
створено файли конфігурації, за-
програмовано радіозасоби та роз-
горнуто робоче місце, на якому 
продемонстрували сумісну роботу 
радіостанцій Aselsan та Motorola 
в режимі DMR, що в подальшо-
му дасть можливість підвищити 
ефективність управління в міжви-
дових угрупуваннях військ (сил) 
Збройних сил України.

зованому класі кафедри Радіозв'язку факультету Теле-
комунікаційних систем інституту.

По закінченню курсів курсанти отримали сертифіка-
ти операторів радіостанцій компанії Аselsan.
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Участь курсантів інституту в 
практичній фазі міжнародного 

навчання „Sea Breeze 2019”

Новини, події, факти

Фініш вступної кампанії: серед абітурієнтів найбільше 
охочих стати військовими програмістами

Курсанти інституту, а саме 
представники факультету Телеко-
мунікаційних систем та факультету 
Інформаційних технологій, приймали 
участь в практичній частині міжна-
родного навчання „Sea Beeze 2019”, 
які відбувались в Одесі за участі 17 
держав-членів НАТО.

Курсанти-зв'язківці виконували 
важливі та відповідальні  завдання 
в якості операторів радіостанцій КХ 
та УКХ Harris. Головним напрямком 
діяльності наших хлопців було під-
тримання постійної готовності засобів 
зв’язку до дії, забезпеченні достовір-
ності та безпеки зв’язку.

Навчання традиційно передбачали 
виконання завдань за стандартами 
НАТО на морі, на суші, в повітрі і під 
водою. Крім того, були заплановані 
артилерійські стрільби й інши вправи, 
суть яких не розголошувалась, бо 
залишався актуальним режим „вільної 
гри”, в якому раптові завдання надхо-
дили від багатонаціонального штабу 
навчань.

Таким чином, курсанти під час 
міжнародного навчання “Sea Beeze 
2019” відпрацювали практичні навич-
ки з експлуатації радіостанцій КХ та 
УКХ Harris, гідно представили наш 
навчальний заклад, істотно удоскона-
лили володіння англійською мовою 
та набули додаткових знань щодо 
термінології НАТО.

В інституті фінішувала цьогорічна 
вступна кампанія. Підсумки роботи 
приймальної комісії показали, що бажа-
ючих стати офіцерами та отримати су-
часну освіту у галузі ІТ-технологій було 
дуже багато. Всього до закладу надій-
шло більше 800 особових справ, серед 
них більше 100 дівчат, які мріють стати 
захисниками кіберпростору держави. 

Конкурс за першим пріоритетом на 
високотехнологічні спеціальності: „Кі-
бербезпека”, „Комп’ютерні науки” та 
„Інформаціні системи та технології” 
складав від 2,5 до 3 вступників на місце. 

Серед бажаючих стати в майбут-
ньому офіцерами-зв’язківцями дуже 
високий інтелектуальний рівень. 

Про це свідчать результа-
ти ЗНО та вступ до вишу 
цьогорічних золотих та 
срібних медалістів. Дер-
жавне замовлення вико-
нано в повному обсязі.

„Особливістю цьо-
горічного набору є те, що 
серед цивільної молоді 
побільшало бажаючих на-
вчатися за спеціальністю 
„Військове управління” 
(за видами Збройних Сил) 
та „Озброєння та війсь-
кова техніка”,– азначив 
заступник начальника ін-
ституту з навчальної ро-
боти полковник Олексій 

Сілко. Конкурс на спеціальність 
„Озброєння та військова техніка” в 
інститут склав 8 чоловік на місце.

Варто зазначити, що у юнаків та 
дівчат, які обрали професію офіце-
ра-зв'язківця, на наступному тижні 
розпочнеться  первинна  військово-про-
фесійна підготовка на базі батальй-
ону навчального процесу інституту. 

В навчально-польовому таборі  кур-
санти-першокурсники 21 день поспіль 
будуть навчатися загартовувати себе 
фізично й  морально, готувати  себе   до 
військової служби й навчання. І закін-
читься загальновійськова підготовка 
складанням   курсантами   військової  при-
сяги на вірність українському народові.

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації 
офіцерів за призовом

У інституті тривають трьох-місяч-
ні курси перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації офіцерів за призовом. 
Підготовка триває на базі батальйону 
забезпечення навчального процесу під 
керівництвом досвідчених керівників 
і науково-педагогічних кадрів. Офі-
цери запасу протягом першого місяця 
відновили набуті під час навчання на 
військовій кафедрі знання і практичні 
навички з індивідуальної загальновій-
ськової підготовки: відпрацювали пи-
тання тактики (дії взводу в наступі, в 
обороні), вогневої підготовки (вико-
нання вправ зі стрілецької зброї, прий-
омів метання гранат) та інженерної 
підготовки.

Впродовж наступного місяця на 
офіцерів за призовом чекають заняття з 
індивідуальної фахової підготовки вій-
ськового зв’язківця.
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Спортивне свято на навчальному зборі зі студентами 
випускного курсу кафедри Військової підготовки

Новини, події, факти

Курсанти інституту залучались до 
виконання завдань зі зв’язку під час 

Спритність, швидкість та волю до 
перемоги продемонстрували учасники 
навчального збору під час проведення 
спортивного свята. Цікаві змагання, 
фізична та емоційна боротьба принес-

п р о в е д е н -
ня команд-
но-штабного 
т ренування 
з органами 
у п р а вл і н н я 
л о г і с т и к и 
органів вій-
с ь к о в о г о 
у п р а вл і н н я 
ЗС України.

Під час 
в и к о н а н -
ня завдань 
м а й б у т н і 
офіцери на 

силах та засобах польової компонен-

ти інституту відпрацювали питання 
розгортання та підготовки до засто-
сування комплексної апаратної зв’яз-
ку. Практично відпрацювали функ-
ціональні обов’язки за посадами 
на вузлі зв’язку пункту управління.

Це дозволило забезпечити зв'язок 
та надати відповідні сервіси в ході 
проведення командно-штабного тре-
нування, вдосконалити практичні 
навички курсантів з експлуатації за-
собів супутникового зв’язку (Tooway), 
новітніх засобів телекомунікацій, 
розгортання абонентської мережі від-
критої ІР-телефонії, системи обміну 
службової інформації, відеоконфе-
ренцзв’язку, АСУ „Дніпро”, АТС-2.

