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Новини, події, факти

23 серпня у 
нашому інсти-
туті відбулися 
урочисті заходи 
з нагоди Дня 
Д е р ж а в н о г о 
прапора та Дня 
не за лежно ст і 
України. 

О с о б о в и й 
склад інституту 
вшанував хви-
линою мовчан-
ня усіх тих, хто 
віддав свій най-
більший скарб 
- своє життя у 

боротьбі за незалежність України. 
Під звуки Державного гімну кра-

щі курсанти інституту підняли Дер-
жавний прапор України.

Після завершення ритуалу під-
няття Державного прапору тимча-
сово виконуючий обов’язки началь-
ника інституту полковник Віталій 
Тарасов вручив грамоти та нагоро-
ди особовому складу відповідно до 
наказів Міністра оборони України, 
начальника Генерального штабу 
Збройних сил України, начальни-
ка інституту, Київського міського 
голови та Печерської районної ад-
міністрації. Урочистості заверши-
лись проходженням урочистим мар-
шем.

Урочистості з нагоди свят
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21 серпня особовий склад інституту 
вшанував пам’ять загиблого випускни-
ка нашого вишу капітана (посмертно) 
Лимаря Сергія Вікторовича, який заги-
нув під час виконання бойового завдан-
ня внаслідок артилерійського обстрілу 
бойової позиції підрозділу поблизу 
с. Старогнатівка Донецької області.

Указом Президента України 
№ 817/2014 від 21 жовтня 2014 року 
„За особисту мужність і героїзм, ви-
явлені у захисті державного суве-
ренітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі” 
нагороджений орденом Богдана Хмель-
ницького III ступеня (посмертно).

Вічна пам'ять героям!

Команда інституту на чолі із заступ-
ником начальника факультету Телеко-
мунікаційних систем з морально-пси-
хологічного забезпечення майором 
Антоном Ланко взяла участь у благодій-
ному забігу „Шаную воїнів, біжу за ге-
роїв України” на дистанцію 8 км, який 
відбувався на Трухановому острові.

 Ми – особовий склад Військового 
інституту телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут пам’я-
таємо загиблих та шануємо живих!!!

Герої не вмирають!

„Шаную воїнів, біжу за героїв України”
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На базі інституту проходили місячні 
збори резервістів другої черги (ОР2). 
Понад 65 офіцерів з усіх куточків 
України протягом місяця відновлю-
вали теоретичні знання та проходили 
навчання з питань забезпечення функ-
ціонування системи зв’язку Збройних 
сил України.

Головною метою програми фахової 
підготовки резервістів офіцерського 
складу є ознайомлення офіцерів– 
зв’язківців із новими зразками як 
українських, так і зарубіжних засобів 
зв’язку, вдосконалення практичних 
навичок з експлуатації сучасних війсь-
кових засобів (комплексів) зв’язку.

Кінцевою метою фахової підготов-
ки резервістів офіцерського складу є 
оволодіння індивідуальними стандар-
тами підготовки та здобуття навичок 
управління підрозділами зв'язку під 
час виконання ними завдань за призна-
ченням.

З 3 червня по 22 серпня 2019 року на 
базі батальйону забезпечення інститу-
ту тривали чергові курси підвищення 
кваліфікації з офіцерами за призовом.

В ході навчання слухачі набували 
досвіду та отримували знання, умін-
ня і практичні навички для майбут-
ньго виконання своїх функціональних 
обов’язків згідно розподілених посад.

Але час минув дуже швид-
ко і  наступні фахівці вирушили 
до своїх нових місць дислокації.

За результатами курсу та успіш-
ним складанням комплексного екза-
мену офіцери отримали свідоцтва про 
підвищення кваліфікації – документ, 
який підтвердить їх фаховий рівень.

Збори з резервістами Закінчення курсів перепідготовки для офіцерів за призовом 



Серпень 2019 року. Випуск № 36
Сайт: www.viti.edu.ua

5

Новини, події, факти

Підсумки діяльності інституту у 2018-2019
навчальному році та завдання на новий навчальний рік

В період з 28 по 30 серпня 2019 в 
інституті проводився навчально-ме-
тодичний збір, в ході якого були під-
ведені підсумки роботи за період нав-
чання. Протягом  року були проведені 
наступні заходи: 

процедура чергової акредитації 
освітньо-професійної програми підго-
товки військових фахівців ступеня ви-
щої освіти „бакалавр” за спеціальністю 
253 „Військове управління”;

впроваджені в освітній процес 
новітні інноваційні технології з вико-
ристанням баз електронних бібліотек 
та форм дистанційного навчання;

повністю виконаний план вдоско-
налення практичної підготовки кур-
сантів: проведена навчальна практика 
з курсантами других курсів, навчальна 
практика (за фахом) курсантів третіх 
курсів, тактико-спеціальні заняття з 
курсантами 1, 2, 3-х курсів, військове 
стажування та посилена підготовка з 
курсантами випускних курсів; 

