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Новини, події, факти

11 жовтня 2019 року в інституті від-
булося урочисте зібрання з нагоди Дня 
захисника України. Святкове вітання 
та найкращі побажання всьому особо-
вому складу інституту – миру, міцного 
здоров’я, щастя, добра, достатку, ще-
дрої долі, подальших успіхів у святій 
і шляхетній справі – захисту Батьків-
щини та зміцнення її обороноздатності 
виголосив начальник інституту пол-
ковник Євген Степаненко.

Кращим офіцерам, прапорщикам і 
сержантам, солдатам та працівникам 
Збройних сил України за високі по-
казники у бойовій підготовці, розумну 

Урочисті збори з нагоди Дня захисника України!

ініціативу, професіоналізм, сумлінне 
виконання службових обов’язків було 
оголошено подяки, нагороджено гра-
мотами та пам’ятними нагрудними зна-
ками. Завершився захід святковим кон-
цертом військового оркестру інституту.

Нагородження курсантів до Дня захисника України

„Шановні курсанти, пишаємось 
кожним з вас та бажаємо вам бути гід-
ними захисниками України. Успіхів 
вам та вашим родинам”, – лунало сьо-
годні на плацу інституту. Напередодні 
Дня захисника України начальниками 
факультетів проведені урочисті шику-
вання, на яких за сумлінне виконання 
службових обов’язків, зразкову дис-
ципліну, високі показники у навчан-
ні та з нагоди Дня захисника України 
кращих курсантів інституту було на-

городжено грамотами та нагрудними 
знаками Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, відзнаками Начальника 
генерального штабу – Головнокоман-
дувача Збройних сил України, голови 
Печерської державної адміністрації.

Заслужено свої чергові сержантсь-
кі звання отримали кращі курсанти.

Приємним сюрпризом для курсантів 
стали квитки до Київського національ-
ного академічного театру оперети.



Жовтень 2019 року. Випуск № 38
Сайт: www.viti.edu.ua

3

Новини, події, факти

„Маю честь сердеч-
но привітати багато- 
чисельний колектив 
інституту і, в першу 
чергу, науково-педаго-
гічних працівників із 
професійним святом, 
яке об’єднує всіх, чия 
творча самовіддана 
праця, педагогічна 
майстерність і напо-
легливість формує 
нинішній і майбутній 
офіцерський корпус 
Збройних сил України. 
Бажаю вам міцного 
здоров’я, невичерпної 

Танцює багряне осіннє листя на вітру, зачаровуючи оточуючих 
своїми фарбами... Так само і 6 жовтня, зачаровуючи, танцювали на 
Благодійному балу курсанти факультету Телекомунікаційних си-
стем разом із своїми чарівними партнерками. Так вони, ніби осінні 
листочки, ніжно та витончено рухались під теплі знайомі мелодії.

Урочисті заходи напередодні Дня працівників освіти 

Благодійний бал „У ритмі серця”

енергії та оптимізму, натхнення і здій-
снення всіх мрій та задумів, щедрих 
урожаїв на освітянській професійній 
ниві”, — наголосив у зверненні на-
чальник інституту полковник Євген 
Степаненко.

Науково-педагогічний, виклада-
цький склад інституту отримали зао-
хочення та нагороди від начальника 
вишу.

За високий професіоналізм, знач-
ні досягнення у педагогічній діяль-

ності та самовіддану 
працю відзнакою „За 
відданість справі” на-
городжений професор 
кафедри Комп’ютерних 
інформаційних техноло-
гій Горбенко Володимир 
Іванович. Нагрудним 
знаком Військового ін-
ституту телекомунікацій 
та інформатизації імені 
Героїв Крут нагороджені 
викладачі кафедри Війсь-
ково-гуманітарних дис-
циплін Садикова Вікторія 
Вікторівна та Логвіненко 
Наталія Михайлівна.

Приємним завершенням урочи-
стих заходів став святковий концерт 
за участю естрадно-музичного Центру 
„АРТ” Печерського району м. Києва 
під керівництвом Людмили Кияниці та 
курсантів інституту.

Саме у цей день волонтери громадсь-
кої організації „Молодість не байдужа” ор-
ганізували та провели Благодійний бал „У 
ритмі серця”, метою якого був збір коштів на допо-
могу діткам-інвалідам з Ладиженського інтернату.

Це так приємно, займатись улюбленою та водно-
час  корисною справою! Вже традиційно курсанти фа-
культету Телекомунікаційних систем беруть участь у 
подібних заходах, адже так почесно у доступний спо-
сіб тихенько робити добрі справи! Багаточисленні вис-
нажливі тренування аж ніяк не лякають наших юнаків.

Майбутні офіцери мають на меті бути обізна-
ними та розвинутими у всьому. Вони закликають 
своїм прикладом усіх небайдужих приєднува-
тись до них, адже робити добрі справи так просто.
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В нашому інституті майже мі-
сяць тривали курси перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації офі-
церів оперативного резерву першої 
черги, які нарешті закінчились.

Головне завдання курсів перепід-
готовки — забезпечити резервістів 
спроможністю виконувати завдання за 
призначенням на посадах відповідно 
до військово-облікової спеціальності. 
Допомогти офіцерам-зв’язківцям на-
бути практичних навичок із засто-
сування сучасної техніки та засобів 

Офіцери ОР-1 завершили курси перепідготовки в інституті 

військового зв’язку. З урахуванням 
досвіду ООС офіцери також вдоскона-
лювали навички з тактичної, вогневої, 
інженерної, спеціальної підготовки.

Випускники курсів показали ста-
ранність та наполегливість під час 
навчання, високі результати за під-
сумком складання випускного екзаме-
ну, який проходив на базі батальйону 
забезпечення навчального процесу.

Завершився екзамен вручен-
ням свідоцтв про закінчення курсів.