Залучення курсантів інституту до виконання завдань зі зв'язку

Мовне тестування з визначення 
стандартизованих мовленнєвих 
рівнів (СМР-1, 2) у ВКСС ВІТІ

У період з 9 по 10 липня 2019 року 
у Військовому коледжі сержантсько-
го складу інституту проведене мовне 
тестування з визначення стандарти-
зованих мовленєвих рівнів (СМР-1, 
2) за стандартами НАТО STANAG 
6001 курсантів 2 курсу коледжу. За 
результатами мовного тестування 
Свідоцтво про визначення рівня во-
лодіння іноземною мовою СМР-1 
отримали 14 курсантів Військового 
коледжу. У порівнянні з тестуван-
ням курсантів-випускників 2018 року 
цього разу курсанти показали значно 
кращі результати володіння інозем-
ною мовою на рівні СМР-1. Це стало 
можливим завдяки високій мотивації 
військовослужбовців та сумісній кро-
піткій праці викладача і курсантів.

Керівництво інституту та коледжу 
розуміє важливість якісної підготовки 
курсантів з англійської мови і приве-
дення її у відповідність з міжнародни-
ми стандартами та сучасними потре-
бами.

ли велике спортивне задоволення усім 
учасникам спортивного свята. Чудо-
вим завершенням спортивного свята 
стало нагородження переможців.
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Новини, події, факти

Sea Breeze 2019 – міжнародні нав-
чання, метою яких є планування та про-
ведення багатонаціональної морської 
операції з безпеки в кризовому регіоні. 
Участь у навчаннях приймали представ-
ники збройних сил 19-ти країн світу.

Цьогоріч вперше до проведен-
ня зазначеного заходу залучали-
ся курсанти нашого інституту. 

Зокрема кращі представники інсти-
туту,  такі як Глущук Валентин, Кузен-
ков Владислав, Горбенко Сергій, На-
заренко Іван, Дука Олександр, Шпак 
Олександр та інші мали змогу здобути 
знання і вдосконалити практичні на-
вички у ролі операторів інформаційної 
системи „Delta” та радіостанцій Harris.

Морська практика на ракетному катері „Прилуки”

Дані навчання проходили з 01 
по 12 липня 2019 року і традицій-
но включали в себе  виконання 
завдань за стандартами НАТО на 
морі, на суші, в повітрі і під водою. 

На першому етапі наші хлопці бра-
ли участь у розгортанні автоматизо-
ваних робочих місць за напрямками: 
повітряний, надводний, наземний 
та сил спеціальних операцій, а та-
кож організовували взаємодію між 
компонентами з використанням 
множини технічних засобів та ін-
теграційної платформи „Delta”, яка 
функціонує за стандартами НАТО. 

Під час активної фази навчань наши-
ми курсантами проводилося нанесення 

оперативної обстановки на електронну  
карту, а також забезпечували інфор-
маційне наповнення автоматизованих 
систем ситуаційної (інформаційної) 
обізнаності об’єднаного штабу навчань. 

На борту ракетного катера „Прилу-
ки” Військово-Морських Сил Зброй-
них сил України під час виходу в море 
в рамках навчань „Sea Breeze” пере-
бували курсанти Національного універ-
ситету „Одеська морська академія”, 
морехідного коледжу технічного флоту 
НУ „ОМА”, а також нашого інституту.

Для курсанта Валерія Шиманського 
це перший у його житті вихід у море. 
Для майбутніх офіцерів-зв’язківців 
він мав більш ознайомчий характер.

„Відверто кажучи, я в захваті, й 
не тільки від моря, хвиль, гуркоту 
двигунів, а й від організації зв’яз-
ку на кораблі, від ставлення офіцерів 
до підлеглих. Нам провели екскур-
сію кораблем, ми побачили, з якими 
станціями радіозв’язку працюють на 
флоті, як приймають та передають 
повідомлення, адже над морем і над 
сушею радіосигнал розповсюджуєть-
ся по-різному”, – поділився своїми 
враженнями Валерій Шиманський.

За словами курсанта, їм з това-
ришами офіцери запропонували бу-
дувати свою офіцерську кар’єру 
саме на кораблях ВМС ЗС України. 

Хлопець каже, якщо раніше він на-
віть і не замислювався над такою пер-

спективою, то зараз, після 
побаченого, всерйоз замис-
лився над таким варіантом.

Тісна взаємодія з інозем-
ними партнерами дозволи-
ла підвищити рівень підго-
товки майбутніх офіцерів. 

За відгуками організа-
торів навчань курсанти по-
казали відмінні знання та 
гідно впоралися з виконан-
ням поставлених завдань.

Хочемо побажати хлоп-
цям наснаги, так трима-
ти! Ми вами пишаємося!

Начальник навчального курсу
капітан А. Фарбій 
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День системного адміністратора

Професія системного адміністрато-
ра в сучасному світі просто незамінна. 
Вже неможливо уявити, як може 
функціонувати організація чи установа 
без системного адміністратора, адже 
на нього покладено одне з найбільш 
відповідальних завдань – забезпечення 
надійної інформаційної взаємодії між 
різними елементами інформаційних 
систем. Робота великих і малих корпо-
ративних мереж, глобальної мережі Ін-
тернет, величезна кількість локальних 
систем і програмних комплексів, що 
включають в себе не тільки поштові 
системи або сервери баз даних, а також 
системи віртуалізації різних типів – все 
це налагоджено і функціонує завдяки 
фахівцям цієї унікальної професії, яка 
об’єднала в собі висококваліфікованих 
і глибоко небайдужих до технічних 
тонкощів людей. 

Системний адміністратор (від 
англ. system administrator, systems 
administrator) – працівник, посадові 
обов'язки якого передбачають забез-
печення роботи комп’ютерної техніки, 
комп'ютерної мережі і програмного 
забезпечення в організації. Інша назва 
– сисадмін (sysadmin).

Системне адміністрування засно-
ване на знанні комп'ютерних систем і 
ефективних способів їх використання 
працівниками організації. Це потребує 
знань як системного, так і прикладного 
програмного забезпечення, мети, з 

якою співробітники організації його 
застосовують, а також уміння усувати 
неполадки в апаратному та програмно-
му забезпеченнях. Чи не найважливі-
шим умінням системного адміністра-
тора є здатність до вирішення проблем 
(часто під тиском часових обмежень). 
Сисадмін необхідний і незамінний при 
неполадках у комп’ютерній системі, 
він мусить швидко і правильно діагно-
стувати й найкращим чином усувати їх. 