проведено мовне тестування (СМР) 
з курсантами випускних курсів інсти-
туту та Військового коледжу сержант-
ського складу;

проведені курси підвищення 
кваліфікації офіцерів. Протягом на-
вчального року на курсах перепідго-
товки та підвищення кваліфікації всьо-
го було підготовлено 617 слухачів;

підсумкова атестація курсантів 4-х, 
5-х курсів навчання щодо здобуття  
ступеня вищої освіти „бакалавр”, „ма-
гістр”, 9 курсантів отримали диплом з 
відзнакою, золоту медаль отримав кур-
сант факультету Бойового застосуван-
ня систем управління та зв’язку  сер-

жант Столяр В.В.;
за результатами підсумкової атеста-

ції присвоєне військове звання ”лейте-
нант” та виданий диплом „магістра” 
140 курсантам, присвоєне військове 
звання „лейтенант” та виданий диплом 
„бакалавра” 25 курсантам;

проведено випуск громадян Украї-
ни, що проходили навчання за програ-
мою офіцерів запасу;

випуск слухачів заочної форми нав-
чання;

проведено вступну компанію 2019 
року. В 2019 році державне замовлення 
на підготовку військових фахівців в ін-
ституті, а це 279 курсантів ВІТІ та 100 
курсантів ВКСС виконано; 

проведено ПВПП зі вступниками 
2019 року;

прийняття військової присяги на 
вірність українському народові курсан-
тами набору 2019 року.

     Основними завданнями інституту 
в 2019-2020 навчальному році є:

впровадити в навчальний процес 
інституту, керуючись рішенням пер-
шого заступника МОУ від 18.02.2019 
№26/з/36 та розпорядженням директо-
ра Департаменту військової освіти, на-
уки, соціальної та гуманітарної політи-
ки МОУ від 20.05.2019 №404/1/2159  
„лідерських курсів” тактичного рівня 
(за військово-обліковими спеціаль-
ностями офіцерів тактичного рівня з 
подальшим присвоєнням військового 
звання „молодший лейтенант”);

продовжити впровадження в освіт-
ній процес новітніх форм навчання та 
інноваційних цифрових технологій;

постійно проводити роботу щодо 

удосконалення внутрішньої інформа-
ційної мережі інституту, при цьому 
оновлювати фонд електронної бібліо-
теки інституту (кафедр);

постійно використовувати інтер-
нет-технології під час проведення 
практичних та лабораторних занять з 
навчальних дисциплін;

для набуття практичних навичок 
курсантами у відпрацюванні навчаль-
них завдань та нормативів по зв'язку 
завершити розгортання навчально-тре-
нувального комплексу;

продовження робіт  щодо розроблен-
ня на кафедрах новітніх тренажерів та 
програмно-технічного забезпечення 
навчальних дисциплін;

включення до планів навчальних 
дисциплін вивчення сучасних зразків 
АСУВ тактичної ланки, що є на оз-
броєнні армій країн НАТО;

проведення якісної підготовки вій-
ськовослужбовців на  курсах перепід-
готовки та підвищення кваліфікації;

читальний зал бібліотеки забезпечи-
ти в достатній кількості періодичними 
виданнями, виданнями інституту по 
кожній спеціальності (спеціалізації) 
підготовки військових фахівців;

збільшення кількості нових посіб-
ників, підручників, які б відповідали 
вимогам  сучасності з використанням 
досвіду експлуатації новітніх зразків 
озброєння та військової техніки зв'язку 
в умовах ведення бойових дій на сході 
України (ООС), а також передовий до-
свід провідних країн-членів НАТО;

забезпечення якісної навчальної, 
методичної, організаційної роботи, на-
правлених на підвищення рівня прак-
тичної складової в польових умовах,  
високої організації навчальних занять 
та здійснення контролю за їх проведен-
ням;

пропагувати досягнення інституту 
у підготовці фахівців зв'язку  під час 
проведення спеціалізованих виставок 
наукових семінарів та інших заходах 
з висвітленням цієї роботи у засобах 
масової інформації (періодичні видан-
ня, телебачення, радіо та на веб-сайті 
інституту).
Заступник начальника інституту з 
навчальної роботи
полковник О.Сілко
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23 – День державного прапора України
24 серпня – День незалежності України

Державний прапор є одним із дер-
жавних символів України, який посідає 
особливе місце серед державних сим-
волів нашої країни. 

Постановою Верхової Ради України 
від 28 січня 1992 року № 2067-XII „Про 
Державний прапор України” визначено 
поняття Державного прапора. 

Згідно з популярною інтерпрета-
цією, Державний прапор – це символ 
пшениці в степах під блакитною аркою 
неба, який уособлює споконвічне 
прагнення народу до миру, праці, краси 
та багатства рідної землі. 