Курс „Діагностування та ремонт радіостанцій компанії Harris”

З фахівцями зв’язку військових частин та курсанта-
ми інституту проводилися навчання з метою ефективної 
технічної експлуатації радіостанцій виробництва Harris. 
Зв’язківці на технічній площадці Центральної бази ре-
монту і зберігання засобів зв’язку мали змогу пройти курс 
„Діагностування та ремонту радіостанцій компанії Harris”.

Майбутні офіцери-зв’язківці теоретично і прак-
тично опановували знання, обмінювалися досві-
дом та забезпечували лінгвістичне супроводження за-
нять з американським представником компанії Harris.
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MUK EXPO 2019

2 жовтня 2019 року курсанти факультету 
Інформаційних технологій відвідали щорічну 
виставку MUK EXPO 2019, що вже більше семи 
років збирає понад 1500 українських і зарубіж-
них ІТ-фахівців та виробників обладнання.

Представники інституту мали змогу відвіда-
ти спеціалізовані конференції – Security HUB 
та Cloud HUB, а також ознайомитися з най-
новітнішими зразками обладнання IT-сфери.

MUK Security HUB – це серія доповідей, 
присвячених актуальним проблемам інфор-
маційної безпеки від світових лідерів у ви-
робництві рішень для захисту від кіберза-
гроз: Cisco, Check Point, Fortinet, FS Group, 
IBM, Microsoft, Penta Security та інших.

Доповіді в рамках MUK Cloud HUB при-
діляють увагу таким темам, як новітні продук-
ти та рішення у сфері хмарних технологій, су-

часні бізнес-комунікації, інформаційна 
безпека хмарних сервісів, дані, бізнес 
аналітика та AI. Курсанти заслуха-
ли виступи представників виробників 
хмарних продуктів – Autodesk, Bittitan, 
Dropsuit, Microsoft, Oracle, NetApp, 
Quest Software, Veeam, VMware та інших.

На виставці свої новітні рішення та 
технічні пропозиції представили біль-
ше 40 компаній-учасниць, які є лідера-
ми ринку інформаційних технологій, 
серед яких APC, Autodesk, Cisco, Check 
Point, Commscope, Dell Technologies, 
EnGenius, Fortinet, FS Group, Fujitsu, 
Grandstream Networks, IBM, Juniper 
Networks, Microsoft, NetApp, Oracle, 

PacketLight, Penta Security, Quest 
Software, Radware, SaneBox, StarWind, 
Tripp Lite, Veeam, VMware та інших.

Крім відвідування виставкових екс-
позицій з демонстрацією обладнання, 
курсанти мали змогу прослухати те-
матичні доповіді провідних фахівців 
різних компаній, ознайомитися з ак-
туальними трендами в ІТ-сфері щодо 
організації мереж, забезпечення інфор-
маційної безпеки, впровадження хмар-
них систем зберігання даних, ВІМ-тех-
нологій та створення і налаштування 
систем відеоконфернцзв’язку.

Відвідування виставки надихнуло 
курсантів на впровадження новітніх 
рішень при написанні атестаційних 
робіт. Також вони отримали знання і 
розуміння тенденцій, на які слід звер-
нути увагу, вивчаючи дисципліни в 
галузі Інформаційних технологій.
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Шляхи підвищення пропускної спроможності 
радіорелейних станцій військового зв’язку

На теперішній 
час при побудові 
транспортних мереж 
у системі військового 
зв’язку достатньо 
широко використову-
ються новітні радіоре-
лейні станції та станції 
ш и р о ко с м у г о в о г о 
доступу, які прийняті 
на озброєння (поста-
чання) у Збройних 
силах України (Р-425, 
Р-402, Р-450, Р414МУ 
тощо). 

На відміну від апа-
ратури попередніх поколінь, сучасні 
цифрові радіорелейні станції та станції 
широкосмугового радіодоступу забез-
печують передачу цифрової інформації 
на визначені відстані в таких умовах, 
коли прокладання кабельних ліній не-
доцільне або неможливе. Таким чином, 
забезпечується можливість швидкої 
організації ліній радіорелейного зв’яз-
ку та ліній прив’язки до телекомуніка-
ційних систем різних операторів.

Але через особливості бойового 
застосування станцій (великі протяж-
ності ліній зв’язку, напіввідкриті радіо-
релейні інтервали тощо) залишається 
актуальним питання забезпечення ви-
сокої пропускної спроможності радіо-
релейних станцій для виконання 
зростаючих вимог системи управління.

Завдання забезпечення необхідної 
пропускної спроможності радіоре-
лейних станцій транспортних мереж 
вирішується з використанням сучасних 
телекомунікаційних технологій: бага-
торівневих видів модуляції сигналів; 
просторового, часового та фазового 
розділення каналів; багатоелемент-

них цифрових антенних решіток; 
спеціальних кодових конструкцій; 
цифрового діаграмоутворення тощо. 
Зазначені технології знаходять своє 
відображення у сучасних стандартах 
бездротового зв’язку, таких як 802.11 
та 802.16. Наприклад, у станції Р-402 
реалізовані сучасні технології МІМО 
2х2 (Multiple Input Multiple Output – 
множинний вхід, множинний вихід) та 
TDMA (Time Division Multiple Access 
– множинний доступ з розділення по 
часу).

Крім стандартних підходів, ре-
алізованих в стандартах 802.11 та їх 

останніх модифікаціях 
802.11 ас та 802.11 ах,       
або Wi-Fi 6, з урахуван-
ням специфіки роботи 
військових радіоре-
лейних ліній, можливо 
впроваджувати й інші 
підходи для підви-
щення пропускної 
спроможності станцій. 
Найбільш актуаль-
ними з них є перехід 
у верхній діапазон 
частот (до 80 ГГц), 
який недоступний для 
придушення засобами 
р а д і о е л е к т р о н н о ї 
боротьби противника, 
а також використання 
спеціальних синхрон-
них протоколів TDD 
(Time Division Duplex 
– дуплексний канал 
з часовим розділен-
ням) на МАС рівні 
для зниження частки 
службової інформації 

у загальному інформаційному трафіку, 
що передається. 

