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Новини, події, факти

З урочистого шикування особового 
складу розпочався новий 2019-2020 
навчальний рік в інституті.

Привітали  курсантів та офіцерів 
заступник начальника військ зв’язку 
Збройних Сил України генерал-майор 
Віктор Остапчук, начальник інститу-
ту полковник Євген Степаненко. „Я 
пишаюся тим, що багато талановитих 
молодих людей обирають професію 
офіцера-зв’язківця, захисника своєї 
Батьківщини. В цьому році  в стінах 
цього військового вишу розпочинають 
навчання майже 280 курсантів пер-
шого курсу”, – сказав генерал-майор            

Обмін досвідом з представниками НАТО

9-12 вересня на базі інституту в 
рамках реалізації завдань Трастового 
фонду НАТО з удосконалення системи 
командування, управління та зв’язку 
та обміну інформацією тривали курси 
з оперативного планування зв’язку та 
інформаційних систем НАТО ( NATO 
CIS Operational Planning Coursel).

Представники експертів НАТО із 
зв’язку та інформації впродовж чо-

Віктор Остапчук.
Після урочистого привітання заступник 

начальника військ зв’язку прочитав вступну 
лекцію для керівного складу інституту, де 
було розглянуто основні питання щодо на-
прямків та строків реорганізації підрозділів 
зв’язку згідно стандартів НАТО. Також звер-
нув увагу на проблемні питання та порядок їх 
врегулювання між структурними органами. 

Таким був початок нового навчального 
року  в нашому закладі, ми сподіваємося та 
віримо, що він  стане роком нових звершень 
та перемог для нашого особового складу.

тирьох днів у складі проектних груп 
проводили заняття з представниками 
складових сектору безпеки і оборони 
України, військ зв’язку Збройних сил 
України та інших силових відомств з 
курсу оперативного планування зв’яз-
ку та інформаційних систем НАТО та 
ознайомили їх з вимогами Альянсу до 
впровадження стандартів та процедур 
НАТО в процесі планування військово-

го зв’язку. Обмінялися досвідом щодо 
створення ефективної системи управ-
ління сектору безпеки і оборони, побу-
дови захищених інформаційно-телеко-
мунікаційних мереж, нормативних та 
технічних питань формування системи 
ситуаційних центрів, підвищення рівня 
ситуаційної обізнаності командування 
та оперативного складу пунктів управ-
ління, створення ефективних організа-
ційних структур (J-код НАТО) за стан-
дартами та процедурами НАТО.

Урочистості з нагоди початку нового навчального року 
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З 4 вересня 2019 року на базі інституту 
проводились курси підвищення кваліфіка-
ції з питань забезпечення та організації 
електронного документування управлінсь-
кої інформації.

Підготовка на курсах здійснювалась для 
особового складу, який використовує захи-
щену СЕДО в структурних підрозділах ко-
мандування Десантно-штурмових військ 
та військових частинах Десантно-штур-
мових військ, та для  набуття умінь щодо 
виконання задач службової діяльності на 
відповідних посадах, які пов’язанані із за-
безпеченням та організацією електронного 
документування управлінської інформації.

За результатами навчання кожен слухач  
отримав свідоцтво, яке засвідчить здобуті 
знання та вміння працювати на автома-
тизованих робочих місцях системи елек-
тронного документообігу Міністерства 
оборони України.

Новини, події, факти

Візит міністра оборони України до інституту

28 вересня Міністр оборони України Андрій 
Загороднюк відвідав наш інститут.

Начальник військ зв’язку ЗСУ – начальник Го-
ловного управління зв’язку та інформаційних си-
стем Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант 
Володимир Рапко разом з начальником інституту 
полковником Євгеном Степаненко в ході візиту 
глави оборонного відомства розповіли про ре-
альний стан справ у військовому виші, проблеми, 
які сьогодні турбують зв’язківців та перспективи 
розвитку навчального закладу та військ зв’язку в 
цілому.

Міністр оборони Андрій Загороднюк вивчив 
проблемні питання вишу, зокрема стан справ з 
укомплектованістю офіцерських посад, обміну 
досвідом з іноземними партнерами, стажуванню 
курсантів за кордоном тощо.

Курси з організації електронного документування управлінської інформації
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Залучення курсантів інституту до виконання завдань зі зв’язку

Новини, події, факти

Протягом місяця в інституті три-
вали навчання резервістів першої та 
другої черги (ОР1, ОР2). Більше 100 
офіцерів відновлювали теоретичні 
знання та практично відпрацьовува-
ли питання забезпечення функціону-

Курсанти ВІТІ виконували завдання зі 
зв’язку в ході Комплексного тренування з 
розгортання пунктів управління та стра-
тегічного командно-штабного навчання з 
органами військового управління Зброй-
них сил України та іншими складовими сил 
оборони України „Козацька воля — 2019”.

Під час виконання завдань майбутні офіце-
ри опановували питання розгортання та підго-
товки до застосування комплексної апаратної 
зв’язку. Практично відпрацювали функціональ-
ні обов’язки за посадами на вузлі зв’язку пун-
кту управління. Все це дозволило їм закріпити 
свої знання з експлуатації засобів супутниково-
го зв’язку, засобів телекомунікацій, розгортан-
ня абонентської мережі відкритої ІР-телефонії, 
системи обміну службової інформації, відео-
конференцзв’язку, АСУ „Дніпро”, АТС-2.

Навчання офіцерів-зв’язківців оперативного резерву

вання системи 
зв’язку Зброй-
них сил України.