Український прапор за свого ста-
новлення має дуже довгу історію. 
Жовто-блакитні барви символізували 
Київську державу ще до християнізації 
Русі. Майже всі герби міст Київщини 
й України загалом обрамлялися жовто- 
блакитними кольорами. Першим задо-
кументованим використанням жовтого 
та синього кольорів був герб Львівської 
землі. У червні 1848 року на міській 
ратуші Львова вперше був піднятий 
жовто-синій прапор. А ось перше офі-
ційне визнання синьо-жовтого прапора 
22 березня 1918 року Центральна Рада 
прийняла Закон про Державний пра-
пор республіки, затвердивши жовто-
блакитний прапор символом УНР. 13 
листопада 1918 року синьо-жовтий 
прапор став і державним символом 
ЗУНР. Він був затверджений на Під-
карпатській Русі, а в 1939 році – в 
Карпатській Україні. 

23 серпня 1991 року, група народ-
них депутатів внесла синьо-жовтий 
український прапор до сесійної зали 
Верховної Ради. Цей прапор досі, як 
реліквія, зберігається під склом у музеї 

Верховної Ради України. 
23 серпня 2004 року був підписаний 

Закон України „Про День Держав-
ного прапора України”. Щорічно 23 
серпня Український народ відзначає 
День Державного прапору України. В 
останні роки, після подій Революції 
гідності, анексії Криму та воєнних 
дій на сході України, в умовах підне-
сення патріотизму та громадянської 
свідомості, використання Державного 
прапора України, його зображень набу-
ло особливо великого 
значення. 

24 серпня 1991 
року Верховна Рада 
України прийняла 
історичний доку-
мент виняткового 
значення для долі 
українського народу 
– Акт проголошення 
незалежності Украї-
ни. За цей Акт прого-
лосувала абсолютна 
більшість депутатів 
Верховної Ради. На 
карті світу постала 
нова самостійна дер-
жава – Україна.

Вперше День не-
залежності України 
відзначили 16 липня 
1991 року. Саме в 
цей день Верховна 
Рада УРСР прийняла 
Декларацію про дер-
жавний суверенітет 
України. Згодом свят-
кування перенесли на 
24 серпня, оскільки 

саме цього дня ухвалено Акт прого-
лошення незалежності України. День 
незалежності, згідно з постановою 
Верховної Ради від 20 лютого 1992 року 
„Про День незалежності України”, став 
державним святом та щорічно відзна-
чається всіма українцями і є офіційним 
вихідним днем. Незалежність України 
відтворює загальнодержавну ідею і ду-
ховне оновлення, сприяє подальшому 
утвердженню патріотизму, надихає на 
добрі справи задля розбудови нашої 
України як демократичної, правової, 
економічно міцної, соціальної, знаної 
та впливової серед світової спільноти 
держави.

Нажаль чергову річницю незалеж-
ності Україна та народ зустрічають у 
складний період своєї історії. Анексія 
Криму й агресивні збройні дії Росії 
на сході країни свідчать, що народу 
України треба надалі відстоювати 
свою свободу та незалежність. Але ми 
вкотре доводимо, що українці здатні 
гідно боротися за свій суверенітет, свої 
права і свободи.
Старший викладач кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін
підполковник Р. Скидан 
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Спортивне життя інституту

8 серпня до Дня військ зв’язку в 
інституті відбулось відкриття нового 
футбольного поля.

В церемонії відкриття приймали 
участь: начальник ВІТІ полковник 
Євген Степаненко, народний депутат 
України, випускник інституту Юрій 
Арістов, радник Президента УАФ Ва-
лентин Латипов, виконавчий дирек-
тор асоціації „Спортивна індустрія” 

Георгій Копилов та Президент Збірної 
журналістів, шеф-редактор ІА „Центр 
новин” Ольга Витак.

З вітальним словом до курсантів 
звернувся начальник Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації полковник Євген Степаненко. Він 
відзначив, що це перший футбольний 
майданчик, який встановлений у війсь-
ковому інституті.

„Дякую усім хто допоміг побудувати 
футбольне поле для наших курсантів. 
В нашому інституті це поле символізує 
новий етап розвитку. Футбол для вій-
ськових – це ще один тренувальний 
процес. Тому ми не будемо зупинятися, 
така програма буде продовжуватись. 

В нас є плани побудувати за натівсь-
ким зразком смугу перешкод, побуду-
вати баскетбольний та волейбольний 
майданчики”, – відзначив начальник 
інституту.

Після урочистого перерізання стріч-
ки і відкриття футбольного поля Юрій 
Арістов привітав усіх причетних до 
свята та подарував курсантам інститу-
ту, які приймають участь у всеукраїн-
ських матчах по два комплекти про-
фесійної футбольної форми Joma.

„Під час студентських років в цьому 

інституті ми неодноразово грали у фут-
бол, баскетбол. Для військослужбовців 
спорт є важливою частиною життя, він 
організовує, вчить дисципліни. Дуже 
добре, що тепер наші курсанти мають 
можливість займатися спортом на су-
часному футбольному полі”,– відзна-
чив Арістов.