Системний адміністратор – не 
розробник програмного забезпечення. 
Зазвичай він не зобов’язаний писати 
прикладні чи системні програми. 
Однак, сисадмін повинен розуміти 
призначення й поведінку програмного 
забезпечення в разі його розгортання 
чи застосування, пошуку помилок у 
програмах, а, отже, знати декілька мов 
програмування, щоб використовувати 
їх для написання скриптів (сценаріїв), 
які дозволяють автоматизувати рутинні 
задачі. При забезпеченні роботи інтер-
нет-орієнтованих додатків системний 
адміністратор повинен особливо 
надійно контролювати безпеку ме-
режі. Це означає не тільки своєчасне 
оновлення програмного забезпечення, 
але й попереджувальні заходи проти 
зламу системи захисту і вторгнення в 
комп’ютерну систему. В деяких органі-
заціях за безпеку комп’ютерної мережі 
й підтримку брандмаузера (фаєрвола) 
відповідає адміністратор безпеки, але 

кожен сисадмін значною 
мірою повинен підтриму-
вати безпеку системи.

Своє професійне свято 
системні адміністратори 
відзначають в останню 
п’ятницю липня. Ця тра-
диція за даними проекту 
https://sysadminday.com/ 
мала початок в далекому   
1999 році. Тоді один з 
американських системних 
адміністраторів з Чикаго 
на ім’я Тед Кекатос (Ted 
Kekatos) виступив з іні-
ціативою на підтримку 
нового професійного свята, 
яке б об’єднало фахівців 
цієї важливої професії. 
Вперше неофіційне свято 
системних адміністраторів 
відзначалося 28 липня 2000 
року.
Так, 28-го липня того ж 

року це свято під назвою „System 
Administrator Appreciation Day” було 
вперше відзначене в США. 

Так і в нашому інституті велика 
кількість людей задіяна для виконання 
задач системного адміністрування. 
Зокрема, на кафедрі Комп’ютерних 
інформаційних технологій розгор-
нутий та функціонує інститутський 
шлюз доступу до глобальної мережі, 
адміністрування якого здійснюють 
висококваліфіковані фахівці. 

Також представниками кафедри 
розгорнуто та забезпечується функціо-
нування значної кількості мережевих 
та інформаційних сервісів, таких як: 
система дистанційного навчання, веб-
сайт інституту, електронна бібліотека, 
система вступу до нашого навчального 
закладу. 

Окрім того на кафедрі на базі 
системи віртуалізації розгорнуті та 
функціонують множина інформацій-
них сервісів, а саме: ftp-сервер, сервер 
IP-телефонії, різноманітні системи ке-
рування базами даних, система дистан-
ційного навчання на базі Moodle. Дані 
сервіси використовуються в навчаль-
но-виховному процесі як курсантами, 
так і науково-педагогічним складом.

Викладач кафедри № 22
капітан О. Кирган
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Спортивне життя інституту

 8 липня на ранковому шикуванні 
факультету Телекомунікаційних си-
стем було підведено підсумки Спар-
такіади інституту з бігу на 3 км., чов-
никового бігу 6 х 100, підйому силою 
на перекладині, бігу на 100 метрів, під-
тягування на перекладині.

 Факультет показав високі показ-
ники, що показує 
ефективну роботу 
командирів всіх 
рівнів щодо фізич-
ного розвитку осо-
бового складу.

Тож по резуль-
татам Спартакіади 
інституту факультет 
Телекомунікацій-
них систем зайняв 
призові місця:

17 курс І місце з 
бігу на 3 км;

17 курс І місце з 
бігу на 100 м;

17 курс І місце з 
човникового бігу 6 
х 100м.

Курсант 16 курсу 
ПАВЛОВА О.Ю.- І 
місце серед жінок у 

змаганнях з бігу на 2 км;
курсант 18 курсу МЕЛЬНИК Р.В. - І 

місце в змаганнях з бігу на 100 м;
курсант 15 курсу ШТЕФАНЮК 

П.М. - І місце в змаганнях з підйому 
силою на перекладині;

курсант 16 курсу ПІВНЯК І.С. - І 
місце з бігу на 3 км;

курсант 18 курсу МЕЛЬНИК Р.В. - І 
місце в змаганнях з човникового бігу 6 
х 100м.

Начальник факультету Телеко-
мунікаційних систем полковник Євген 
Рибка привітав переможців, вручивши 
кубки та грамоти.
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Навчальний збір зі студентами випускного курсу 
кафедри військової підготовки ВІТІ

З 1 липня розпочалась активна фаза 
польових занять з  громадянами Украї-
ни, які проходять військову підготовку 
за програмою офіцерів запасу.

Навчальний збір тривав 2 тижні та 
проводився на базі польової компонен-
ти батальйону забезпечення навчаль-
ного процесу інституту. 

Випускники набували практич-
них навичок та умінь із загальновій-
ськової, військово-технічної, вій-
ськово-спеціальної підготовки. На 
тактичному полі проходили практичні 
заняття з тактичної та інженерної під-
готовки, військової топографії, захисту 
від зброї масового ураження. А 4 лип-

ня були проведені навчальні стрільби зі 
стрілецької зброї. Також в навчальному 
таборі пройшли показові заняття по 
розгортанню окремих елементів пун-
кту управління та інформаційно-теле-
комунікаційного вузла, під час якого 
слухачі ознайомились з новітніми зраз-
ками військової техніки та засобами 
зв’язку.

Під час проведення навчального 
збору основна увага була направлена 
на придбання студентами практичних 
навичок на посадах згідно своїх війсь-
ково-облікових спеціальностей, управ-
ління підрозділами у різних умовах ве-
дення сучасного бою, виконання своїх 
обов’язків за фахом.

Начальник кафедри № 6
к.т.н., доцент О. Жук
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Урочиста мить
Більш ніж 100 випускників кафе-

дри Військової підготовки закінчили 
навчання згідно  програми підготовки 
офіцерів запасу за військово-обліко-
вими спеціальностями: „Застосування 
змішаних з’єднань військових частин 
і підрозділів”, „Соціальна психологія”.

Підсумком навчального процесу 
відбулося складання військової прися-
ги на вірність українському народові та 
включенння громадян України до про-
екту наказу Міністра оборони України 
про присвоєння первинного військово-
го звання „молодший лейтенант запа-
су”.