У підготовці 
фахівців зв’язку 
прийняли участь 
всі технічні ка-
федри інсти-
туту. Функцію 
випускної кафе-
дри виконувала 
кафедра Бойо-
вого застосуван-
ня підрозділів 
зв’язку фа-

культету Бойового застосування 
систем управління та зв’язку. Нав-
чання проходило у польових умо-
вах на базі батальйону забезпе-
чення навчального процесу ВІТІ.

Кінцевою метою фахової під-

готовки резервістів офіцерсь-
кого складу було оволодіння 
індивідуальними стандартами підго-
товки та здобуття навичок управлін-
ня підрозділами зв’язку під час вико-
нання ними завдань за призначенням.
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Новини, події, факти

В період з 11 по 24 вересня 2019 
року курсанти 803 навчальної групи 
спеціальності 122 „Комп’ютерні на-
уки” проходили навчальну практику 
(електрорадіомонтажну). Електро-
радіомонтажна практика входить до 
складу практики за профілем спеціаль-
ності. Має мету дати курсантам ос-
новні знання про електромонтаж, 
монтажний інструмент і технологічну 
документацію. У процесі проходження 
практики курсанти набувають навичок 
роботи з монтажним інструментом і 
пристосуванням, контролю, підготов-
ки та монтажу радіоелементів на пе-
чатній платі, провідного й загального 
монтажу радіоелектронної апаратури. 

Практика була організована і 
проводилась згідно вимог Інструк-
ції про порядок організації і прове-
дення військового стажування, на-
вчальної, виробничої, ремонтної, 
корабельної та інших видів практики 
курсантів вищої військової освіти 
закладів та військових навчальних 
підрозділів закладів вищої  освіти. 

Майже всі курсанти вперше три-
мали в руках паяльник та вчилися 
ним користуватися. Багато хто впер-
ше спробував вимірювати напругу, 
на практиці перевірили закон Ома. 

Курсанти отримували та вдоско-
налювали такі практичні навички:

- технологічні процеси під 
час монтажу елементів кабелю;

- порядок користування елек-
тровимірювальними приладами;

Практика курсантів третього курсу 
Військового коледжу сержантського складу

- перевірка  справності  радіоеле-
ментів за допомогою комбінованих 
приладів;

- монтаж і наладка радіоелектрон-
них пристроїв на біполярних транзи-
сторах;

- монтаж пристроїв на логічних мі-
кросхемах;

- навісний  монтаж  на  макетних  
платах.

Під час практики курсанти (і юна-
ки, і дівчата) вперше зібрали свою 
найпростішу схему – мультивібра-
тор на біполярних транзисторах.

Далі курсанти збирали мультивібра-
тор на логічній мікросхемі. Все, що 
здавалося начебто простим: поняття 
логічного 0 та логічної 1 виявлялося 
дуже цікавим і сприймалося як новина, 
бо це було зроблено власноруч. Здава-

лося б всі в теорії розуміють, що „1” - 
це наявна напруга, а „0” - її немає, але 
коли сам спробував подати напругу на 
одні контакти мікросхеми, а потім ди-
вишся, як спрацював логічний елемент 
(логічне ТА, ТА-НІ, АБО, АБО-НІ), то 
це викликає багато емоцій від поба-
ченого. До речі, логічний  „0” – це не 
просто відсутність напруги, а її низь-
кий логічний рівень, або „нуль” схеми.

Також цікавий і зворотній процес. 
Начебто проста команда – вказати 
мікропроцесору, що треба встано-
вити рівень логічної „1” на певному 
виводі. Але коли під’єднюєш після 
цього світлодіод і бачиш результат 
такої елементарної команди – так, 
він світиться (!), то начебто по-ново-
му розумієш вміст самої програми.   

Ще багато цікавого попереду тре-
ба вивчити, ще багато чого треба зро-
зуміти, спробувати та перевірити, але 
перший крок вже зроблено. Таким 
чином, навчальна електромонтажна 
практика, яка є першою з декількох 
практик, стає таким символічним стар-
товим „трампліном”, необхідна для 
формування фахівця, що може вико-
нувати свої обов’язки за спеціальні-
стю на високому професійному рівні, 
має на меті закріплення теоретичних 
знань, розвиток професійних нави-
чок та умінь, прагне подальшої по-
стійної самоосвіти та саморозвитку.

Старший викладач циклової комісії з 
експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж, к.т.н.  підполковник А. ДУБИК.
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Випробування безпілотного авіаційного комплексу –
 ретранслятора зв’язку

У проведенні 
міжнародного команд-
но-штабного навчання 
із залученням військ 
„Rapid Trident – 2019”, 
що на Львівщині, у 
Міжнародному центрі 
миротворчості та 
безпеки Національної 
академії сухопутних 
військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного 
приймали участь кур-
санти нашого вишу.

В ході прове-
дення активної 
фази міжнародного 
командно-штабного 
навчання було перевірено бойове 
застосування безпілотного авіацій-
ного ретрансляційного комплексу 
для забезпечення підвищеної зони 
покриття радіозасобів підрозділів, що 
безпосередньо були задіяні у навчанні.

Треба зазначити, що безпілотний 
авіаційний ретрансляційний комплекс, 
розроблений в інституті робочою 
групою кафедри Спеціальних засобів 
зв'язку та радіотехнічних засобів, до 
якої входили курсанти всіх спеціаль-
ностей підготовки („Комп'ютерні 
науки”, „Інформаційні системи та 
технології”, „Кібербезпека”, „Те-
лекомунікація та радіотехніка”).

Такий підхід комплексної підго-
товки та залучення фахівців з висо-
коінтелектуальних спеціальностей 
в одному виші дозволив об'єднати 
зусилля фахівців всіх спеціальностей 
підготовки в розробці аеропрлат-

форми, ретранслятора та спеціаль-
ного програмного забезпечення.