Крім того, Валентин Латипов 
привітав курсантів від імені Прези-
дента УАФ Андрія Павелка і вручив 
почесні нагороди за розвиток футболу 
серед військових, а нашій збірній фут-
больні м’ячі. „Із приємністю передаю 
вам вітання від президента Української 
асоціації футболу Андрія Павелка та 
дякую вам за активну спортивну пози-
цію!”,– зазначив він.

Привітати з відкриттям футбольного 
майданчика прийшли агаторазові чем-
піони України, призери світу та Євро-
пи з футбольного фрістайлу команда 
„УКРФРІСТАЙЛ”

Після офіційної частини відбувся 
товариський матч Збірної журналістів 
з курсантами ВІТІ.

Головна перемога дісталася нашому 
навчальному закладу, збірна якого буде 
готуватися на сучасному полі нових 
футбольгих турнірів.

ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГ !!!
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Польовий вишкіл першокурсників

Ці молоді хлопці і дівчата, які ще 
не так давно були за шкільними парта-
ми,  зараз вже курсанти інституту, які 
продовжують отримувати теоретичні 
знання та відпрацьовують на практиці 
ази військової справи. За тематикою 
заняття однакові для всіх курсантів 
незалежно від обраної при вступі 
спеціальності підготовки й охоплюють 
широкий спектр діяльності військо-
вих підрозділів. Саме такий курс вій-
ськової підготовки є вкрай важливим 
невід’ємним елементом та першим 
етапом загартування та розвитку нави-
чок майбутнього офіцера Збройних сил 
України.

„Всі вони із неймовірним запалом 
та блиском в очах активно опановують 

військову справу. Щодня вони виграють боротьбу 
самих із собою: під час ранкової зарядки, під час 
жарких літніх днів та під час занять, під час фізич-
них нормативів, під час кожного нового дня. Чи 
виграють вони цю боротьбу? Неодмінно виграють, 
мотивація цих курсантів і розумовий рівень кур-
сантів-зв'язківців зашкалює!” – прокоментував хід 
проведення первинної військово–професійної під-
готовки керівник табірного збору полковник Євген 
Рибка.

А на разі це тільки початок… Попереду новоспе-
чених першокурсників очікують насичені та яскраві 
будні не лише під час польового виходу, а й протягом 
усього навчання в інституті. 

Всіх, хто пройде випробування витримкою та ду-
хом чекає один із найважливіших ритуалів військо-
вої людини – складання військової присяги на вір-
ність українському народові.
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Урочистий ритуал вручення зброї першокурсникам вишу

5 серпня 2019 року на базі ба-
тальйону забезпечення навчаль-
ного процесу інституту відбув-
ся урочистий ритуал вручення 
зброї першокурсникам вишу.

Привітав воїнів-зв’язківців 
із знаменною в їхньому житті 
подією та довів наказ началь-
ника інституту „Про закрі-
плення озброєння та техніки” 
заступник начальника інститу-
ту полковник Віталій Тарасов.
По завершенню церемонії всі 
першокурсники у складі своїх 
підрозділів пройшли урочистим 
маршем, продемонструвавши 
гідний стройовий вишкіл, який 
вони отримали за короткий час 
навчання.

Курсанти-першокурсники урочисто склали військову 
присягу на вірність українському народові

17 серпня 2019 року 259 кур-
сантів склали присягу на вір-
ність українському народові.

Цей визначний день хлопці 
та дівчата, які стали курсан-
тами-зв’язківцями назавжди 
закарбували у своїй пам’яті та 
серцях слова „Я присягаю ніко-
ли не зрадити народу України”, 
а напис на стрічці Почесного 
прапору інституту „Батьківщи-
на і честь” стали для них по-
дальшим девізом їхньої служби.

Курсантів із складанням 
присяги привітав начальник 
інституту полковник Євген 
Степаненко та перший заступ-

ник начальника Військ зв’язку 
Збройних сил України гене-
рал-майор Віктор Остапчук, 
який побажав, щоб у будь-якому 
прагненні курсантів завжди су-
проводжувала удача, а близькі 
люди щиро пишалися ними.

Капелан окремого президент-
ського полку ім. гетьмана Богда-
на Хмельницького Ієрей Андрій 
освятив курсантів та благосло-
вив їх на подальше проходжен-
ня навчання у нашому виші.