Таким чином, для підвищення про-
пускної спроможності радіорелейних 
станцій військового зв’язку доцільно 
використовувати як апаратні (бага-
топроменевість, багатоантенність, 
тощо), так і програмні методи шляхом 
впровадження сучасних алгоритмів 
формування пакетів і радіосигналів на 
протокольному та канальному рівнях.

Начальник кафедри №13, к.т.н.,с.н.с.
полковник М.Масесов
Викладач кафедри №13, к.т.н.,
доцент А.Татарінов
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Спортивне життя інституту

2-3 жовтня на базі Національної ака-
демії сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного відбувся чемпіо-
нат Збройних сил України з воєнізова-

Чемпіонат Збройних сил України з воєнізованого кросу

10th Wizz Air Kyiv City Marathon

Сидіти на місці – ні, це не для нас, 
тож 5 жовтня курсанти факультету 
Телекомунікаційних систем та факуль-
тету Бойового застосування систем 
управління та зв’язку взяли участь в 

ного кросу на 3-кілометри зі стрільбою 
та метанням гранати, де випробовува-
ли свої сили та демонстрували свою 
майстерність команди із ЗВВО Украї-

ни. В цих змаганнях приймала участь 
й збірна команда нашого інституту. У 
запеклій боротьбі вона здобула 5-те за-
гальнокомандне місце.

10-му міжнародному марафоні 10th 
Wizz Air Kyiv City Marathon в благодій-
ній дистанцій Ветеранська десятка 10 
км. Гарний настрій та позитивна енер-

гетика супроводжувала учасників по 
всій дистанції бігу. Цей рік бігло понад 
17 000 бігунів з різних міст України та 
58 країн світу.
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Зброя і безпека - 2019

В рамках проведения Мiжнарод-
ної спецiалiзованої виставки „Зброя i 
безпека – 2019”, яка проходила з 08 по 
11 жовтня 2019 року під керівництвом 
начальника інституту та колективом 
кафедри Спеціальних інформаційних 
систем та робототехнічних комплексів 
було представлено  науковi  розробки 
та власну  практичну  реалізацію інова-
цiйних зразкiв озброєння та вiйськової 
техніки. 

За допомогою курсантів інституту 
В. Лозицького, М. Кучеренко та інших 
було створено власний безпiлотний 
авiацiйний комплекс – ретранслятор, 
представлено фрагмент безпроводової 
сенсорної МЕSН-мережi спецільного 
призначення та запропоновано апарат-
но-програмний комплекс захвату, су-
проводження та iден-
тифiкацiї цілі.

До стенду нашо-
го iнституту вияви-
ли  зацiкавленiсть 
Президент України 
– Верховний голов-
нокомандувач Збро-
йних сил України  
Володимир Зеленсь-
кий, Міністр оборони 
України Андрій Заго-
роднюк, Начальник 
генерального штабу 
–  Головнокомандувач 
Збройних сил Украї-
ни генерал-лейте-
нант Руслан Хомчак, 
Міністр внутрішніх 
справ України Арсен 
Аваков та інші пред-
ставники силових 

структур України.
1.   Безпiлотний авiацiйний 

комплекс-ретранслятор.
Створення комплексу БпЛА-ре-

транслятору (як   лiтакового, так 
мультироторного типу) УКХ дiапазону 
транкiнгових систем цифрового зв’яз-
ку MotoTURВO виробництва компанiї 
Motorola в iнтересах Головного управ-
лiння зв’язку та iнформацiйних систем 
Генерального штабу Збройних сил 
України полягає у реалiзацiї комплекс-
них телекомунiкацiйних рiшень з пере-
дачi голосу i даних, телеметрiї та GPS 
монiторингу, пiдвищення ефектив-
ностi   використання   радiочастотного    
ресурсу та отримання ряду додаткових  
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переваг i можливостей. Даний ком-
плекс забезпечуе безперебiйну   робо-
ту транкінгового зв’язку портативних 
радiостанцiй у paдiyci 80 – 100 км вiд 
БпЛА-ретранслятора на час знаход-
ження БпЛА у повітрі.

2. Фрагмент безпроводової сенсор-
ної МЕSН-мережi спецiального при-
значення.

Сенсорна мережа — це розподiлена, 
стiйка до вiдмов окремих вузлiв без-
проводова мережа (наземна, повiтря-
на чи пiдводна), що складаеться з 
необслуговуваних сенсорних вузлiв 
(стацiонарнi малогабаритнi сенсори, 
мобiльнi роботи-сенсори, сенсорнi ае-
роплатформи), якi характеризуються 
можливiстю самоорганiзацiї. Кожен    
сенсорний    вузол    містить рiзнi  дат-
чики  для контролю параметрiв зовніш-
нього   середовища,  
мікропроцесорний 
модуль та радiо-
прийомопередавач, 
що дозволяють 
вузлу проводи-
ти вимiрювання, 
самостiйно про-
водити початкову 
обробку даних та 
пiдтримувати зв’я-
зок iз зовнiшньою 
i н ф о рм а ц i й н о ю 
системою. Засто-
сування сенсорних 
МЕSН-мереж спеціаль-
ного призначення 
дозволить виріши-
ти завдання спосте-

реження та контролю 
під час створення єди-
ного iнформацiйного 
середовища для об-
мiну iнформацiєю на 
рiзних ланках вiйсько-
вого управлiння шля-
хом розвiдувальної 
iнформацiї про супро-
тивника та передачi 
до органiв управлiння 
вiйськами та озброєн-
ням.Основними об-
ластями застосування 
мереж даного  класу є:

– контроль периме-
тру кордонів; 

–  інтелектуальне 
коригування вогню; 

– організація  си-
стем  охорони  важливих об’єктів;

– моніторинг ділянок поля бою, 
що знаходяться безпосередньо на лінії  
зіткнення із супротивником для ран-
нього виявлення  загроз.