Серед випускників, які склали вій-
ськову присягу є студенти  провідних 
закладів вищої освіти, а саме: 

Київський національний торговель-

но-економічний університет;
Київський інститут права;
Київський політехнічний інститут 

ім. Ігоря Сікорського;
Національний транспортний універ-

ситет;
Національний авіаційний універси-

тет;
Національний університет харчових 

технологій; 
Національний університет фізично-

го виховання і спорту України;
Таврійський національний універ-

ситет імені В.І. Вернадського; 
Одеська юридична академія.
Серед випускників кафедри є війсь-

ковослужбовці рядового складу, сер-

жантського та старшинського 
складу, які пропонуються до 
атестування та присвоєння 
первинного військового зван-
ня „молодший лейтенант”.

За підсумками проход-
ження навчального збору 
та здачі випускних іспитів 
кращі результати з військо-
во-облікової спеціальності 
„Застосування змішаних 
з’єднань військових частин і 
підрозділів” показали солдат 
Євген Осипов, солдат Оле-
на Щедрікова; „Соціальної 
психології” – солдат Артем 
Ватрушкін, солдат Валерія 
Давиденко.
Старший викладач кафедри 
№ 6
к.т.н., В .Шилов
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Кращі викладачі та науковці

 Про-
ф е с о р 
кафедри 
Захисту 
і н ф о р -
мації та 
к і б е р -
захисту 
полков-
ник Ма-
з у л е в -
с ь к и й 
Олег Єв-
генович 
народив-

ся 8 квітня 1978 року в місті Полтава. 
В 1995 році закінчив середню школу та 
вступив до Полтавського вищого війсь-
кового командного училища зв’язку за 
спеціальністю „Спеціальний зв’язок”. 
Після випуску лейтенанта Мазулевсь-
кого О.Є. було призначено на посаду 
командира телеграфного взводу вузла 
зв’язку (польового) в/ч А0565. Після 
були посади командира взводу кур-
сантів, начальника відділення автома-
тизації вузла зв’язку (стаціонарного). 
Але життя Олега Євгеновича сильно 
змінилося після прийняття рішення 
присвятити себе освіті та науці. 

Провідний науковий співробітник 
науково-дослідного відділу підпол-
ковник Добропас Богдан Ігорович на-
родився 15 березня 1983 року у місті 
Полтава. Після закінчення школи він 
не вагаючись обрав шлях військового 
офіцера і у 2000 році вступив у Пол-
тавський військовий інститут зв’язку. 
З 2004 по 2013 роки служби Богдана 
Ігоревича були показовими, як приклад 
успішної кар’єри військового офіцера. 
В ці роки він проходив службу на по-
садах: командира радіорелейного взво-
ду – начальника станції радіорелейної 
роти, старшого інженера технічної 
частини, заступника командира  ба-

В 2002 році Мазулевський О.Є. 
закінчив заочний факультет Хар-
ківського національного університету 
радіоелектроніки, а в 2003 вступив до 
ад’юнктури Полтавського військового 
інституту зв’язку. В 2006 році закін-
чив ад’юнктуру, захистив дисертацію 
та отримав науковий ступінь кандида-
та технічних наук. З цього і почалася 
освітня діяльність Олега Євгеновича. 
В Полтавському військовому інституті 
зв’язку він пройшов посади викладача, 
старшого викладача та доцента кафе-
дри. В 2009 році вступив до Націо-
нального університету оборони Украї-
ни, який закінчив в 2011 році. Після 
випуску був призначений на посаду 
провідного наукового співробітника 
НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”. Але згодом 
Олег Євгенович повернувся до освіт-
ньої діяльності та був призначений на 
посаду старшого викладача кафедри 
Засекречувального зв’язку Військового 
інституту управління та зв’язку НТУУ 
„КПІ”. В грудні 2014 року – січні 2015 
року виконував бойові завдання в Сек-
торі „М” Антитерористичної операції, 
де на посаді офіцера відділу зв’язку та 
ІС брав участь в плануванні та органі-
зації зв’язку сектору, управління систе-

мою зв’язку сектору, в безпосередньо-
му налаштуванні апаратури системи 
зв’язку сектору та наданні безпосеред-
ньої допомоги підрозділам першої та 
другої лінії в налагодженні та віднов-
ленні зв’язку, а також приймав безпо-
середню участь у заходах введення 
противника в оману. Після повернен-
ня із зони АТО Олег Євгенович почав 
втілювати отриманий досвід в освітній 
процес кафедри. Надалі Олег Євге-
нович перейшов по службі на посаду 
старшого викладача кафедри Зв’язку 
та автоматизованих систем управління 
Інституту інформаційних технологій 
Національного університету оборо-
ни України, де передавав свій досвід 
слухачам в галузі захисту інформації 
та набував досвіду в галузі організації 
зв’язку в оперативній ланці управління 
в сучасних умовах і на сучасних зраз-
ках техніки. Але доля повернула пол-
ковника Мазулевського О.Є. до ВІТІ . 
І тепер Олег Євгенович передає свої 
знання та набутий досвід НПП та кур-
сантам інституту, а також продовжує 
вдосконалюватися сам.
Заступник 
начальника факультету № 3 з МПЗ 
підполковник П. Марчук

тальйону з озброєння, старшого офі-
цера оперативно-технічного відділен-
ня, головного інженера. А у 2013 році 
успішно склав іспити та вступив до 
Національного університету оборони 
України ім. І.Черняхівського, де і на-
вчався до 2015 року. Після закінчен-
ня університету був призначений на 
посаду начальника відділу контролю 
безпеки інформації військової частини 
А0334.

У 2017 році Богдан Ігорович взяв 
безпосередню участь у проведенні 
антитерористичної операції на тери-
торіях Донецької та Луганської обла-
стей.

Після повернення із зони прове-
дення антитерористичної операції у 
серпні 2017 року був призначений на 
посаду старшого офіцера відділення 
планування забезпечення матеріаль-
ними засобами Головного управління 
логістики Збройних сил України.

У лютому 2019 року був призначе-
ний на посаду провідного науково-
го співробітника науково-дослідного 
відділу Наукового центру зв’язку та 

інформатизації інституту. За ці кілька 
місяців роботи Богдан Ігоревич вже 
встиг прийняти участь у науковій ро-
боті колективу Центру. Під його керів-
ництвом була розроблена унікальна 
методика комплексної оцінки систем 
бездротового широкосмугового до-
ступу та надані експертні висновки 
щодо порівняння систем супутнико-
вого зв’язку для використання у Вій-
ськово-Морських Силах Збройних сил 
України і для забезпечення супутнико-
вого зв’язку під час руху.