Безпілотний авіаційний ретрансля-
ційний комплекс здатний підтримувати 
і посилювати зв’язок 24 години на добу 
за умови використання двох літальних 
апаратів. БпЛА, що виготовлений 
курсантами з композитних матеріалів, 
несе 1,5 кг корисного навантаження, 
яке складається з ретрансляторів 
різного типу. Робоча висота для 
забезпечення зв’язку 600-700 метрів, 
але за необхідності безпілотник 
може піднятися і на 1000 метрів.

В ході проведення активної фази 
міжнародного командно-штабного на-
вчання курсанти інституту залучалися 
до виконання функціоналу оператора 

інформаційної системи 
Дельта, а саме забезпе-
чували підтримку щодо 
оцінювання  дій  україн-
ських підрозділів ЗСУ 
на предмет їх подаль-
шої спільної роботи з 
підрозділами НАТО.

Залучення майбутніх 
офіцерів з високоінтелек-
туальних спеціальностей 
до проведення міжнарод-
ного командно-штабного 
навчання надає можливості 
їм підтвердити високий 
рівень підготовки в інсти-
туті та набратися досвіду 
впровадження своїх знань, 
нових ідей та практичних 
навичок у розвиток сучас-
них інформаційних систем 
Збройних сил України.
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Спортивне життя інституту
15 вересня в інституті відбувся один 

із наймасштабніших заходів – спор-
тивне свято, присвячене Дню фізичної 
культури та спорту. Ранок спортивних 
команд факультетів та їхніх вболіваль-
ників розпочався з урочистого від-
криття. Плацом лунав Державний гімн 
України. Також на шикуванні були 
оголошені накази начальника інсти-
туту стосовно підсумків спортивної 
діяльності за 2018-2019 навчальний 
рік, курси та факультети – переможці 

отримали нагороди. Кожному навчаль-
ному курсу інституту було вручено 
футбольний м’яч, як приємний подару-
нок за старання та прикладені зусилля.

На початку спортивного дійства на 
учасників змагань та їхньої групи під-
тримки очікував неперевершений ви-
бух емоцій – сюрприз, підготовлений 
керівництвом навчального закладу. 
Для аудиторії виступили: військовий 
оркестр інституту, представник На-
ціональної гвардії України інспек-
тор-кінолог та його чотирилапий 
підопічний, а також свій блискавич-
но високий рівень спортивно–ла-
тинського танцю продемонструва-
ла пара Пауля і Сандри Бачата Тім.

У змаганнях взяли участь команди 
всіх навчальних курсів інституту. Між 

курсантськими спортивними коман-
дами відбулися змагання з міні-фут-
болу, волейболу, перетягування кана-

ту, військово-спортивної 
та зустрічної естафети.

„Всі учасники свята ви-
явили жагу до перемоги та 
показали високі спортив-
ні результати. Особливо 
приємно здивували дівча-
та-першокурсниці. Під час 
виконання складних спор-
тивних елементів емоції 
переповнювали курсантів і 
вболівальників. Хвилюван-

ня, бажання перемогти й стати сильні-
шим було притаманне кожному учасни-
ку змагань”, – зауважив головний суддя 
змагань, начальник кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підго-
товки і спорту полковник Юрій Бичіхін.

За загальними результатами змагань 

переможцем спортивного свята  стала 
команда факультету Бойового засто-
сування систем управління та зв’яз-

ку: вони вибороли 
І місце у змаганнях 
із зустрічної еста-
фети, бігу на 1 км з 
перешкодами та гім-
настичній естафеті. 
У футбольному тур-
нірі та змаганнях з 
перетягування кана-
ту перемогу одержа-
ла збірна факультету 
Телекомунікаційних 

систем та отримали почесне срібло (ІІ 
місце).  ІІІ місце посіла команда фа-
культету Інформаційних технологій.

Всі учасники спортивного свя-
та були нагороджені призами, ди-
пломами та позитивними емоціями.
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Гаряча пора вступних випробувань 
завершилася, і тепер уже не абітурієн-
ти, а курсанти наповнили аудиторії на-
шого військового інституту. Цьогоріч-
на вступна кампанія принесла чергові 
нововведення і наш інститут, як і, на-
певне, й інші вищі військові навчальні 
заклади, підводить  її результати. 

Цього року в правилах прийому до 
вищих військових навчальних закладів 
України був збільшений вік для грома-
дян України, які вступають на денну 
форму навчання для здобуття освіт-
нього рівня бакалавра за державним 
замовленням, а саме для осіб з числа 
цивільної молоді, ліцеїстів, військо-
вослужбовців військової служби за 

контрактом, резервістів та військово- 
зобов’язаних до 30 років. Вступники 
з числа випускників військових ліцеїв, 
які закінчили навчання в рік вступу до 
військового інституту, мали право 
за вибором брати участь у кон-
курсі за результатами вступних 
іспитів з конкурсних предметів, 
або за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання. Ще од-
ним нововведенням вступної кам-
панії 2019 року стала відміна квот 
на вступ дівчат на спеціальності в 
інституті.

Цього року, відповідно до умов 
прийому, державне замовлен-
ня складало 279 курсантів. Відтак на 

спеціальність „Комп’ютерні науки” – 
46 місць, „Кібербезпека” – 39, „Інфор-
маційні системи та технології” – 27, 
„Телекомунікація та радіотехніка” – 69, 
„Озброєння та військова техніка” – 5, 
„Військове управління” – 93. 

До приймальної комісії інсти-
туту  надійшло 803 особові справи 
абітурієнтів для вступу на денну фор-
му навчання. Прибуло до інституту для 
написання заяв 432 абітурієнта. Аналіз 
надходження справ та подачі заяв 
абітурієнтами показує високу зацікав-
леність цивільної молоді спеціально-
стями підготовки в інституті.