3. Апаратно-програмний комплекс 
захвату, супроводження та   iдентифiка-
цii цiлi.

Було представлено  макетне   об-
ладнання на базі мультироторного 
безпілотного літального апарату з ко-
рисним навантаженням у вигляді оп-
тико-електронної системи, яке здатне 
здійснювати спостереження за  ди-
намічними  об’єктами та супроводжу-
вати їх пересування на швидкостях до 
100 км/год з подальшою ідентифіка-
цією  даних  об’єктів.

Зброя і безпека - 2019
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Кращі викладачі та науковці

Майже 3 роки в Науковому центрі 
зв’язку та інформатизації проходить 
службу на посаді провідного науково-
го співробітника підполковник Пан-
тась Сергій Олегович. Сергій Олего-
вич народився 14 квітня 1984 року в 
смт. Семиполки Київської області. По 
закінченню школи остаточно пов’я-
зав свою долю з військовою спра-
вою, вступивши  до нашого інституту. 

Після закінчення закладу Сергій 

Старший викладач кафедри Захи-
сту інформації та кіберзахисту майор 
Артюх Сергій Григорович народився 
20 грудня 1984 р. в селі Требухів, Бро-
варського району Київської області. 
Під час навчання у школі приймав 
участь у районних та обласних олім-
піадах, неодноразово був переможцем 
інтелектуальних конкурсів. Ще змалку 
він мріяв стати офіцером-зв’язківцем. 
В 2002 році закінчив загальноосвіт-
ню школу та вступив до Військового 

інституту телекомунікацій та інфор-
матизації Національного технічного 
університету України „Київський полі-
технічний інститут”.

Офіцерську службу Сергій Григо-
рович розпочав у 2008 році на посаді 
старшого інженера кафедри Бойового 
застосування засобів засекреченого 
зв’язку ВІТІ НТУУ „КПІ”. З 2014 року 
у складі екіпажів комплексних апарат-
них зв’язку постійно приймав участь у 
стратегічних командно-штабних нав-
чаннях з органами військового управ-
ління військами (силами) Збройних сил 
України. Також проходив курси підви-
щення кваліфікації в Національному 
університеті оборони України імені І. 
Черняхівського У 2015 році призначе-
ний на посаду викладача кафедри За-
хисту інформації та кіберзахисту. 

Коли на сході України виникла про-
блема з перепідготовкою військових 
зв’язківців, офіцер без вагань прийняв 
участь в антитерористичній операції 
на території Донецької та Луганської 
областей у березні – квітні 2017 року в 
якості інструктора із розгортання та за-
стосування засобів зв’язку. Виконував 
завдання із забезпечення транкінговим 

та супутниковим зв’язком підрозділів 
артилерійських бригад. 

Досвід, отриманий в ході проведен-
ня АТО (ООС), був успішно впровад-
жений у навчальний процес кафедри. 
Були внесені суттєві зміни у програми 
навчальних дисциплін з організації 
безпеки та експлуатації сучасних за-
собів та комплексів захисту інформації 
для курсантів усіх спеціальностей в ін-
ституті.

Усвідомлюючи, що фаховість май-
бутніх професіоналів залежить від 
компетентності викладача, Сергій Гри-
горович постійно самовдосконалюєть-
ся. Наразі він проходить навчання на 
курсах іноземних мов в Центрі пере-
підготовки та підвищення кваліфікації  
Національного університету оборони 
України імені І. Черняхівського.

Результатом роботи сучасного 
викладача, який рухається вперед, на-
полегливо працює та досягає резуль-
татів є курсанти, впевнені у своїх знан-
нях, уміннях та навичках. 

ТВО начальника кафедри № 33, д.т.н., 
с.н.с.
підполковник  В. ЧЕВАРДІН

Олегович проходив службу в 15 бри-
гаді зв’язку на посаді командира взводу 
– начальника радіорелейної станції. В 
подальшому був переведений до Голов-
ного інформаційно-телекомунікаційно-
го вузла Генерального штабу Збройних 
сил України. Під час служби через його 
руки пройшло чимало зразків застарі-
лих та новітніх зразків техніки військ 
зв’язку, тому він оволодів значним 
практичним досвідом з їх експлуатації.  

Сергій Олегович приймав участь у  
розгортанні та експлуатації радіоре-
лейної лінії зв’язку, що проходить че-
рез майже всю територію, де проводи-
лася  антитерористична операція, йому 
доводилося бути у багатьох населе-
них пунктах від міста Краматорськ до 
міста Маріуполь та здійснювати роз-
гортання, налаштування, ремонт радіо-
релейних станцій, а також навчати осо-
бовий склад порядку їх експлуатації.  

У травні 2017 року Сергій Олегович 
був призначений на посаду провідного 
наукового співробітника відділу На-
укового супроводження розроблення 
стандартів планування зв’язку та підго-
товки військ зв’язку Наукового центру 

зв’язку та інформатизації ВІТІ. За май-
же 3 роки він записав на свій рахунок 
немало здобутків: на сьогодні ним ви-
дано 4 наукові статті та тези, водночас 
Сергій Олегович брав участь у таких 
НДР, як „БАТУТ”, „РЕСУРС” та низки 
розробок фахівців Наукового центру. 
Також за участі Сергія Олеговича було 
здійснено розроблення проектів: На-
станови з організації зв’язку та інфор-
маційних систем Збройних сил Украї-
ни, Настанови з бойового застосування 
військових частин (підрозділів) зв’яз-
ку Збройних сил України, Тимчасо-
вого збірника єдиних нормативів та 
навчальних завдань для військ зв'яз-
ку Збройних сил України та інших.