Зараз Богдан Ігорович приймає 
активну участь у розробці проекту 
„Керівництва з організації Інформацій-
них (автоматизованих) систем у Міні-
стерстві оборони України та Збройних 
силах України”.

Колектив Наукового центра бажає 
Богдану Ігоровичу натхнення і подаль-
ших успіхів у справі служіння україн-
ському народу. Вітаємо Вас з успішним 
початком кар’єри науковця Збройних 
сил України.
Молодший науковий 
співробітник НЦЗІ О.Байдур
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Особливості застосування інноваційних технологій підготовки курсантів у 
Військовому коледжі сержантського складу

Перед викладачами військових 
коледжів, які готують молодших 
спеціалістів, нагально постає питання: 
як поєднати величезний обсяг навчаль-
ного матеріалу з якісним навчанням?

Педагогічні працівники ВКСС по-
стійно шукають нові форми і методи 
викладання, які б давали найбільший 
ефект, найвищий коефіцієнт засвоєн-
ня курсантами навчального матеріалу, 
прищеплювали їм практичні навички. 
Колектив коледжу наполегливо впро-
ваджує інноваційні технології, покла-
даючись на свої знання, досвід, в тому 
числі бойового застосування озброєн-
ня та військової техніки зв’язку, інтуї-
цію, розуміння вимог сучасності.

Сучасна методика викладання вій-
ськових дисциплін у ВКСС має бага-
тий арсенал різноманітних способів, 
прийомів і засобів навчання, як загаль-
но-дидактичних, так і галузево-дидак-
тичних. Безумовно, такими є іннова-
ційні технології навчання, серед яких 
найбільш значимими у застосуванні є 
активні та інтерактивні методи навчан-
ня у поєднанні з інтеграційними фор-
мами проведення занять.

Серед оригінальних інформацій-
но-комунікаційних технологій, які 
використовуються в навчальному про-
цесі, є наступні:

– вивчення сучасних цифрових за-
собів транкінгового зв’язку Motorola 
(радіостанції DP 4400, DP 4800, DM 
4600, ретранслятор DR 3000, їх віт-
чизняних модифікацій „Либідь”), 

 

станції супутникового зв’язку Tooway, 
засобів радіозв’язку Harris, радіорелей-
ні станції Р-414МУ, Р-425С3, засобів 
криптографічного захисту інформації, 
телекомунікаційних комплектів, а та-
кож сучасного телекомунікаційного 
обладнання цивільного призначення 
типу Ubiquiti та інш.);

– е-контент: використання електрон-
них підручників та посібників (інте-
рактивний електронний посібник „Ор-
ганізація військового зв’язку”);

– метод конкретних ситуацій або 
кейс-метод, який передбачає прийнят-
тя курсантами конкретного рішення у 
запропонованій ситуації; 

– моделювання процесів управління 
підрозділами та організації зв’язку;

– PRES-формула – метод навчання, 
який спрямований на зворотній зв’язок 
(рефлексію) викладач-курсант; 

– аудіовізуальний метод навчання, 
що полягає у створенні презентацій 
(відеопрезентацій) навчального ма-
теріалу; 

– метод творчого пошуку. Метод 
застосовується при виконанні творчих 
завдань під час практичних занять по 
забезпеченню зв’язку.

Останнім часом в навчальний про-
цес впроваджується інтегрована фор-
ма проведення занять. В першу чергу 
це пов’язано з актуальністю проблеми 
міждисциплінарних зв’язків на сучас-
ному етапі, необхідністю удоскона-
лення змісту освіти, здійснення інте-
гративних процесів теорії навчання, 
забезпечення реалізації принципів 

 

національно-патріотичного вихован-
ня, впровадження ступеневої освіти. 
У системі військової освіти технологія 
міжпредметного інтегрування, міждис-
циплінарного, комплексного підходу є 
однією з найбільш перспективних та 
необхідних.

Форма проведення занять, про яку 
йде мова, передбачає організацію на-
вчального процесу, під час якої кур-
санти-зв’язківці вивчають не окремі 
дисципліни, щоб вивчити й забути, а 
вивчають їх для забезпечення навичок 
згідно з кваліфікаційною характери-
стикою. 

Системний міждисциплінарний 
метод навчання дозволяє підготувати 
військового фахівця зв’язку з якісно 
новим рівнем мислення, який може 
оцінити обстановку та прийняти рі-
шення на забезпечення своєчасного, 
достовірного та безпечного зв’язку в 
інтересах керівного складу, інтегрую-
чи результати даних: види та кількість 
джерел і споживачів інформації, наяв-

них сил та засобів зв’язку та телеко-
мунікацій, часові та якісні показники 
на утворення і забезпечення інформа-
ційно-комунікаційних зв’язків.

Інтегроване заняття відрізняється 
від традиційного, перш за все, специ- 
фікою навчального матеріалу, який на 
ньому розглядається. Тривалість інте-
грованого заняття залежить від обсягу 
навчального матеріалу і, як правило, не 
перевищує двох академічних годин.
к.т.н., викладач ВКСС  С.Івко  
викладач ВКСС А.Сьомін 
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Визначення методів оцінки собівартості програмного забезпечення

З широким розвитком та впровад-
женням інформаційних технологій в 
усі сфери життя ще більшими темпами 
розвивається та впроваджується про-
грамне забезпечення. 

Не є винятком й наші Збройні Сили. 
Розпочаті в 2014 році бойові дії на сході 
нашої країни дали поштовх до розроб-
ки та впровадження в бойові підрозді-
ли різноманітних інформаційних си-
стем та програмного забезпечення, яке 
використовується в ході підготовки та 
ведення операцій та бойових дій. 

Саме організовані волонтерські ко-
манди фахівців з розробки програм-
ного забезпечення та окремі військові 
осередки в короткі терміни створили 
програмні комплекси по управлінню 
вогнем артилерії – Кропива, ГісАрта, 
АрТОС, моніторингу повітряної обста-
новки – Віраж, програмний комплекс 
для забезпечення ситуаційної обізна-
ності та забезпечення інформаційного 
обміну між системами – Інтеграційна 
платформа Дельта.

