
ЗМІСТ НОМЕРА...

ВІТІ – сила! Зв’язківцям – слава!

ВІТІ
Вісник Інтелекту•Таланту•Інновацій

Щомісячна газета
 Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

 Листопад 2019 року. Випуск № 39

Новини, події, факти..........................................................................................................2-6
Спортивне життя інституту.................................................................................................7
ХІІ науково-практична конференція..............................................................................8-9
Кращі викладачі та науковці............................................................................................10 
Практична підготовка курсантів військового коледжу...............................11
Еволюція режимів роботи військових УКХ радіозасобів............................................12
Кращі курсанти ..................................................................................................................13
До 76-ї річниці визволення м. Києва присвячується.....................................................14
Новини науки  та техніки...................................................................................................15
Вірші......................................................................................................................................16



Листопад 2019 року. Випуск № 39
Сайт: www.viti.edu.ua

2

Новини, події, факти

Кожного року 18 листопада Збройні 
сили України відзначатимуть День сер-
жанта. 

Це свято встановлено Указом Прези-
дента України №153/2019 від 19 квітня 
2019 року.

Cержанти - це військовослужбовці, 
які відіграють головну роль у підтри-
манні військової дисципліни та збере-

Вшанування загиблих захисників України

День сержанта Збройних сил України

3 листопада у Меморіальному 
комплексі на території Міністерства 
оборони України відбувся щоденний 
церемоніал вшанування захисників 
України, які загинули цього дня у різні 
роки внаслідок російської збройної 
агресії на сході України. У пам’ятно-
му заході взяли участь рідні загиблих 
захисників, представники керівного 
складу Міністерства оборони, Гене-
рального штабу Збройних сил України 
та курсанти нашого інституту.

Присутні вшанували пам’ять захис-
ників України хвилиною мовчання та 
поклали квіти до Стели Пам’яті.

Вічна пам’ять Героям, які поляг-
ли в боях за нашу вільну, незалежну 
Україну! Вічна Слава Героям!

женні бойових традицій, приклади для 
наслідування, командирська ланка, без 
якої не можливо організувати бойовий 
підрозділ.

На  загальному шикуванні особово-
го складу начальник інституту особи-
сто привітав зазначену категорію вій-
ськовослужбовців і побажав їм успіхів 
та наснаги під час несення служби. 
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З метою національно-патріотичного 
виховання цивільної молоді 06.11.2019 
року в інституті відбулося проведення 
„Дня відкритих дверей” для студентів 
Київського державного коледжу туриз-
му та готельного господарства.

Відвідувачам продемонстрували 
навчально-матеріальну базу кафе-
дри Радіо- та супутникового зв’язку, 
Транспортних мереж, Комп’ютерних 
інформаційних технологій, Автомати-
зованих систем управління військами, 
Бойового застосування підрозділів 

Національно-патріотичне виховання цивільної молоді

зв’язку.
Свою майстерність з БАрС проде-

монстрували курсанти у спортивному 
залі. Спортсмени-гирьовики інституту 
представили шоу жонглювання гирями.      

У музеї   інституту  студен-
ти ознайомилися із славет-
ною історією нашого вишу. 

Відвідування нашого навчального 
закладу студентами Київського дер-

жавного коледжу туризму та готель-
ного господарства є важливою скла-
довою освітнього процесу в контексті 
національно-патріотичного виховання 
молоді.
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12-13 листопада в інституті відбу-
вались Дні НАТО. Начальник інститу-
ту ознайомив представників делегації 
НАТО з історією навчального закладу, 
головними завданнями інституту, а та-
кож із сучасними аудиторіями та новіт-
німи засобами зв’язку.

„На сьогоднішній день в інсти-
туті навчається 2007 осіб. Наш на-
вчальний заклад єдиний у Збройних 
силах, який здійснює підготовку кі-
бервоїнів та програмістів. Ми пи-
шаємося нашими випускниками та 
курсантами, які є переможцями Ха-
катонів НАТО з програмування”, —
зазначив полковник Євген Степаненко.

Дні НАТО в інституті

Начальник Управління по Партнер-
ству в штабі Верховного головноко-
мандування Об’єднаних збройних сил 
НАТО в Європі (SHAPE), віце адмірал 
Бюлент Туран наголосив, що Україна 
робить істотні внески в місії НАТО…

„По-перше, я хочу привітати кур-
сантів інституту з їхніми досягненнями 
та нагородами. Моя команда підготува-
ла для вас ряд презентацій стосовно 
НАТО. Як ви знаєте, цьогоріч Альянс 
відзначив 70-ту річницю з дня створен-
ня, що засвідчує, що НАТО справді є 
гарантом стабільного миру”, — сказав 

Бюлент Туран. 
Військовий представник Місії 

України при НАТО генерал-лейтенант 
Володимир Аскаров розповів курсан-
там про НАТО, його ідеологічну осно-
ву, а також про співпрацю між Украї-
ною та Альянсом.