Завершився ритуал складан-
ня військової присяги урочи-
стим маршем та привітаннями 
батьків.
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Кращі викладачі та науковці

Пилипенко Михайло Григорович 
народився 13 березня 1959 року в ма-
льовничому містечку Хотимського 
району Могильовської області. У 1976 
році закінчив школу та вступив до лав 
нашого інституту на факультет елек-
тропровідного зв’язку, який закінчив у 
1981 році та був призначений у ГРВН 
на посаду інженера телефонної станції 
засекречувального зв’язку. Через два 

Старший викладач кафедри Бойо-
вого застосування підрозділів зв’язку   
підполковник Філіпов В’ячеслав Васи-
льович народився 24 червня 1971 року 
в м. Потсдам (Німеччина) у сім’ї   вій-
ськового. В 1988 році закінчив серед-
ню школу та вступив до Полтавського 
вищого військового командного учили-
ща зв’язку, яке закінчив у 1992 році та 
був призначений на посаду командира 
взводу роти дальнього зв’язку, (смт. 
Семиполки). Далі було проходження 

роки був призначений начальником 
телефонної станції ЗАЗ – заступни-
ком начальника телефонного центру. У 
1986 році обійняв посаду начальника 
телефонного відділення ЗАЗ – заступ-
ника начальника телефонного центру. 
У званні капітана  був призначений на 
посаду командира телефонної роти. У 
жовтні – листопаді того ж року брав 
участь у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській атомній електричній 
станції. У квітні 1992 року Михайла 
Григоровича було призначено на по-
саду оперативного чергового Пункту 
управління системою зв’язку ЗСУ. 
З травня по грудень 1999 року брав 
участь у миротворчій місії сил НАТО 
щодо підтримання миру в Боснії та 
Герцеговині. У грудні 2001 року звіль-
нився з лав ЗСУ. Очевидно, що життя 
підкидало Михайлу Григоровичу до-
статньо цікавих випробувань, проте, 
долаючи кожну перешкоду, він отри-
мував безцінний досвід, яким з квітня 
2019 року ділиться з особовим складом 
нашого інституту.

Досвід та рівень знань Михайла 

Григоровича виявилися настільки гли-
бокими та всебічними, що рішенням 
особового складу науково-педагогіч-
них працівників (НПП) кафедри Транс-
портних мереж він практично одразу 
був допущений до проведення занять з 
особовим складом. 

Михайло Григорович постійно 
прагне до самовдосконалення, швид-
ко освоює принципи роботи сучас-
них зразків техніки, що з’являються 
на кафедрі. Таким чином, величезний 
багаж знань стосовно експлуатації 
апаратури старого парку інтенсивно 
поповнюється навичками роботи на 
новітніх зразках телекомунікаційного 
обладнання. Наразі викладач кафе-
дри Транспортних мереж працівник 
ЗСУ Пилипенко Михайло Григорович 
своїми основними завданнями вважає 
втілення набутого досвіду в освітньо-
му процесі кафедри та передачу своїх 
знань та досвіду курсантам інституту 
та особовому складу курсів підвищен-
ня кваліфікації. 
 Заступник начальника кафедри № 13 
підполковник М. Фомін

служби, навчання в Національній ака-
демії оборони України, участь в Анти-
терористичній операції на сході Украї-
ни.

Щоб ефективно застосовува-
ти новітню техніку й брати активну 
участь у розвитку військ зв’язку необ-
хідні освічені кадри, які знають війсь-
кову справу та можливості сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних 
технологій. Саме тут знадобився пе-
редовий педагогічний досвід викла-
дача кафедри Бойового застосування 
підрозділів зв’язку підполковника 
Філіпова В.В. Значну увагу він при-
діляє впровадженню свого бойового 
досвіду із району АТО та інформації, 
яка надходить з Генерального штабу 
ЗС України, Департаменту військової 
освіти, до робочих програм навчаль-
них дисциплін кафедри. Підполковник 
Філіпов В.В. постійно взаємодіє з вій-
ськовими навчальними закладами з пи-
тань використання оригінальних форм, 
методів, прийомів та засобів навчання 
в сучасній організаційно-педагогіч-
ній діяльності. Є учасником різних 
семінарів та конференцій, спілкується 
з представниками компаній – розроб-
ників сучасних засобів зв’язку для ЗС 

України, відвідує їх презентації. 
Такий підхід до навчального проце-

су сприяє активному залученню слу-
хачів до навчального процесу, розумін-
ню та засвоєнню ними навчального 
матеріалу.

Передовий педагогічний досвід 
підполковника Філіпова В.В. характе-
ризується високою результативністю, 
творчою новизною, тривалістю функ-
ціонування, актуальністю, перспек-
тивністю, науковою обґрунтованістю, 
раціональними витратами часу на до-
сягнення високих результатів, а також 
є підґрунтям, на якому зростає його 
педагогічна майстерність. Це результат 
творчої діяльності педагога з елемен-
тами новизни, спрямований на реаліза-
цію актуальних завдань навчання.

Глибока науково-теоретична під-
готовка, сумлінність і працьовитість, 
розвинуте почуття відповідальності, 
ґрунтовна професійна компетентність, 
витончена педагогічна культура й есте-
тика, висока мовна ерудиція, методич-
на винахідливість, нестандартний під-
хід до навчання дозволили Філіпову 
В.В. стати майстром своєї справи.
ТВО начальника кафедри № 31
підполковник В. Ольшанський

 



Серпень 2019 року. Випуск № 36
Сайт: www.viti.edu.ua

11

Інформаційна система екстреної евакуації поранених 
та медичного забезпечення

Виконання бойових завдань в зоні 
проведення ООС виявило значні про-
блеми щодо оперативності обміну 
інформацією для організації екстре-
ної евакуації поранених та медичного 
забезпечення Збройних сил України в 

цілому. Використання передачі голо-
сових повідомлень, відсутність впро-
вадження автоматизованих систем не 
дають можливість ефективно здійсню-
вати медичну допомогу в умовах бой-
ових дій.