Сергія Олеговича поважають та  
цінять  у  колективі,  адже  він  вміє 
відстоювати свою думку, серед  то-
варишів по службі користується 
заслуженим авторитетом. Колек-
тив    центра  бажає Сергію Олегови-
чу натхнення і подальших успіхів у 
справі служіння українському народу.
Провідний науковий співробітник 
НЦЗІ ВІТІ 
підполковник В. МАРТИНЮК
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Цифрові війни майбутнього (від кіберзахисту до кібернападу)

Якось непомітно швидко слово „кі-
бербезпека” пройшло шлях від ма-
лозрозумілого до часто вживаного. 27 
квітня 2017 року часто порівнюють з 
11 вересням 2001 року – обидві події, 
які сталися у ці дні, поділили світ на 
„до”  і „після”. Якщо терористична ата-
ка на Нью-Йорк та Вашингтон змінила 

ставлення людства до таких речей, як 
безпека і тероризм, то атака комп’ю-
терного вірусу зі смішною назвою 
Petya змусила людство переглянути 
своє ставлення до захисту цифрових 
даних. Масштабна вірусна атака 2017 
року дала великий поштовх розвитку 
інформаційної безпеки і кібербезпеки 
у цілому світі. Адже, коли зупиняють-
ся всі процеси, чи коли цілі райони за-
лишаються без електропостачання, то 
стає зрозумілим, що це питання з ро-
зряду життєво важливих.

Влітку 2018 року відбувся саміт 
НАТО, на якому ставилося питання 
про те, що будь-яка кібератака проти 
члена Альянсу буде розглядатися як 
пряма агресія на рівні з військовою 
агресією. За результатами саміту було 
підписано досить цікавий підсумковий 
документ, кілька параграфів якого було 
присвячено кіберзагрозам. По суті, це 
стало початком створення так званих 
кібернетичних сил. Однак, в НАТО 
вирішили не обмежуватись кіберза-
хистом, а одразу перейшли до розроб-
ки комплексної стратегії, яка включає 
також і упереджувальний кібернапад. 

„Ми спостерігаємо зростання чис-
ла кібератак, вони стають все більш 
складними і витонченими. Саме з цієї 
причини НАТО дуже багато робить для 

захисту в кіберпросторі. Ми бачимо, 
як кіберзасоби використовуються для 
втручання у внутрішню політику, про-
водяться атаки на критичні об’єкти ін-
фраструктури і кіберсфера буде важли-
вою складовою майбутніх конфліктів”, 
– заявив Столтенберг. Генсек розповів, 
що зараз розробляються механізми, які 

дозволять включати національні на-
ступальні кіберелементи в рамки місій 
НАТО. Очевидно, робиться це для 
того, щоб у разі потреби Альянс міг 
відповісти атакою на атаку ворога.

Враховуючи вище сказане, по-
стає питання компетентності України 
на цьому фронті. Ми стоїмо на по-
розі впровадження подібних засобів, 
оскільки основна увага наразі зосе-
реджена саме на кіберзахист. Проте і 
задніх пасти явно не збираємось, що 
доводить Український кіберальянс – 
спільнота українських кіберактивістів 

з різних міст України і куточків світу. 
Альянс виник навесні 2016 року з 
об’єднання двох груп кіберактивістів 
FalconsFlame і Trinity, пізніше до 
альянсу приєдналася група RUH8 та 
окремі активісти групи КіберХунта. 
Український кіберальянс ексклюзивно 
передає добуті дані для аналізу, доро-
звідки та оприлюднення міжнародній 
розвідувальній спільноті ІнформНа-
палм, а також силовим структурам 
України. Наразі відомо кілька десятків 
успішно проведених операцій, що були 
націлені на розслідування питань, які 
стосуються війни на сході України, на 
ведення антипропагандитської діяль-
ності, злам інформаційних ресурсів та 
навіть міністерства оборони РФ. 

Гонка озброєння в кіберпросторі 
тільки починається. Для завоювання і 
утримання титулу лідера потрібно по-
стійно розробляти власні технології та 
засоби, знаходити вразливі місця існу-
ючих систем. Якщо стратегія „smart 
follower” (розумний наслідувач) в мар-
кетингу часто добре працює, то в тех-
нологічній і геополітичній конкуренції 
такий підхід не надасть переваги над 
опонентами. І слід зауважити, що всі 
кібервійни й атаки, які ми вже бачили, 

можуть бути лише вершиною айсбер-
гу, початком нової ери – ери цифрових 
війн, де отримання переваги над про-
тивником на кіберфронті рівносильно 
перемозі над ним.
Начальник кафедри 21, д.т.н., с.н.с.
полковник О. Сова
Курсант 262 навчальної групи
А. Богданов
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Історичні традиції українського війська

Природно, що існування ар-
мії неможливе без патріотично на-
лаштованого особового складу, який 
знається на славетних бойових тра-
диціях українського війська, гото-
вий їх зберігати та популяризувати. 

На думку сучасних дослідників, в 
основі військових традицій Збройних 
сил України лежать три ключові мо-
ральні поняття: „патріотизм”, „війсь-
кова честь” та „військовий обов’язок”.  

Впродовж творення українсь-
кої історії формування військових 
осередків було пов’язане з дотри-
манням воїнами традицій та норм, 
які тлумачили певний морально-па-
тріотичний зміст і сприяли підви-
щенню бойового духу війська. 