У день оприлюднення рейтинго-
вих списків, рекомендованих до зара-
хування, найбільший конкурс був на 
спеціальність „Озброєння та військова 
техніка” – 8,8 осіб на місце;  „Інформа-
ційні системи та технології” – 3,3;  „Те-
лекомунікація та радіотехніка” – 2,42; 
„Комп’ютерні науки” – 2,37; „Кібер-

безпека” – 1,95; „Військове управлін-
ня” – 1,35.

Треба зауважити, що більшість 
курсантів вступили до нас з 1-2 пріо-
ритетами. Нижчі пріоритети також 
траплялися, але переважно це були 
абітурієнти, в яких найвищим пріори-
тетом слугувало бажання навчатися 
за спеціальністю „Телекомунікація та 
радіотехніка” чи „Військове управлін-
ня”, де прохідний бал завжди відчутно 
вищий через невелику кількість місць.

Щодо прохідного балу, то він став 
більший ніж торік. Традиційно наші 
абітурієнти орієнтувалися на історію 
України, як третій предмет. Належно 
підготуватися за останній рік навчання 
у школі змогли не всі з тих, хто плану-
вав пов’язати свою долю з високоінте-
лектуальними спеціальностями вишу.

Так, наприклад,  якщо порівняти 
бали сертифікатів абітурієнтів 2017, 
2018 та 2019 років за профільною дис-
ципліною (математика) для тих, хто 
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вступив на „Комп’ютерні науки”, то в 
цьому році значно переважає кількість 
абітурієнтів, які мають результат ЗНО 
від 150 до 160 балів. Така тенденція 
відмічається для курсантів, які вступи-
ли на „Інформаційні системи та техно-
логії” та „Кібербезпека”.

Цього року в інституті був введений 
поріг у 130 балів на математику при 
вступі на спеціальність 125 „Кібер-
безпека” та 120 балів на спеціальності 
122 „Комп'ютерні науки” і 126 „Інфор-
маційні системи та технології”. Керів-
ництво інституту вважає, що рівень 
знань курсантів з цих спеціальностей 
з базового предмету повинен бути ви-
соким, тому ці пороги балів є виправ-
даними. 

Для успішного оволодіння освіт-
ньо-професійних програм підготовки 
військових фахівців з високоін-
телектуальних спеціальностей  в 
інститут мають вступати найкращі 
абітурієнти з найкращими знання-
ми, для яких 130 балів не є переш-
кодою.

Цього року до інституту всту-
пили 279 курсантів, з них: 258 – 
цивільна молодь (34 дівчини, 108 
випускників військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою),  20 – війсь-
ковослужбовців військової служби 
за контрактом (5 жінок військово-
службовців),  1 – військовослуж-
бовець строкової служби. П’ять 
курсантів закінчили заклади се-
редньої освіти із золотими меда-
лями, двоє із срібними.

Державне замовлення на вступ 

до нашого вишу виконано на 100%. 
Треба зазначити злагоджену та напо-
легливу роботу усіх підрозділів ін-
ституту щодо проведення протягом 
2018-2019 року профорієнтаційну та 
агітаційну роботу щодо вступу до на-
шого вишу. 

Сподіваємося, що таке співробіт-
ництво стане стандартом у проведен-
ніпрофорієнтації та проведенні вступ-
ної кампанії 2020 року, що дозволить 
очікувати такого ж, чи вищого попиту 
на вступ й наступного року.

Заступник начальника інституту з 
навчальної роботи
полковник О. Сілко
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Кращі викладачі та науковці

  Доцент кафедри Спеціальних ін-
формаційних систем та робототех-
нічних комплексів, кандидат техніч-
них наук  підполковник Восколович  
Олексій Іванович народився 19 лю-
того 1985 року в м. Таллінн. В 2001 
році закінчив середню школу №61 м. 
Києва та вступив до нашого інституту. 

Після випуску був призначе-
ний на посаду начальника інфор-
маційно-аналітичної групи інсти-

Підполковник Дубик Андрій 
Миколайович свій шлях починав 
з навчання в СПТУ та отримання 
спеціальності регулювальника радіо-
електронної апаратури та приборів. 

Народився 15 лютого 1975 року 
у маленькому місті Саки, що знахо-
диться в АР Крим. Ще в шкільні роки 
проявляв інтерес до точних наук, 
програмування та радіоелектроніки. 

Дійсний член Малої ака-
демії наук (МАН) АР Крим.  

туту, далі були посади курсовий 
офіцер, начальник групи служби військ.

В 2008 році Олексій Іванович всту-
пає до ад’юнктури інституту, по закін-
ченню якої був призначений на посаду 
помічника начальника навчальної ча-
стини. 

Бажання постійно самовдоскона-
люватись, безперервно розширювати 
власний світогляд та спілкування з 
досвідченими вченими кафедр інсти-
туту багато в чому визначили харак-
тер подальшої наукової і викладаць-
кої діяльності, таким чином Олексій 
Іванович в 2014 році був призначе-
ний на посаду старшого викладача 
кафедри Підготовки підрозділів та 
частин спеціального призначення 
факультету Військової підготовки.

Бути викладачем – це велика від-
повідальність, тому що в процесі про-
фесійної підготовки фахівця з вищою 
освітою викладач має честь допо-    
магати курсанту стати автором свого 
майбутнього. Між ними встановлю-
ються як ділові, так і міжособистісні 
взаємини. В жовтні 2014 року Олексію 

Івановичу присуджено науковий 
ступінь кандидата технічних наук із 
спеціальності Інформаційні техноло-
гії. Сумлінне ставлення до навчання, 
прагнення до професійного зростан-
ня, добре розвинені комунікативні та 
організаторські здібності дозволили 
пройти шлях від курсанта до доцента 
кафедри Спеціальних інформаційних 
систем та робототехнічних комплексів.