При створенні комплексів розроб-
ники в першу чергу орієнтувались на 
результат, проте етап впровадження та 
супроводження потребує легалізації 
даних комплексів та систем, прийнят-
тя їх на постачання, а отже й обліку в 
підрозділах згідно відповідних керів-
них документів. 

При прийнятті на облік необхідною 
умовою є визначення вартості того чи 
іншого продукту чи засобу. 

Тому, одним із напрямів роботи Нау-
кового центру є визначення оптималь-
них методів та методик оцінки собівар-
тості програмного забезпечення та 
інформаційних систем.

До існуючих методів належать: 
1. Метод  експертних  оцінок, який 

оснований  на опитуванні кількох екс-
пертів по технології розробок, які зна-
ють область його застосування. Кожен 
із них дає свою оцінку працевмісткості 
проекту, після чого всі оцінки порівню-
ються і обговорюються. 

Цей процес повторюється до тих 
пір, доки не буде досягнута згода по 
кінцевому варіанту.

2. Метод аналогій використовується 
у тому випадку, якщо у даній області 
застосування програмного проекту, 
який буде створено, вже реалізовані 
аналогічні проекти. 

Метод оснований на порівнянні 

проекту, який планується, з попередні-
ми, які мають подібні характеристики.

3. Дослідницькі та емпіричні методи 
основані на спеціально проведених до-
слідженнях, експериментах та спосте-
реженнях з їх наступною статичною 
обробкою. 

Вони відрізняються набором фак-
торів, які включають розрахункові 
формули, способи їх розрахунку та 
значення їх корегуючих коефіцієнтів, 
які відображають параметри і органі-
заційно-технологічні умови розробки 
программного продукту

4. Методи алгоритмічного моделю-
вання основані на аналізі статистичних 
даних. При цьому визначається за-
лежність працевмісткості проекту від 
будь-якого кількісного показника про-
грамного продукту.

5. Математична  модель SLIM 
(Software Life-cycle Model) – неліній-
на модель, яка використовує емпіричні 
дані для визначення часу та працеви-
трат, які необхідні для оцінки програм-
ного продукту .

6. Нейронні мережі – системи, які 
самонавчаються та імітують діяльність 
людського мозку, інструмент пошуку 
закономірностей, прогнозування та 
якісного аналізу

7. Імітаційне моделювання, при яко-
му система, яка вивчається буде замі-
нена моделлю, яка з достатньою точ-
ністю описує реальну систему, з якою 
проводять експерименти з ціллю отри-
мання інформації про цю систему.

8. Байесовські мережі – статистич-
ний метод опису закономірностей да-
них. 

На основі первинної інформації бу-
дується модель у вигляді мережі, де ве-
лика кількість вершин описують події, 
а ребра інтерпретуються як причинні 
зв’язки між подіями.

9. Динамічні методи використову-
ють припущення про те, що фактори, 
які впливають на ціну і тривалість про-
екту, міняються на протязі розробки. 
Це суттєво відрізняє динамічні методи 
від інших методів оцінювання.

10. Метод функціональних кра-
пок – стандартний метод визначення  
розміру програмного продукту з точки 
зору користувачів.

11. Метод оцінки з метою виграти 
контракт – витрати на проект визна-
чаються наявністю тих коштів, які є 

в наявності у Замовника, тому пра-
цеємність проекту залежить перш за 
все від бюджету замовника, а не від 
функціональних характеристик про-
екту. Вимоги необхідно змінити так, 
щоб не вийти за рамки прийнятого   
бюджету.

12. COCOMO  (Constructive COst 
MOdel – конструктивна  модель  вар-
тості),  встановлює залежність між 
розміром програмного коду і пра-
цеємністю програмного продукту.

Детальніше зупинимося на методі 
COCOMO (Constructive COst MOdel – 
конструктивна  модель  вартості). 

Ця Методика дозволяє оцінити тру-
домісткість і час розробки програмно-
го продукту. 

Розрізняють  дві стадії оцінки про-
екту: попередня оцінка на початковій 
фазі і детальна оцінка після опрацю-
вання архітектури. 

Формула оцінки трудмісткості про-
екта в люд.*міс. має вигляд:

де 
SIZE — розмір продукту в KSLOC; 
EMi — множники трудомісткості;
SFj — фактори масштабу;
n=7 — для попередньої оцінки; 
n=17 — для детальної оцінки. 
Головною особливістю методики яв-

ляється те, що для того, щоб оцінити 
трудомісткість, необхідно знати розмір 
програмного продукту в тисячах ряд-
ків вихідного коду (KSLOC, Kilo 
Source Lines Of Code). Розмір програм-
ного продукту може бути, наприклад, 
оцінений експертами із застосуванням 
методу PERT. 

Аналіз показує, що немає якогось 
одного методу, який би переважав інші 
за всіма параметрами. 

Таким чином, щоб зробити най-
більш реалістичні підрахунки, важ-
ливо використовувати комбінацію 
методів і ретельно порівняти оцінки 
вартості програмного забезпечення, 
отримані різними методами. Конкретні 
комбінації методів можуть бути обрані, 
виходячи з мети оцінки вартості, що є 
предметом особливого дослідження.

Науковий співробітник НЦЗІ
О. Плугова 
 Науковий співробітник НЦЗІ
І . Цимбал 
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Кращі курсанти 

Наш інсти-
тут завжди 
славився та-
лановитими, 
розумними та 
працьовитими 
курс ант ами, 
які представ-
ляють наш 
н а вч а л ь н и й 
заклад лише 
з найкращої 
сторони. 

До цієї категорії неодмінно варто 
віднести курсанта 26 курсу Шелара 
Івана. 

Хлопець народився в мальовничому 
місті Хмельницький, закінчив Вінни-
цький технічний ліцей з поглибленним 

С е р ж а н т 
А д а м е н к о 
Нікіта Сергій-
ович, зростаю-
чи у освіченій 
та працелюб-
ній родині в 
мальовничому 
місті Хмельни-
цький, успад-
ковував від 
батьків най-
кращі риси,  

загартовуючи власний характер. Після 
закінчення школи свідомо вирішив пе-
ревірити себе, вступивши у Військо-
во-морський ліцей міста Одеси, де, зго-

вивченням інформатики та економіки. 
А також з малку захоплювався вивчен-
ням іноземних мов і мріяв про своє 
майбутнє,  яке буде пов'язане із війсь-
ковою кар'єрою.