 Зокрема, присяга херсонесців, да-
тована істориками ІІІ ст. до н.е., текст 
якої було викарбувано на колоні одного 
зі стародавніх палаців, може слугувати 
прикладом патріотизму: „Я буду од-
нодумним щодо порятунку і свободи 
громади і громадян… Я служитиму 
народові і радитиму йому найкраще та 
найсправедливіше для громади і гро-

мадян”. Витоки бойових традицій, зо-
крема хоробрість і військова майстер-
ність воїнів простежуються також у 
згадках про стародавніх слов’ян. Пер-
ші описи змальовують їх як хоробрих 
і здібних до військової справи воїнів.

XV-XVIII ст. вважають унікальною 
добою в історії України – періодом ко-
заччини, протягом якого у свідомості 
народу починає формуватися образ 
нового захисника – козака – патріота, 
людини вільної і хороброї. Заснування 
князем Дмитром Вишневецьким у 1553 
– 1554 рр. на острові Мала Хортиця 
першої Січі стало початком зароджен-
ня Козацької держави, а впровадження 
спеціальної системи військового вихо-
вання юнаків – козацької педагогіки 
– поклало початок розвитку і збере-
женню бойових традицій. Виховання 
молоді на підґрунті  традицій україн-
ського народу розпочиналося в коза-
цькій сім’ї з раннього дитинства, де 
панувало рівноправ’я між чоловіком 
та жінкою. Сімейні виховні тради-
ції, зокрема батьківські, продовжу-

вали досвідчені козаки у школі джур.
 Неодноразово козаків ототожнюва-

ли з лицарями середньовіччя за готов-
ність боротися „до загину” за волю, 
честь і славу держави, нехтування не-
безпекою задля порятунку близького 
друга, побратима та країни в цілому, не-
похитний героїзм, прагнення звільнити 
рідний край від завойовників тощо.

У ХVIII ст. почався період посту-
пового занепаду Козацької держави. 
Однак, навіть за цих умов тогочасне 
козацтво не втратило боєздатності, ви-
сокого морального стану та традицій. 
За словами німецького мандрівника  
Гаммарда, який подорожував Украї-
ною у 1783 році, козаки „…незрівнянні 
з іншими арміями. Їх відвага, мужність, 
хоробрість, послух перевищують воя-
ків найкращих армій Європи”.

Відродженню національних тради-
цій сприяла національно-визвольна 
боротьба українського народу на по-
чатку ХХ ст., центром якої стала Гали-

цька Україна, де зародився молодіжний 
стрілецький рух. Утворюються таємні 
громадсько-політичні гуртки україн-
ської молоді та стрілецькі товариства, 
зокрема „Сокіл”, „Січ”, „Пласт”, які 
виховували свідомого, фізично здо-
рового патріота України, сприяли за-
хисту української мови, історії, куль-
тури, готували українську молодь до 
боротьби за державну самостійність.  

Ідеї соборності українських земель 
та єдності нації були покладені в осно-
ву військово-патріотичного виховання 
у Першій козацько-стрілецькій дивізії 
(сірожупанників) та Українській Га-
лицькій Армії за часів Директорії. 

Важливою подією в процесі ро-
звитку національно-історичних і 
бойових традицій вітчизняної історії 
стало видання 22 січня 1918 р. IV 
Універсалу Центральної Ради, в яко-
му Україну було проголошо незалеж-
ною, вільною і суверенною державою. 

Зі здобуттям у 1991 році Україною 
незалежності та утворення Збройних 
сил України розпочався якісно новий 
етап розвитку бойових традицій. У 
ЗСУ знаходить своє підтвердження 
традиція мужності та готовності вій-
ськовослужбовців виконувати постав-
лені завдання, незважаючи на загрозу 
смерті. З особливою силою вірність 
українських воїнів бойовим тради-
ціям мала прояв під час проведення 
Антитерористичної операції (нині 
ООС). За мужність і героїзм нагороди 
отримали сотні захисників Батьків-
щини, а вісім з них отримали звання 
„Герой України” (шість – посмертно). 

Нині, в умовах війни, військово-
службовці Збройних сил України з 
гідністю дотримуються бойових тра-
дицій, вшановують їх родоначальників 
та прагнуть власними подвигами про-
довжити історію українського війська!
Старший викладач кафедри №3, к.і.н.
В.Садикова
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Кращі курсанти 

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управління 
та зв’язку жінка-військовослужбовець 
–  курсант 364 навчальної групи стар-
ший солдат Постник Юлія Андріївна. 
За час навчання в інституті дівчина 
досягла високих показників в навчан-
ні, спорті, є зразоком сумлінності та 
старанності виконання своїх службо-
вих обов’язків.Курсант Постник Ю.А. 
розпочала навчання в інституті у 2019 
році за спеціальністю Кібербезпека.

Багато уваги Юлія зосереджує на 

Курсант 273 навчальної групи Хар-
ченко Максим Михайлович народився  
та навчався в місті Харкові у високо-
освіченій родині, де з ранніх літ його 
оточували любов та турбота батьків. 
Після школи хлопець вирішив всту-
пити до нашого інституту і, як показав 
час, не пошкодував про своє рішення. 

Перший рік навчання був не з лег-
ких, але Максим завзято долав труд-
нощі військової справи. Вже третій 
рік поспіль йому вдається не тільки 
утримувати позицію лідера, а й удоско-

налювати з кожним днем свій рівень 
підготовки. 

Курсант Харченко відіграє важливу 
роль у вирішенні важливих питань на 
курсі та факультеті, користується ав-
торитетом серед товаришів по службі, 
неодноразово відзначався в кращу сто-
рону. 

Керівництво факультету пишається 
його успіхами та бажає йому натхнен-
ня для подальших звершень.
Начальник 27 курсу 
капітан  А. ФАРБЕЙ

Курсант 17 навчального курсу сол-
дат ПРОСКУРІНА Марія Михайлівна 
– дівчинка з витонченою душею, але 
міцним характером переможця. 