В 2016 році виконував бойові 
завдання в зоні проведення Антитеро-
ристичної операції на сході України. 
Після повернення із зони АТО Олексій 
Іванович почав втілювати отриманий 
досвід в освітній процес кафедри. 

Педагогічний досвід Олексія Івано-
вича є підґрунтям, на якому зростає 
його педагогічна майстерність. Глибо-
ка науково-теоретична підготовка, сум-
лінність і працьовитість, методична 
винахідливість, нестандартний підхід 
до навчання дозволили Олексію Іва-
новичу стати майстром своєї справи.
Старший викладач кафедри 
Спеціальних інформаційних систем та 
робототехнічних комплексів

Після навчання в СПТУ був при-
званий на строкову службу, звід-
ки в 1993 році вступив в Полтав-
ське вище військове командне 
училище зв’язку, яке закінчив в 1997 
р. за спеціальністю „Застосування 
підрозділів із засобами радіозв’язку”.      

Проходив службу на посаді ко-
мандира навчального взводу зв’язку. 
В навчальному центрі зміг поєднати 
датчик коду Морзе з комп’ютером, ав-
томатизувати навчання та перевірку 
знань. У 2000 р. вступив в ад’юнктуру 
Полтавського військового інституту 
зв’язку, яку успішно закінчив в 2003 р.

З 2003 по 2007 р. проходив службу 
на посаді молодшого наукового спів-
робітника науково-випробувальної 
лабораторії. Брав участь у чисельних 
науково-дослідних роботах на замов-
лення Міністерства оборони України. 

В 2008 році захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кан-
дидата технічних наук зі спеціаль-
ності „Інформаційні технології”. Далі 
службу проходив на кафедрі Бездро-
тових технологій у військових теле-
комунікаційних мережах та системах 
факультету Засобів військового зв’язку.

З 2010 р. – старший викладач ци-
клової комісії з експлуатації комп’ю-

терних систем і мереж Військово-
го коледжу. Андрій Миколайович у 
складі коледжу з перших днів його 
існування. Викладає такі дисципліни 
як „Програмування”, „Комп’ютерна 
логіка” та „Комп’ютерна електроніка”, 
„Організація баз даних”, „Навчаль-
на електрорадіомонтажна практика”.

Спеціаліст вищої категорії, ве-
теран Збройних сил України, учас-
ник бойових дій, постійно працює 
над самовдосконаленням, підвищує 
кваліфікацію, приймає участь у нау-
ково-практичних конференціях, на-
вчається на різноманітних онлайн-кур-
сах, впроваджує методи дистанційного 
навчання в навчальний процес. Має  
чисельні дипломи і сертифікати.

Отриманий досвід впроваджує 
в навчальному процесі. Врахову-
ючи виклики сьогодення, стан і 
напрямки розвитку телекомуніка-
ційних технологій, засобів програму-
вання, були внесені суттєві зміни у 
програмах декількох навчальних дис-
циплін, що викладаються курсантам 
спеціальності „Комп’ютерні науки”.

Начальник циклової комісії з експлуа-
тації комп’ютерних систем і мереж
підполковник Б. ЦИНІЦЬКИЙ
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Результати тестування блоків живлення радіостанцій Harris та Aselsan.
Під час виконання бойових завдань 

у підрозділах часто використовують 
генератори, що не здатні забезпечи-
ти на 100% якісне електроживлення, 
необхідне для складних електронних 
пристроїв, таких як радіостанції. Це 
призводить до скорочення терміну 
експлуатації як самих пристроїв, так 
і їх батарей та штатних блоків жив-
лення. Тому задля   забезпечення без-
перервності та стійкості радіозв’язку 
у підрозділах, де використовуються 
радіостанції імпортного виробництва 
(Aselsan та Harris) необхідно викори-
стовувати  блоки живлення, що здатні 
забезпечувати якісне живлення навіть 
в умовах  короткострокових провалів, 
пульсацій та стрибків напруги зовніш-
нього джерела.

Задля вирішення цього завдання в 
НЦЗІ була розроблена методика пе-
ревірки якості вихідної напруги та ін-
ших характеристик блоків живлення та 
проведено тестування зразків, наданих 
різними постачальниками і виробни-
ками з метою перевірки можливості їх 
використання в ЗСУ. Для тестування 
було надане наступне обладнання:

- Джерело живлення постійного 
струму напругою 27В (БЖ-27) призна-
чене для забезпечення безперебійного 
цілодобового живлення радіостанцій 
Aselsan VRC 9661 на стаціонарних 
об’єктах.

- Пристрій зарядний (живлення) 
УЗПС 24-40м призначений для заряд-
жання та підзаряджання свинцево–
кислотних АКБ (в тому числі гелієвих) 
з номінальною напругою 6,12 та 24В.

- Блок живлення AS920.220/2833AC/
DC призначений для живлення радіо-
станцій Harris RF-7800H-MP та PRC-
9661/VRC-9661.

- Блок живлення AC/DC АН580 
220/24 призначений для електрожив-
лення обладнання зв’язку постійною 
напругою 27 В в польових та стаціо-
нарних умовах.

- Блок живлення PS 600.220/24 AC/
DC  призначений для живлення радіо-
технічних та електротехнічних при-
строїв стабілізованою номінальною 
напругою постійного струму 25В при 
роботі від мережі змінного струму 
220В, 50 Гц.