Ніхто навіть не сподівався, що саме 
його кандидатура буде відібрана та 
затверджена на виконання цого від-
повідального доручення.

В період з 11.06.2019 по 08.07.2019 
року він був відряджений до військової 
частини  А 3258, розташованої  в  м. 
Радомишль Житомирської області. 

Протягом майже місяця наш  вихо-
ванець виконував завдання переклада-
ча у ході роботи делегації фахівців із 
Сполучених Штатів Америки.

Під час цього цікавого, насиченого 
різними подіями та новими знайом-

У сучас-
ності жінка 
– давно вже 
не тільки до-
могосподи-
ня, яка, крім 
кухні, нічого 
не бачить. 
Вона освіче-
на, сильна і 
готова кон-
курувати з 
чоловіками 
на будь-якій 

роботі. Чимало жінок і в Збройних 
силах України, які доводять – армія 
поза гендером! Такою амбіційною та 
цілеспрямованою, а на перший погляд 
спокійною та ніжною, є курсант 183 

навчальної групи солдат ПОДГОРНО-
ВА Діана Ярославівна.

Дівчинка все своє життя  мріяла 
мати серйозну професію. Після здачі 
ЗНО вона обрала саме наш інститут, 
тепер її мрія – стати справжнім зразко-
вим офіцером Збройних сил України. 
Діана неодноразово брала участь в ін-
ститутських конференціях технічного 
спрямування. Вона обожнює матема-
тику, фізику та астрономію. Також кур-
сант-відмінниця дуже гарно танцює. 
Цього року Діана стала учасницею 
благодійного балу.

Найбільш Діану хвилює пробле-
ма феменістичного ставлення в армії 
та гостреньких фраз хлопців: „Ти ж 
дівчинка”. Вона завжди доводить – 
жінка-військовослужбовець рівна з

чоловіком-військовослужбовцем та 
має рівні права та обов’язки. Діана 
говорить: „Оборона країни – це не чо-
ловіча або жіноча – а загальнонаціо-
нальна справа. І забезпечення рівних 
прав у Збройних Силах – те, що робить 
армію тільки сильнішою.  Тому зараз 
ми, жінки-військовослужбовці,  впев-
нено спростовуємо стереотипне по-
няття „слабка стать”. Діану поважають 
та цінять у колективі, адже вона вміє 
відстоювати свою думку, має гарні від-
ношення абсолютно з усіма. Деякі її 
товариші кажуть, що вона „дівчинка – 
янголятко”. 

Бажаємо Діані творчих успіхів, здій-
снення усіх мрій та бажань!
Курсант 173 навчальної групи 
солдат А. Рудніцька

дом на посаді командира випробував 
свої сили і черговий раз впевнився в 
тому, що обраний ним життєвий шлях– 
вірний. Наступним кроком зрілості у 
виборі майбутньої професії став вступ 
до інституту, враховуючи попередній 
досвід, докладаючи старання, постійно 
працюючи над собою, долаючи труд-
нощі військової справи. Серед това-
ришів по службі користується заслуже-
ним авторитетом. 

За зразкове виконання своїх службо-
вих обов’язків нагороджений нагруд-
ним знаком військ зв’язку Збройних 
Сил України. Допомагає командуван-
ню факультету у виконанні завдань, 
які стоять перед факультетом. Також 

сержант Адаменко Н.С. вносить ва-
гомий внесок у створення затишку на 
факультеті, а однодумці з радістю під-
тримують його ідеї, та не зупиняючись 
на досягнутому, розробляють і надалі 
багато цікавих речей для зручності та 
комфорту усього особового складу фа-
культету. Життєвим стержнем сержан-
та Адаменко являється  впевненість, 
що справжній офіцер повинен бути 
всесторонньо освіченим й постійно 
вдосконалювати фізичний й інтелек-
туальний рівні розвитку, докладаючи 
наявні зусилля для досягнення постав-
лених цілей до самореалізації.
Заступник начальника факультету з 
МПЗ підполковник  П. Марчук

ствами відрядження, курсант Шелар 
продемонстрував високий рівень во-
лодіння англійською мовою та про-
фесійними навичками за спеціальні-
стю. Але час дуже швидко минув і ми 
вже знову разом.

Як повідомив нам  Іван, ця поїздка 
допомогла йому істотно покращити 
свої професійні вміння та здобути чу-
довий досвід, який неодмінно стане в 
нагоді.

Ми зичимо Івану нових звершень 
і відчуваємо неймовірну гордість за 
нього. А також щиро пишаємося його 
здобутками.

Молодець, так тримати!
Начальник навчального курсу
капітан А. Фарбій.
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Результати навчання курсантів І-го курсу
в 2 семестрі 2018-2019 навчального року

Екзаменаційна сесія в інституті для 
курсантів – це хвилюючий період, під 
час якого підводяться підсумки здобу-
тих знань, а також навчальної роботи 
протягом семестру. 

Курсанти відповідально і наполег-
ливо готуються до іспитів та в підсум-
ку складають заліки з екзаменами. 

При цьому більшість з них намага-
ються демонструвати високі показни-
ки набутих знань, умінь та навичок, 
відповідно до вимогливих стандартів 
вищої освіти.

Так, в навчальних групах курсантів 
І курсів з 26 червня по 10 липня згідно 
затвердженого плану мала місце літ-
ня екзаменаційна сесія 2018-2019 на-
вчального року.

До здачі заліків та екзаменів на 
сесію було допущено 285 курсантів.

Порівнюючи підсумкові результа-
ти  факультетів, можна сказати, що 
найвищу успішність продемонстрував 
факультет Телекомунікаційних систем 
(начальник факультету полковник Риб-
ка Є. М.).

Щодо порівнянь груп, то тут також є 
свої лідери. За результатом сесії в кра-
щу сторону варто відмітити показники 
181 навчальної групи, командир групи 

Старший помічник начальника навчального відділу
підполковник В. Думітраш

курсант Ременюк Д.С., начальник кур-
су майор Стозуб В.О. 

Гірші результати навчання показала 
382 група, але сподіваємося, що всіма 
будуть зроблені правильні висновки, 
які в подальшому дозволять виправити 
ситуацію на краще.

Неможливо залишити без уваги 
і наших кращих вихованців, а саме: 
солдата 385-ї  Савчука Владислава Ан-
дрійовича, який, доречі, є призером (ІІ 
місце) всеукраїнської інтернет-олім-
піади з англійської мови 2019 року між 
вузами.