Для підвищення оперативності 
управління медичними підрозділами 
(засобами), приведення їх у готовність 
до виконання завдань за призначенням 
у повсякденній та бойовій діяльності, 
а також зменшення загального часу на 
евакуацію поранених було розроблено 
Інформаційну систему екстреної ева-
куації поранених та медичного забез-
печення – шифр „KaSPer” (далі – ІС 
„KaSPer”).

Система побудована за стандартами 

НАТО, які використовують всі краї-
ни-члени в інтересах медичного забез-
печення. Вона охоплює автоматизацію, 
починаючи від процесу поранення і 
закінчуючи надходженням в прий-
мальне відділення госпіталю. 

Вся інформація проходить через ме-
дичний пункт батальйону в медичну 
роту бригади, потім до ОТУ і Головно-
го військово-медичного управління.

Вперше реалізовані підходи, які досі 
у світі не застосовувалися. Приміром є 
те, що інформація може передаватися 
різними каналами зв’язку. 

Оповіщення про необхідність по-
рятунку відбувається за допомогою 
спеціального маячка, розташованого 
на бронежилеті військовослужбовця. 

Інформація про поранення та міс-
цезнаходження військовослужбов-
ця надходить на комплекс бойового 
екіпірування санітара. Отримавши її, 
він при допомозі електронної карти 
здійснює пошук пораненого на полі 

бою. Евакуює його до так званого 
„гнізда”, де надає невідкладну медич-
ну допомогу та надсилає запит на ева-
куацію до оперативного чергового ме-
дичного пункту батальйону. 

Відмінністю вітчизняної розробки є 

те, що запит на евакуацію можна пере-
дати як в голосовому, так і в автомати-
зованому режимі.

ІС „KaSPer” з позитивними ре-
зультатами пройшла випробування 
у зоні проведення ООС під час ко-
мандно-штабних навчань при підго-
товці фахівців з тактичної медицини. 
ІС „KaSPer” було продемонстровано 
керівництву МО України, ГШ ЗС Украї-
ни та Президенту України – Верховно-
му Головнокомандувачу ЗС України.

Начальник НЦЗІ, к.т.н., с.н.с.
полковник С. Колачов
Провідний науковий співробітник 
НДВ №42,к.т.н.
підполковник І. Коваленко.
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Цікаві знахідки старих корпусів

Дивовижні фрески збереглися до-
нині в первісно старих корпусах, які 
займає на Печерську наш закалад.

Комплекс інституту – це колиш-
ні казарми військових кантоністів 
(1835 – 1839 рр.) Так називали не-
повнолітніх солдатських синів, які з 
народження були закріплені за війсь-
ковим відомством і фінських циган-
ських та польських дітей – рекрутів. 

В цих стінах за більш ніж 180 
років  перебували: з 1865 р. – Київсь-
ке піхотне юнкерське училище, 
з 1897 р. – Київське військове училище, 
з 1914 р. – 1-е Київське Костянтинівсь-
ке військове училище. 20 листопада 
1917 року за наказом Генерального 
секретаря з військових справ Симо-
на Петлюри була розгорнута перша українська військова юнацька 
школа, в складі якої перебували юнкери, що залишилися в Києві. 
Школі було присвоєно ім’я гетьмана Богдана Хмельницького. 

В січні 1918 року, коли війська червоногвардійців загрожували 
захопленням столиці Української Республіки, юнкери з 1-ї україн-
ської військової юнацької школи взяли активну участь у боях з 
червоногвардійцями, зокрема в бою під Крутами, захищаючи 

Центральну Раду. Ось вони – збере-
жені фрески в склепінчастих відсіках 
– казематах. Вони несуть мілітарну 
історію нашого навчального вишу.
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Кращі курсанти 

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управління 
та зв’язку Черненко Олександра Ана-
толіївна (386 навчальна група). За пер-
ший рік навчання в інституті дивчина 
досягла значних результатів в навчан-
ні, спорті та в повсякденному  житті  
підрозділу.

Основні зусилля Олександра зо-
середжує на легкій атлетиці. Вже за 
перший рік навчання вона змогла до-
сягнути високих результатів у бігу на 
100 метрів та 1 кілометр, показавши 

Курсант 262 навчальної групи, стар-
ший солдат Юрій Ангелов є взірцем 
зразкового військовослужбовця для ба-
гатьох своїх товаришів по службі. 