Батьки Марії хотіли, щоб вона стала 
лікаркою. Та у дівчинки були на май-
бутнє зовсім інші плани. Бажання від-
крити щось нове, повністю розкрити 
свій безмежний потенціал, приноси-
ти користь людству та стати справж-
нім професіоналом  – ось що рухало 
Марією у момент вибору своєї майбут-
ньої професії. Так вона вирішила стати 
військовослужбовцем. Під час свого 

навчання шалений потенціал не по-
кидає її ні на мить, Марія бере участь 
у конференціях, займається у науко-
во-технічних гуртках та бере активну 
участь у життєдіяльності інституту, а 
ще навчається лише на відмінно! 

Марія – приклад для багатьох вій-
ськовослужбовців курсу, в колективі її 
люблять та поважають, до неї завжди 
прислуховуються, адже вона добра, 
порядна та відверта, допомагає товари-
шам у будь-яку хвилину.
Курсант 173 навчальної групи 
солдат А. РУДНІЦЬКА 

легкій атлетиці, здобуваючи призові 
місця у спартакіаді інституту.

Начальник курсу неодноразово вис-
ловлювався з позитивної сторони про 
свою підлеглу, вказуючи на її сумлінне 
ставлення до військової служби. 

Курсант Постник Ю.А. може бути 
прикладом для  військовослужбовців 
не лише факультету, а й всього кур-
сантського середовища нашого інсти-
туту.
Заступник начальника курсу з МПЗ
старший лейтенант   А. РИЖКОВ                                      

Солдат Шаповалов Олександр 
Ігорович є одним з кращих кур-
сантів другого курсу Військово-
го коледжу сержантського складу. 

22 листопада 2016 року че-
рез Дворічанський РВК Харківсь-
кої обл. був призваний на вій-
ськову службу за контрактом.

Військову службу проходив на 
різних посадах та приймав участь 
у бойових діях на Сході України.

У 2018 році вступив до Військового 
коледжу сержантського складу. З пер-
ших днів Олександр зарекомендував 
себе як вихований, дисциплінований, 

відповідальний та старанний війсь-
ковослужбовець. Протягом всього 
навчання має позитивні оцінки та 
прислухається до порад викладаць-
кого та офіцерського складу.  Після 
закінчення  коледжу мріє продовжи-
ти навчання у ЗВВО та стати справж-
нім офіцером Збройних сил України.

 Головне, як він міркує, впевнено 
йти до своєї мети – передусім успіш-
но навчатися і бути готовим будь- 
якої миті стати на захист держави.

 Олександр вважає, що тіль-
ки праця над собою допоможе 
людині досягти омріяних висот.
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Практика за військовим спрямуванням

З 10 жовтня 2019 року у відповід-
ності до навчального плану, за-
твердженого начальником інституту, 
згідно з графіком-календарем навчаль-
ного процесу Військового коледжу сер-

жантського складу на 2019 – 2020 на-
вчальний рік з курсантами випускного 
курсу ВКСС проводилась практика за 
військовим спрямуванням. Мета прак-
тики полягає у вдосконаленні курсан-
тами вмінь та практичних навичок у: 

підготовці до роботи та експлуатації 
в різних режимах роботи існуючих су-
часних засобів зв’язку;

програмуванні сучасних засобів 
зв’язку; 

розгортанні, експлуатації та обслу-
говуванні, переобладнаних апаратних 
та станцій (КАЗ, КШМ, Р-161, Р-414);

розгортанні, експлуатації та обслу-
говуванні окремих елементів системи 
зв’язку; 

відпрацюванні навчальних норма-
тивів та завдань;

усуненні простих несправностей та 
відновленні працездатності техніки;

виконанні обов’язків номерів чер-

гової змі-
ни бойових 
постів та у 
веденні до-
к у м е н т а ц і ї 
о п е р а т и в -
но-технічної 
служби.

На пер-
шому етапі 
практики з 
к у р с а н т а -
ми прове-
дено польо-
вий вихід 
на території 
в і й с ь к о в о -

го містечка №72 в населеному пункті 
Вакуленці, який тривав до 19 жовтня. 
Під час польового виходу з курсанта-
ми були проведені практичні заняття, 
які були спрямовані на вдосконалення 

умінь та навичок  у розгортанні, екс-
плуатації та згортанні переобладна-
них апаратних, станцій (КАЗ, КШМ,  
Р-414) та абонентських мереж.

Другий  та  третій етапи практики 
проводились у військовому містеч-
ку №20 на апаратних зв’язку П-258, 
Р-142МН та 
Р-161А2М 
(переоблад-
нана) та у 
навчальних 
класах по 
відпрацю-
ванню на-
в ч а л ь н и х 
завдань та 
нормативів 
на телеко-
мунікацій-
них ком-
п л е к т а х 

типу ТК-1, ТК-2 та ТК-3, на корот-
кохвильових ранцевих радіостанціях 
Harris RF-7800H-MP, а також на ССЗ 
„Тооway”. 

Навички та уміння, які курсанти 
набувають та вдосконалюють під час 
практики – це ще один крок на шля-
ху підготовки сержантів-зв’язківців. 
По-перше, курсанти під час практи-
ки отримали практичні навички, що 
знадобляться їм під час проходження 
служби у військах. По-друге, курсанти 
отримали методичні знання, що ста-
нуть їм у нагоді як молодшим коман-
дирам підрозділів із засобами зв’язку. 
Під час проведення практики за вій-
ськовим спрямуванням курсанти та-
кож отримують практичні уміння та 
навички у керівництві екіпажами, удо-
сконалюють свою польову виучку, яка 
стане на пригоді при проходженні ста-
жування, під час проведення заходів з 

організації та проведенні занять з бой-
ової підготовки, організації служби 
військ та інших складових повсякден-
ної діяльності. 