Окрім згаданого завдання, перед 
спіробітниками Наукового центру сто-
яла задача серед означених блоків виді-
лити оптимальний за співвідношенням 
відповідність потребам/вартість для 
застосування в Збройних силах Украї-
ни. 

Кожен наданий блок був перевіре-
ний на пульсації вихідної напруги в 
режимах без навантаження,

 на „прийом” 

та „передача”. 

Також була перевірена відповідність 
всіх заявлених характеристик реаль-
ним показникам, здатність роботи від 
вбудованих АКБ (за наявності), на-
явність захисту від КЗ та переванта-
ження, ергономіка, простоту викори-
стання та інші параметри. 

За результатами тестування вищев-
казаних блоків живлення було обра-
но дві моделі, що здатні забезпечити 
надійне живлення радіостанцій Harris 
RF-7800H-MP, PRC-9661/VRC-9661 та 
ASELSANVRC9661-50W. 

Так повномасштабна перевірка 
блоків живлення дозволила виявити 
деякі їх недоліки та окреслити можливі 
сценарії їх застосування у Збройних 
силах України. Методика  перевірки, 
її результати та висновки були надані 
представникам постачальника і вироб-
никам обладнання. 

Ця інформація дозволить вдоско-
налити конструкцію блоків живлення 
і зробити так, щоб вони краще від-
повідатимуть умовам, що до них вису-
вають у ЗСУ. 

Саме така плідна співпраця між за-
мовником та виробниками обладнання 
дозволяє на конкурентних засадах от-
римати найбільш якісний виріб за кра-
щою ціною. 

Молодший науковий співробітник 
НДВ №22
молодший лейтенант О. БАЙДУР
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Стан та перспективи розвитку кафедри 
Захисту інформації та кіберзахисту

Кафедра Захисту інформації та кі-
берзахисту факультету Бойового засто-
сування систем управління та зв’язку 
інституту є основним підрозділом з під-
готовки фахівців в галузі кібербезпеки 
в інформаційно-телекомунікаційних 
мережах для Збройних сил України 
та деяких інших силових відомств. 

Кафедра призначена для здійс-
нення освітньої, методичної, науко-
во-дослідної та науково-технічної 
діяльності в сфері захисту інформації 
та кібербезпеки. Кафедра здійснює 
підготовку курсантів, слухачів та офі-
церів зі спеціальності 125 „Кібер-
безпека” з освітньо-про-
фесійним рівнем 
офіцер тактичного рівня.

На озброєн-
ні кафедри є: 

- засоби ІР-шифруван-
ня для побудови мереж 
обміну відкритою інфор-
мацією та ІзОД, органі-
зації роботи старших та 
головних станцій побу-
дови захищених систем 
обміну інформацією; 

- засоби і комплекси 
спеціального зв’язку, 

- навчально-трену-
вальний центр реагу-
вання на кіберзагрози;

- обладнання для 
здійснення заходів з 
кіберзахисту (філь-

трація трафіку, побудови захищено-
го периметру комп'ютерної мережі);

- на кафедрі розгорнуто комплекс 
віртуалізації сучасних ІТ-сервісів.

В цьому році на кафедрі завершуєть-
ся створення навчального комплексу по 
вивченню методів, способів та засобів 
захисту інформації в кіберпросторі, а 
саме методів криптографічного захисту 
інформації, засобів кібернетичного за-
хисту інформаційно-телекомунікацій-
них систем та способів їх застосування.

Викладачі кафедри, розуміючи 
швидкоплинність процесів трансфор-
мації в галузі кіберзахисту постійно, 

працюють над вдоско-
наленням методичних 
матеріалів та вдоскона-
ленням методів навчан-
ня, а особовий склад на-
вчально-лабораторного 
комплексу кафедри пра-
цює над вдосконален-
ням матеріально-тех-
нічної бази кафедри.

На наступний рік за-
плановано розвиток на-
вчально-тренувального 
комплексу по вивчен-
ню методів технічного 
захисту інформації на 
інформаційних об’єк-
тах з обробки відкри-
тої інформації, що є 
власністю держави, та 
ІзОД. В перспектив-
них планах є створен-

ня курсів підвищення кваліфікації з 
цивільної відповідальності з кіберне-
тичної обізнаності та курсів підвищен-
ня кваліфікації фахівців кіберзахисту.

Під час відвідування інституту 
Міністром оборони України Андрієм 
Загороднюком, особовий склад ка-
федри підготував та представив на-
вчально-матеріальну базу, а саме 
кіберполігон кафедри, напрями науко-
во-технічної роботи кафедри та здо-
бутки курсантів в галузі кібербезпеки.

Професор кафедри №33,к.т.н.
полковник  О.Мазулевський
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Кращі курсанти 

Кращий курсант факультету Бо-
йового  застосування систем управ-
ління та зв’язку курсант 371 на-
вчальної групи – молодший сер-
жант Ляшенко Олександр Юрійович. 
Розпочав свой військовий шлях в 
нашому інституті у 2017 році за 
спеціальністю Військове управління 
і зараз навчається на третьому курсі. 

З самого початку Олександр взяв ви-
соку планку та постійно підтримує її в 
навчанні, спорті, сумлінності та старан-
ності під час виконання своїх службо-
вих обов’язків, розпорядку дня, повсяк-
денній діяльності та у житті підрозділу.

На протязі всього періоду навчан-
ня Сашко неодноразово проявляв 
свої позитивні якості, допомагаючи 
керівництву навчального курсу та фа-
культету, не забуваючи і товаришів по 
службі. Його безпосередній керівник   

Молодший сержант Ванівський 
Назар навчається в нашому інсти-
туті на 28 навчальному кусі факуль-
тету Інформаційних технологій.