„Країни-члени НАТО вітають 
вже здобуті досягнення України та 
сподіваються на подальший прогрес в 
реформуванні. Однак, перед нами за-
лишається ще багато завдань, які ми 
продовжуємо виконувати спільно з на-
шими партнерами з НАТО”, — розповів 
генерал-лейтенант Володимир Аска-

ров. 
Після за-

в е р ш е н н я 
заходу кур-
санти були 
розподілені 
на роботу 
на синди-
кати, де 
мали змо-
гу поспіл-
куватись з 
іноземними 
гостями.
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Семінар з питань транс-
формації системи управління 

військами (силами)
6 листопада на базі інституту про-

ходила робота синдикату семінару з 
питань трансформації системи управ-
ління військами (силами).

В роботі синдикату приймали 
участь іноземні фахівці, представни-
ки Головного управління зв’язку та 
інформаційних систем Генерального 
штабу ЗС України, а також особовий 
склад нашого вишу. 

Завданням робочої групи були: 
перегляд та аналіз запропонованої 
представниками Генерального шта-
бу структури системи командування 
та управління щодо відповідності за-
пропонованої побудови принципам 
НАТО, ефективність та дієвість побу-
дови в українському контексті.

Виставка 
„Освіта та кар’єра – День студента 2019”

15-16 листопада відбулась міжна-
родна виставка „Освіта та кар’єра – 
День студента 2019” в Українському 
домі, на якій було достойно представ-
лено наш заклад. Вистав-
ка була організована та 
проведена за підтримки 
Міністерства освіти і 
науки України та Націо-
нальної академії педа-
гогічних наук України, 
є найбільшим заходом в 
Україні, що присвячений 
вищій освіті в Україні та 
за кордоном. Відзначи-

мо, що відвідувачі активно цікавилися 
інформаційним стендом нашого інсти-
туту. Старший викладач кафедри Ав-
томатизованих систем управління вій-
ськами майор Олександр Симоненко 
відповів на всі запитання щодо вступу 
та при необхідності допомагав спряму-
вати школярів щодо вибору майбутньої 
професії — захисника України.

Від керівництва інституту особливу 
подяку хотілось би висловити курсан-
там: Олександрі Молібозі, Олександру 
Ларіну, Ользі Бакуменко, які провели 
якісну профорієнтаційну роботу серед 
абітурієнтів, які завітали на виставку.

Новий клас для вивчення сучасних радіостанцій

Створення відповідних умов для 
успіху навчання – одне з ключових 
завдань інституту, тому в основу нашої 
діяльності покладено найефективніші 
підходи до навчання, якими ми керує-
мося у повсякденній діяльності. Занят-
тя мають захоплювати курсантів, про-
буджувати в них інтерес та мотивацію, 
навчати самостійному мисленню та 
діям. Тож нещодавно на кафедрі Радіо- 
та супутникового зв’язку факультету 
Телекомунікаційних систем інституту 

була створена нова сучасна спеціалізо-
вана навчальна аудиторія для вивчен-
ня радіостанцій виробництва компанії 
„Aselsan”.

Дана спеціалізована навчальна ау-
диторія оснащена всіма необхідни-
ми засобами вивчення радіостанцій 
„Aselsan”, створена електронна бібліо-
тека, де розміщенні всі матеріали для 

вивчення, де курсанти інституту та 
слухачі курсів підвищення кваліфікації 
можуть знайти необхідний матеріал.

Представлений в аудиторії стенд 
дозволяє курсантам відпрацьовувати 
практичні навички по налаштуванню 
та експлуатації апаратури внутрішньо-
го зв’язку і комутації ICS-6680 умовно 
в складі екіпажу бойової машини.
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VIII Всеукраїнський студентський турнір з історії

Новини, події, факти

Команда інституту у складі: Дячен-
ко Анастасії (капітан команди, курсант 
283 н.гр. ), Корольова Олексія (кур-
сант 263 н.гр.) та Олексійчук Катерини 
(курсант 293 н.гр.) під керівництвом 
старшого викладача кафедри Військо-
во-гуманітарних дисциплін Вікторії 
Садикової взяла участь у VІІІ Всеу-
країнському студентському турнірі з 
історії, який відбувся 5-7 листопада 

Ярмарок військових професій

27 листопада 2019 року на базі 
нашого інституту відбувся військо-
во-профорієнтаційний захід „Ярмарок 
військових професій”.

Охочих взяти участь у такому заході 
сьогодні було дуже багато, адже кожен, 
хто мріє стати військовим, воліє хоч на 
хвилинку поринути в атмосферу війсь-
кової служби та роздивитись усі тонко-
щі зсередини.

Наш славетний виш є яскравим 
прикладом кузні справжніх професіо-
налів – захисників своєї Батьківщини.