Начальник навчального курсу
майор  В. ШКОДА
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День відкритих дверей

День відкритих две-
рей нашого інституту 
вже став традиційним 
заходом, у рамках яко-
го майбутні вступники 
мають змогу отримати 
необхідну інформацію 
про навчання у виші 
та зробити перші кро-
ки до своєї майбутньої 
освіти.

18 жовтня відві-
дувачі особисто по-
спілкувалися з керівництвом 
інституту та кафедри Війсь-
кової підготовки.

26 жовтня 2019 року інсти-
тут знову гостинно зустрічав 
майбутніх абітурієнтів та їх-
ніх батьків. Саме у ці дні охочі 
відвідувачі мали змогу зада-
вати питання  викладачам 
та розпитувати їх про умови 
вступу, вимоги до навчання, 
а також познайомитись з по-
бутом курсантів, їхнім розпорядком 
дня, новими стандартами харчування 
та навчально–матеріальною базою на-
вчального закладу.

Для гостей було запропоновано 
перегляд відео-візитівки інституту, а 
також інтегровану екскурсію навчаль-
ним корпусом та кафедрами інститу-
ту, у ході якої вони мали можливість 
роздивитись сучасні засоби зв’язку, 
техніки, захисту інформації та спробу-
вати скористуватись ними під керівни-
цтвом досвідчених викладачів.

Керівництво та курсанти кафедри 
Комп’ютерних інформаційних техно-
логій розробили та створили сюрприз 

спеціально до Дня відкритих дверей  
майбутнім абітурієнтам було надано 
унікальну можливість – пройти тесту-
вання на готовність навчатись на кафе-
дрі та вивчати основи програмування.

У спортивній залі інституту на го-
стей очікував найяскравіший пре-
зент від нашого навчального закладу  

–  демонстрація програми Бойової 
армійської системи (елементи руко-
пашного бою, тактичної та гірської 
підготовки), яка успішно розви-
вається в інституті та за його межами 
та жонглювання гирями від збірної 
інституту – призерів всеукраїнсько-
го рівня. Усе це підготували викла-
дачі кафедри Фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки та 
спорту разом із своїми підопічними 
курсантами. Зацікавленість молоді 

нашим вишем свідчить 
про те, що все більше 
молодих людей прагне 
здобути фахову військо-
ву освіту в галузі кібер-
безпеки, інформаційних 
та телекомунікаційних 
технологій, пов’язати 
своє майбутнє із справою 
захисту нашої держави.

Запрошуємо всіх бажа-
ючих на навчання!



Жовтень 2019 року. Випуск № 38
Сайт: www.viti.edu.ua

Головний редактор: ЗНІ НР, д.т.н., 
професор полковник В. Романюк 
тел.  (044) 256-23-07
Відповідальний за випуск: 
капітан О. Нікітін 
тел.  (044) 256-22-37
Електронна пошта:
naukaviti@gmail.com
Підписано до друку  30.10.2019 р. 
Зам. 255.
Друк. арк. 2.
Формат паперу 60x84/8.
Тираж: 170екземплярів.
Друкарня ВІТІ.

16

Вірші

Ти мужня, сильна, незалежна!
Чому ти впала? Встань і йди!

Відчуй любов, що чиста та 
безмежна,

Я згодна, не чекала ти від родичів 
біди…

Так, розумію, ворони обсіли,
Кричать, скубають та дихнути не 

дають,
Так, бачу, скільки лиха наробили,

Ти вже втомилась, а вони 
кружляють та клюють…

Але, рідненька, ти відчуй, що поряд
Твої сини: відважні, сильні, молоді.
Ти встань з колін, зроби зухвалий 

погляд
Та розпусти нарешті коси пишні, 

золоті!

За тебе сотні, тисячі, мільйони
Готові битися, молитись вдень, 

вночі.
На бойових постах безстрашні 

батальйони, 
Що зможуть все, ти лиш 

прошепочи…

Ти виховала в нас духовну силу,
Цим відрізняємось ми від усіх,

Вони сміються, риючи собі могилу,
Ти не вагайся, звідти ти й почуєш 

їх останній сміх…

    Курсант 162 навчальної групи
молодший сержант К. ПЧЕЛІНЦЕВА

Наступила на вулиці осінь,
Мене мама додому вже жде,

А я сижу в окопі ще досі,
Ти не бійся, ніхто не пройде.

Ворог ніколи не пройде крізь мене
І ніколи не піде по нашій землі.

В мене куля сьогодні не влучить,
Моя мамо, ти віриш мені?

А я сижу і чую гармати,
Які луплять по ненці-землі.

А десь там на мене жде матір,
Ти не бійся, я повернусь з війни.

Курсант 273 навчальної  групи                                                                   
солдат     О. ПАВЛЮК

Втомлений голос, 
замучені ноги 

І форма розірвана.
Повернулися хлопці з тяжкої дороги.

Дорога ця  –  вогняна.

Та скільки Вас вийшло, 
чи всі повернулись, 

Ви знаєте тільки одні.
Рідні брати в дорозі заснули

І вкриті крилом синяви.

Стогнали ті пагорби, 
кричали ті птиці,

Тонули хлопці в вогні.
Пам’ятаєш їх сім’ї, 

їх бачиш обличчя,
Але бачиш ти їх у сні.

Ви ж сильні хлопчини, 
ви завжди у праці,

Ви судді на рингу війни.
Хоч сил більш немає, 

стискаєте пальці,
Чекаючи мати у вісні.

І в небі відкриті для вас всі дороги,
Ви чуєте знову „вперед”.

Над вами розкрилися крила тривоги,
Вмить бачиш вже друга скелет.

Ви знаєте небо, ви чуєте гори,
Ви знаєте слово „війна”.

І рідні брати, залишившись в дорозі,
Віддали безцінне життя.

Курсант 386 навчальної групи  
солдат Я. БІГУН