Починаючи ще з першого курсу, 
Юрій зарекомендував себе як старан-
ний курсант, який має жагу та велике 
бажання постійно вдосконалювати 
та нарощувати отримані під час нав-
чання знання. Він працює на резуль-
тат, постійно покращуючи військову 
дисципліну, фізичну підготовленість, 
мотивуючи це тим, що в подальшому 

досягнуті результати будуть йому в на-
годі. Юрій користується авторитетом 
серед своїх товаришів, керівництво 
факультету також позитивно характе-
ризує його, особливо виділяючи зраз-
кову вихованість, бездоганну дисци-
пліну курсанта та вміння працювати з 
особовим складом.

Старший солдат Ангелов Ю.С. є гід-
ним прикладом справжнього курсанта, 
який прагне стати відмінним фахівцем 
своєї справи – досвідченим та підго-
товленим офіцером.

Курсант 15 курсу Закарлюка Мак-
сим Русланович народився 02.09.1997 
року в дивовижному місті Запоріжжя  
у звичайній українській родині. Після  
дев’ятого класу навчання в школі було 
прийнято  остаточне рішення продов-
жити навчання у Запорізькому військо-
вому ліцеї з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою „Захисник”.

Цілком логічно, що після закінчення 
ліцею у 2015 році юнак без роздумів 
вступив до нашого інституту. І цей 
вибір був не випадковим, адже батько 

хлопця був військовим. Є з кого бра-
ти приклад, та звертатися за порадою.
Максим завжди шукає шляхи для са-
морозвитку, багато читає і цікавиться 
новинами в галузі телекомунікацій: 
„Адже через рік вже довгоочікуваний 
випуск і хочеться навчитися більшо-
му, щоб бути достойним офіцером,” –
зазначає Максим. У колективі курсант 
Закарлюка користується авторитетом у 
товаришів. Саме про таких як Максим 
Закарлюка в народі говорять: „Це – та 
людина на яку можна покластися”.

відмінні результати та здобувши при-
зові місця у спартакіаді інституту.

Начальник 38 навчального курсу 
лейтенант Кіяновський К.М. неодно-
разово висловлювався з позитивної 
сторони про курсанта Черненко О.А, 
вказуючи на її сумлінне ставлення до 
військової служби, навчання та вико-
нання заходів  повсякденної діяльності. 

Олександра являється прикладом 
для жінок–військовослужбовців фа-
культету Бойового  застосування си-
стем управління та зв’язку.

Курсант коледжу Сукач Олександра 
Юріївна народилася 3 листопада 1999 
року у місті Києві.

Навчалася у Київській спеціалізо-
ваній школі з поглибленим вивченням 
іноземних мов та здобула повну серед-
ню освіту. Зі шкільних років Олексан-
дра була відповідальною, наполегли-
вою та завжди прагнула допомагати 
батькам.

Проявивши свої лідерські якості, 
вже у старших класах була обрана пре-
зидентом школи. Неодноразово брала 
участь у різних олімпіадах, де посідала 
призові місця. 

У 2017 році вступила до Військо-
вого коледжу сержантського складу 
на спеціальність „Телекомунікації та 
радіотехніка”. 

Активно залучається до усіх місь-
ких заходів. Вже навчаючись у коледжі 
брала участь в учнівській олімпіаді з 
української мови імені Петра Яцика та 
ввійшла до десятки найкращих. 

У 2019 році отримала свідоцтво про 
визначення рівня володіння іноземною 
(англійською) мовою відповідно до 
стандарту STANAG 6001.

Олександра є взірцем та подає гід-
ний приклад своїм колегам.
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Результати навчання 
за літній семестр 2018 - 2019 навчального року

Показник 
навчання за 
семестр 

Факультет Телекомунікаційних систем: 
16 курс 17 курс 18 курс За 

факультет 
Середній бал 69,49 68,39 69,36 70,17 
Якість, % 22,86 22,07 14,71 23,79 

Успішність, % 94,69 87,79 91,18 92,43 
 Факультет Інформаційних технологій: 

 26 курс 27 курс 28 курс. За 
факультет 

Середній бал 72,08 71,54 65,24 69,09 
Якість, % 45,07 31,62 10,84 25,29 

Успішність, % 99,30 86,76 66,26 84,18 
 Факультет Бойового застосування систем 

управління та зв’язку: 
 36 курс 37 курс 38 курс За 

факультет 

Середній бал 65,33 66,13 62,46 65,11 

Якість, % 15,89 17,79          4,48 13,09 
Успішність, % 88,08 86,54  60,07 76,72 

 

Літня екзаменаційна сесія в інституті для курсантів – це напру-
жений період, коли підводяться підсумки навчальної роботи за рік.

Курсанти наполегливо складають заліки та екзамени, демонструючи високі показ-
ники набутих знань, умінь та навичок, отриманих під час навчальних занять, практик, 
польових занять, командно-штабних навчань, а також національних, регіональних і між-
народних змаганнях, в яких приймали активну участь і займали високі призові місця.