Курсант є зразком у навчан-
ні та додержанні військової дис-
ципліни, часто допомaгає одно-
групникам у підготовці до занять. 

Ванівський Н.  військовослужбо-
вець за контрактом, тому вступ до 
нашого вишу був свідомим і обгрун-
тованим. Проходячи службу в збро-
йних силах, Назар набув неабиякого 
досвіду у військовій справі. Встиг по-
бувати у зоні проведення АТО (зараз 

ООС). На посаді стрілка гелікоптера 
МІ-8 Назар виконував свій обов’я-
зок перед Україною та мужньо за-
хищав батьківщину від агресора. 

Зараз молодший сержант Ванівсь-
кий старанно та успішно навчаєть-
ся, має успіхи у профільних дис-
циплінах, кристується повагою і 
авторитетом серед своїх товаришів 
та є зразком розумного, загартова-
ного військовослужбовця, гідного у 
майбутньому носити погони офіцера.

Курсант 283 навчальної групи
солдат   А.Дяченко

Спортсменка, відмінниця, інструк-
тор Harris, стажер первинної військо-
во-професійної підготовки курсантів 
2019 року набору, старшина жіно-
чого гуртожитку – все це досягнен-
ня курсанта 163 навчальної групи 
КРАВЧЕНКО Тетяни Володимирівни. 

Активна та цілеспрямована з ди-
тинства Тетянка завжди мріяла про 
незвичну професію, не таку як у всіх. 
Дівчинка з мальовничого села Почаїв-
ка, що на Полтавщині, після випу-
ску зі школи воліла стати юристкою, 
але її доля склалась по-інакшому.

„Я ні на мить не шкодую, що потра-
пила на навчання до нашого інституту, 
тепер я хочу бути професіоналом вій-
ськового зв’язку”, – коментує Тетяна.

Тетяна встигає всюди і завжди. 
Вона чуйна та уважна до кожної 

своєї підлеглої, вміє організувати 
роботу жіночого гуртожитку у вір-
не русло, саме тому її думка пре-
стижна та має авторитетне місце.

Не менше роботи з особовим скла-
дом пані Тетяну цікавить навчання та 
його реформування у Збройних силах 
України. Вона сумлінно та наполегли-
во навчається, а зараз готується до на-
писання та захисту диплому бакалавра.

Бажаємо милій та яскравій Те-
тяні залишатись такою ж, яка вона 
є та впевнено крокувати по життю 
тільки з посмішкою, адже саме на 
таких жінках–військовослужбовцях 
тримаються Збройні сили України.

Курсант 17 навчального курсу 
А.Рудніцька 

майор Стойчев М.І. відгукується про 
свого підлеглого лише з позитивної 
сторони, підтверджуючи, що за час, 
поки курсант Ляшенко знаходиться 
під його керівництвом, він не може 
сказати про нього нічого негативно-
го, тому що даний військовослуж-
бовець постійно виявляє бажання у 
допомозі, розвитку, удосконаленню 
побуту та життєдіяльності факультету. 

Керівний склад факульте-
ту з гордістю відгукується про 
курсанта Ляшенко Олександра 
Юрійовича,  констатуючи, що даний 
курсант є прикладом для військово-
службовців не лише нашого факуль-
тету, а й іншим підрозділам інституту.

Так тримати  Олександре!

Курсант 376 навчальної групи 
старший солдат Н. Небжицький
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Зв’язківці Збройних сил України підвищують професійний 
рівень на базі інституту 

На базі інституту пройшли прискорені курси з вивчення 
новітніх засобів радіозв’язку. Головною метою курсів є підви-
щення фахового рівня та набуття практичних навичок зв’язків-
цями з експлуатації сучасних радіозасобів виробництва ком-
панії „Aselsan”.

Для того, щоб уміти користуватися новими засобами зв’яз-
ку, які інтегруються у зразки озброєння та військової техніки, 
необхідні досвідчені військовослужбовці, які знають можли-

Осінній буткамп інструкторів академій CISCO

вості сучасних телекомунікаційних технологій. Програма 
підготовки курсів базується на вивченні тактико-технічних 
характеристик та основ експлуатації УКХ радіостанцій ви-
робництва компанії „Aselsan”.

По закінченню курсів слухачам вручені свідоцтва про 
підвищення кваліфікації.

26-27 вересня 2019 року представ-
ники кафедри Автоматизованих систем 
управління факультету Інформаційних 
технологій взяли участь в Осінньому 
буткампі інструкторів академій CISCO, 
присвяченому 20-й річниці створен-
ня першої в Україні мережевої академії 
в Тернопільському національному тех-
нічному університеті імені Івана Пулюя.

Для інструкторів проводилися сесії з кур-
сів професійного рівня – CCNA та CCNA 
CyberOps. Зокрема, відпрацьовувалися 
найскладніші лабораторні та практичні за-
няття з відповідних курсів та були проде-
монстровані новітні методики викладання.

Під час проведення буткампу ін-
структори мали нагоду отримати 
знання та практичні навички, а під 
час презентацій дізнатися про онов-
лення курсів мережевої академії.

Представники інституту – начальник 
кафедри полковник Сова Олег Яросла-
вович, доцент кафедри підполковник 
Троцько Олександр Олександрович 
та старший викладач кафедри Симо-
ненко Олександр Анатолійович, які є 
сертифікованими інструкторами мере-
жевої академії CISCO, що функціонує 
на кафедрі Автоматизованих систем 
управління, показали високий рівень 
знань та проявили майстерність під час 
виконання завдань різної складності.
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День відкритих дверей 

28 вересня 2019 року в інституті 
пройшов День відкритих дверей. В 
черговий раз у цьому році навчальний 
заклад  гостинно прийняв цивільну мо-
лодь з   Києва  та  з різних областей 
України. Офіцери вишу ознайомили 
гостей з навчально-матеріальною ба-
зою інституту, розповіли про умови 
вступу та за якими спеціальностями 
здійснюється підготовка курсантів.