Але не відстає і слабша половина. 

 

 

Це підтверджує результатами своєї 
кропіткої та наполегливої праці сол-
дат 385 навчальної групи Рмановська 
Марія Сергіївна, доречі, вона також 
приймала участь в олімпіаді з англій-
ської мови, але інститутській, ну і зро-
зуміло, показала відмінні результати 
під час літньої екзаменаційної  сесії.

Всім керівникам та їх вихованцям 
хочется побажать успіхів  в подальшо-
му навчанні, а також взяти з набутого 
досвіду краще і звернути особливу 
увагу на слабкі сторони і помилки, які 
були допущені, для того, щоб уникну-
ти їх в майбутньому.

Показник 
навчання за 
семестр 

Факультет Телекомунікаційних систем: 

181 н.г. 182 н.г. 183 н.г. За 
факультет 

Середній бал 70,64 70,62 66,06 69,36 

Якість, % 20,0 16,67 5,26 14,71 

Успішність, % 96,0 95,83 78,95 91,18 
 Факультет Інформаційних технологій: 

281 н.г. 282 н.г. 283 н.г. За 
факультет 

Середній бал 63,77 67,02 64,80 65,24 

Якість, % 6,90 16,67 8,33 10,84 

Успішність, % 65,52 70,0 62,50 66,26 
 Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку: 

381 нг 382 нг 383нг 384нг 385нг 386нг 
За 

факультет 

Середній бал 60,17 58,62 60,88 62,57 72,52     68,76 62,94 

Якість, % 3,45 3,23 3,23 4,39 10,53     11,76 5,22 

Успішність, % 75,86 51,61 74,19 85,71 57,89      47,06 64,18 
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Вдосконалення практичної підготовки курсантів

Н а 
базі ба-
тальйону 
забезпе -
чення на-
вчального 
процесу з 
усіма ка-
тегоріями 
в ійсько -
в о с л у ж -
б о в ц і в ,  
а це і 
о ф і ц е р и 
з а п а с у, і 
к у р с а н -
ти, і сержантський скалад,   
який прибуває на перепід-
готовку для отримання пер-
винниого військового зван-
ня  постійно проводяться 
тактико-спеціальні заняття 
в польових умовах під керів-
ництвом викладацького 
складу кафедри Загальної 
тактики.

Польові тренування є 
невід'ємною частиною на-
вчального процесу всіх 
підрозділів інституту, тому 
дуже багато уваги при-
діляється обладнанню місць 
для навчання.

Де, як не в польових умо-
вах майбутні офіцери-зв’яз-
ківці на практиці зможуть 
закріпити свої знання та 

навички з тактичної, вогне-
вої, інженерної підготовки, 
а головне – набути досвіду з 
розгортання рухомих вузлів 
зв’язку, пунктів управління, 
тощо.

Особлива увага при-
діляється питанням вибору 
місць розташування команд-
но-спостережних пунктів 
підрозділів батальйонної 
тактичної групи, складанню 
схем охорони та оборони, 
фортифікаційного обладнан-
ня та маскування розгорну-
тих пунктів управління, ор-
ганізації та здійсненні РХБ 
захисту особового складу.

Також курсанти відпра-
цьовують підготовку до здій-
снення маршу та подолання 
замінованої ділянки місцево-

сті, тренують дії особо-
вого складу під час на-
паду диверсійних груп 
ворога та підриву бой-
ової техніки на вибухо-
небезпечних предме-
тах, вчаться надавати 
медичну допомогу по-
раненим побратимам.

Старший викладач 
кафедри № 1
О. Моржецький
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Вірші

Сумно похилилася калина.
Там на сході лютая війна.

Матір все чекає свого сина,
У сльозах заплакана вона.
Сину, почекай ще трішки,
Повернись додому, обійми.

І приляж на своє рідне ліжко
Та забудь про всі жахи війни.

Сину, я благаю, повернися, 
Повернись додому, я прошу. 

Ти мені ночами часто снишся, 
У молитві фото я ношу.

Як настане ранок, відкрий двері 
І скажи, „матусю, я прийшов”,

Як в листах, що пишеш на папері, 
Знаючи, що у тебе іде кров. 
Сину, не неси мені медалі, 
Просто на подвір'я увійди. 

Скільки тобі грошей би не дали 
Пам' ятай, у мене тільки ти. 
Підніми свій прапор і до бою,
Хай минають кулі мимоліт. 
Пам'ятай, господь завжди з 

тобою,
Просто вірте в господа й моліть. 

Повернися, я тебе зустріну 
І наллю парного молока. 

Я тебе чекаю, рідний сину, 
Доля в нас з тобою нелегка. 

Ти почуй мене, мій рідний сину, 
Перемогу принеси в руці. 

Захисти рідненьку Батьківщину. 
Я тебе чекаю на крильці. 

Курсант 702 навчальної групи
ВКСС 

О.Ігнатенко

Довго ми ВУЗ собі обирали:
І тільки про нього бачили сни.
Вступні екзамени до ВІТІ ми 

складали,
Щоб шляхом славетних зв’язківців

гордо піти.

Майстерно відточена стройова 
підготовка,

Не відчуваєм землі під ногами.
Ми чуємо Ваші подяки й слова,

За те, що захищені будете нами.

Ми тяжко працюємо над собою 
щодня,

Підручники з рук не випускаєм 
ночами,

Щоб здобувати безцінні знання
І щоб за дітьми не плакали Мами.

Курсант 386 навчальної групи
солдат Я.Бігун.

Як швидко забувається кохання,
Коли на противагу стає 

матеріальне.
Як швидко забувається та 

дружба,
Коли ти друга продаєш 

так „мужньо”

Ви ж хоть на хвильку станьте, 
зупиніться,

На скоєне все людством 
оберніться,

І поясніть мені коли так стало,
Що в бідного беруть, їм все 

мало й мало…

Що хтось сидить в палаці 
золотому,

А в ветерана й хліба нема вдома.
Проблема: Сукню взяти білу…

синю,
А у дитини життя висить на 

волосині.

І наче сонце світить як раніше 
ясно,

Та наче і весна така ж прекрасна .
Та люди зараз зовсім інші стали,
Вони вже навіть Бога боятись 

перестали…

Курсант 162 навчальної групи
солдат К.Пчелінцева