Доречно відмітити, що літня сесія стала відправною точкою, коли до про-
грам навчальних дисциплін кафедрами інституту були включені ключові елемен-
ти стандартів НАТО (STANAG), а робота, що проводилась з початку навчально-
го року із впровадження новітніх інноваційних форм і технологій навчання дала 
свої позитивні результати, що полегшало курсантам опанувати наданий їм матеріал.

З-поміж факультетів найвищу успішність продемонстрував факультет Телекомуніка-
ційних систем під керівництвом начальника факультету полковника Рибки Є.М. Кращі 

результати серед кур-
сів показав 26-й курс на 

Старший помічник начальника навчального відділу
підполковник В. ДУМІТРАШ

чолі з начальником курсу капітаном Фарбей А.Р. , а кра-
щою була група 263. Щодо курсантів, то тут є незмінний 
лідер – солдат 385 навчальної групи  Романовська М.С.  

Літня сесія показала потенціал і можливості для покра-
щення освітнього процесу, і тому командування інституту 
продовжить оновлювати матеріально-технічну базу інсти-
туту та покращувати побут і умови навчання курсантів, 
втілювати новітні інформаційно-телекомунікаційні тех-
нології, впроваджувати в освітній процес стандарти країн 
– членів НАТО та досвід, набутий під час бойових дій.

Не зупинятись на досягнутому – головне завдання у но-
вому навчальному році. 
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Спортивне свято під час первинної військово-прфесійної підготовки 
(ПВПП)

На території табірного збору роз-
горнулись справжні спортивні баталії, 
які організувала адміністрація  разом 
з кафедрою Фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спор-
ту інституту. В переліку змагань були: 
волейбол, футбол, перетягування кана-
ту, підтягування на перекладені і весе-
ла естафета.

„Дані види змагань загартовують 
фізично особовий склад, і позитивно 
впливають на згуртованість особового 
складу,”- зазначив заступник керівника 
таборного сбору з моральною-психо-
логічного забезпечення майор Антон 
Ланко. Традиційно під час підведення 
підсумків команди та курсанти, що за-
йняли призові місця, були нагороджені 
призами.
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Вірші

Україна 

Духом сильна моя Україна,
Як квітка, завжди молода.
Не сумуй, все буде, Україна, 
Зникне клята, ворожа орда.

Ми віками тебе боронили
І зараз тебе у полон не дамо.
Козаки в бій за тебе ходили,

Ворушили вороже кубло.

Незалежна моя Україна,
Ми здолаємо всіх ворогів.

Буде жити квітуча Країна
Без загарбників та без катів. 

Це мій дім, це моя Україна!
 Моя сила й воля моя.

Країн багато, а вона єдина!
Так захистим її безкраї поля!

Відстоїмо ми нашу Україну!
Відстоїмо, вона у нас одна!

Єдина, рідна в світі нам країна,
Вона є рідна матінка моя!

Курсант 36 навчального курсу
солдат Б. МОРОЗ

Знову 

Так кортить мені повернутись
У часи, що знов мерехтять над 

вікном.
Вони навівають магічну плавучість

Посеред стелі дивним панно.

Знову хочеш іти на світанку,
Розбива прозору росу.
Знову ти чуєш голос 

прощальний,
Що не поверне весну.

Знову ці мрії, дурість шалена.
Все це було так давно.
Знову – не буде ніколи,

Навіть під дивним панно.

 Курсант 251 навчальної группи
ст.солдат А. ШНУКАЛО

        Настав цей час і свято урочисте,
Важливий день для громадян усіх,

Бо 28 років вже минуло,
Як незалежні українці стали всі.
Ще споконвіку ми цього хотіли,

А скільки крові патріоти віддали?
Щоб не здавалися і це все здобули.
Тяжкі часи, бо люди помирають, 

І як змиритися, не скаже вам ніхто. 
Вони пішли, щоб дім свій захищати, 

А їм подяка – куля в голові. 
 Вже скільки крові нашой пролилося? 

І скільки тисяч душ покинули цей світ? 
Чому не можна жити 

без вибухів і крику? 
А обов'язково руки, опускати в кров. 

У цім вірші я звісно всіх вітаю, 
І з днем народження країну нашу 

і бажаю 
Достатку, розвитку ну 

а головне миру, 
Але у першу чергу висловлю

 подяку щиру. 
 Я дякую військовим всім, що нас 

обороняють, 
Незламним, сильним, донькам і синам 
І звісно тим, хто вже давно не з нами, 

Кого з війни, не дочекалися мами.
Всі ми країну хочемо змінити, 

Але для цього треба щось робити,
Не просто чекати і сидіти, 

Зробити вибір на благо України. 
З днем незалежності, 

шановні українці, 
Ми з вами всі одна дружна сім'я, 

Хай буде так надалі і славиться ім' я, 
Незламна, вільна, НАША, Україна.

курсант 801 навчальної групи ВКСС
В. ВИРИЗУБ 

 