Для гостей провели екскурсію по 
спеціалізованим навчальним класам, 
де курсанти  вивчають сучасні засо-
би зв’язку, вчаться програмуванню і 
впровадженню інтелектуальних ін-
формаційних технологій для систем 
управління військами та зброєю з ура-
хуванням досвіду проведення ООС на 

сході країни.Також гості оглянули казармені приміщення, їдальню та спортивний 
зал. Під час екскурсії по музею нашого інституту юнаків та дівчат ознайомили з 
історією створення та формуванням цього славетного навчального закладу.

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної конференції

         ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі  XІІ науково-практичної кон-
ференції „Пріоритетні напрямки ро-
звитку телекомунікаційних систем 
та мереж спеціального призначення. 
Застосування підрозділів, комплексів, 
засобів зв’язку та автоматизації в опе-

рації Об’єднаних сил”, яка відбудеться 
в нашому інституті 14 – 15 листопада 
2019 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ.
Аналіз стану та обмін досвідом з 

питань розробки, застосування та пер-
спектив розвитку інформаційно-те-
лекомунікаційних систем та мереж 

спеціального призначення з урахуван-
ням досвіду операції Об’єднаних сил.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ:
1. Інформаційні системи та мережі, 

системи підтримки прийняття рішень 
спеціального призначення.

2. Стан і розвиток автоматизова-
них систем управління військами та 
зброєю.

3. Проблеми захисту інформації в 
спеціальних інформаційно-комуніка-
ційних системах.

4. Сучасні проблеми технічного та 
метрологічного забезпечення зв’язку.

5. Тенденції розвитку засобів зв’яз-
ку та автоматизації.

6. Бойове застосування систем 
зв’язку та автоматизації Збройних сил 
України.

7. Напрями вдосконалення підготов-
ки військових фахівців.
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Вірші

Я звертаюсь ночами до Бога
Та молюся за ваші життя.

Щоб скоріша була перемога,
Прошу Господа кожного дня.

Я благаю, щоб ви повернулись
До своєї родини живими.

І до дітей своїх доторкнулись 
Руками своїми пестливими.

Пам’ятаю той день, коли батько
На захист країни став,
І мене, як сина привчав 

Щоб я патріотом став.

Батько захищав Батьківщину
Від ката, що на нашу землю став.

А я у юному віці, як воїн вже
Прапор міцно рукою стискав.

Я вірю в Україну та в Бога,
І чекаю на вас всих щодня.
Вірю, буде наша перемога

Та майбутнє щасливе життя.

Курсант 281 навчальної групи
солдат В.БУБЛИК

Видніється на небі повний місяць 
І так таємно дивиться на мене.
Поруч зі мною тільки ніч і тиша,

А моє серце все не спить – шалене...
І лише він мені висвітлює дорогу,

Крізь марево думок і спогадів ліси,
Але я потребую відпочити змогу.
Коли вже будуть світлі полоси?

Я, спотикаючись, побачу свою тінь,
І щоб сховатися від неї – треба день.

Вона повзе за мною в далечінь,
І не втече тільки ночі від неї в'язень.

Я заново народжуюсь вночі,
Якої так чомусь бояться люди.
Здавалося б я ніби в порожнечі,

Та це етюди, лиш життя етюди.

І місяць мене кличе так приємно,
Що хочеться злетіти й обійняти.
До неї доторкнутися натхненно.
Але не вміємо чомусь літати...
В цім божевіллі кругом голова.                                                     

Не розумію, чи реальність це, чи сон.
На язиці все крутяться слова,

А видається чомусь тільки стогін.

Замучена і тілом, і душею,
Не розуміючи куди іти,

Опівночі я йду сама з собою,
Зворотньої дороги не знайти.
Дивлюся в небо я, а там все він

Настирливо висвітлює мій шлях,
Не залишаючи на роздуми хвилин.
Чи далі йти мені, чи все ж піти 

назад?!
Курсант 386 навчальної групи 

солдат Я. БІГУН

Вже вересень настав, 
а з ним і рік навчальний,

І мало хто знов хоче йти у клас.
І не важливо хто: курсант, 

студент ти чи школяр, 
Ми все нові знання ідемо здобувать. 

Ми завжди думаєм, що це все 
не цікаво, 

Та хочемо, щоб швидше все пройшло, 
І знаємо, що це наше майбутнє, 

Яке так швидко вже до нас прийшло. 
 Знання – це скарб, навчання – ключ 

до нього, 
І ми самі творці свого життя, 

А те як доля в кожного складеться 
Вирішувать комусь? Ні, саме нам! 

Не всім дано, але усі повинні, 
Не кожен зможе, та 

знадобиться всім, 
І жити власним розумом і коштом, 

Ну а не вічно, на шиї у батьків. 
Усе ми зможем, як тільки захотіти, 
І заважає завжди нам звичайна лінь, 

Не так вже й важко прочитати 
книгу, 

Чи вивчити конспект й про це 
розповісти. 

 Навчитись є чому, а головне не пізно, 
Адже вчимося все своє життя 

На помилках, падіннях і 
розчаруваннях, 

Та головне на ноги вчасно стать. 
Шановні учні, щиро вам бажаю, 
Щоб Ви знання великі здобули, 

І звісно, щоб батьки вами пишались, 
Та щоб у світ пішли дорослими 

людьми. 
Курсант 801 навчальної групи ВКСС

В.  ВИРИЗУБ