Гостям заходу були продемонстро-
вані виступи представників вищих вій-

ськових навчальних закладів та вій-
ськових кафедр України, таких як: 
Національна Академія Сухопутних 
військ ім. П.Сагайдачного (м. Львів), 
Інститут Військово-Морських Сил 
(м. Одеса), Військовий інститут 
танкових військ (м. Харків), Жи-
томирський військовий інститут 
ім.Корольова (м. Житомир), Кафе-
дра військової підготовки Націо-
нального авіаційного університету 
(м. Київ) та Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут (м. Київ). Про-
форієнтаційну роботу було побу-

2019 року на базі Київсько-
го університету імені Бориса 
Грінченка. В інтелектуальних 
змаганнях взяли участь 42 ко-
манди з 19 областей України, 
які було поділено на дві ліги: 
професійних істориків (24 ко-
манди) та „любителів історії” 
(18 команд).

Команда „любителів-істо-

довано за системою „питання – від-
повідь”, яка надала змогу учасникам та 
гостям задати питання, що їх цікавили 
та отримати змістовну відповідь.На-
далі на учасників „Ярмарку військових 
професій” чекала виставка досягнень 
курсантів нашого інституту та коротка 
екскурсія.Такий невимушений формат 
проведення військово-профорієнтацій-
ного заходу є не лише цікавою, а й ко-
рисною практикою. 

Сподіваємось, що більшість гостей 
сьогоднішнього заходу в майбутньому 
зроблять в своєму житті такий важ-
ливий та відчайдушний крок, оберуть 
професію Захисника України.

риків” інституту 
„дала гідний бій” конкурен-
там, змагаючись із ними у 
навичках організації науко-
вої доповіді, толерантного, 
грамотного опонування та 
рецензування. Молоді нау-
ковці продемонстрували гли-
бокі знання з історії України, 
здатність до аналізування 
історичних процесів, знання 

дефініцій та історіографії проблеми.
Команда успішно відіграла три відбір-
кові раунди турніру, зупинившись за 
крок до фіналу. Однак, незважаючи на 
це, юні науковці та керівник залиши-
лися задоволені результатами копіткої 
праці. Свідченням цьому стали слова 
членів журі: „Сьогодні непрофесійні 
історики одержали перемогу над про-
фесійними!”.
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Спортивне життя інституту

Першість інституту з Армспорту

Армспорт не потребує якоїсь 
особливої екіпіровки, головне, що 
потрібно — це сила, спритність і 
витривалість — якості, властиві 
будь-якому справжньому чоловікові.

Серед запрошених гостей на 
спортивному заході були присутні: 
Іонов Дмитро — майстер спорту з 
армрестлінгу, учасник чемпіонату 
світу серед професіоналів, Костома-
ров Віталій — віцепрезидент „Про-
фесійної ліги армрестлінгу Украї-
ни”, Президент „Професійної ліги 
армрестлінгу України”,  суддя між-
народної категорії Олена Кузьмич.

Олена зазначила, що курсанти 
продемонстрували справжню бо-
ротьбу, характер та подарували гарні 
емоції вболівальникам та всім при-
сутнім.

Курсанти змагались в 
5-ти вагових категоріях 
(60, 70, 80, 90 та понад 90 
кілограмів).Кращими в 
своїх вагових категоріях 
стали:

вагова категорія 60 
кілограмів — солдат Чер-
вень О.О., 29 курс.

вагова категорія 70 
кілограмів — солдат Гав-
риленко Р.В., 27 курс.

вагова категорія 80 
кілограмів — солдат Бо-
чаров В.А., 19 курс.

вагова категорія 90 
кілограмів — мол.сер-
жант Ковальчук Є.С., 26 
курс.

вагова категорія +90 
кілограмів — ст.солдат 
Химченко Р.Д., 16 курс.

ВІТАЄМО ПЕРЕ-
МОЖЦІВ!!!
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XІІ науково-практична конференція

14-15 листопада 2019 року в нашому 
інституті відбулася XІІ науково-прак-
тична конференція „Пріоритетні на-
прямки розвитку телекомунікаційних 
систем та мереж спеціального при-
значення. Застосування підрозділів, 
комплексів, засобів зв’язку та автома-
тизації в Операції Об’єднаних сил”,  
яка стала найбільш масштабною як за 
кількістю учасників, так і за кількістю 
організацій. 

Учасники конференції упродовж 
двох днів під час роботи пленарного 
та секційних засідань обговорювали 
теоретичні і практичні результати на-
укових досліджень та визначення їх 
перспективних напрямів з питань ство-
рення автоматизованої системи управ-
ління зв’язком, потужної системи захи-
сту та кібербезпеки.

Відкриваючи науково-практичну 
конференцію, заступник начальника 
військового інституту з навчальної ро-
боти полковник Олексій Сілко зазна-
чив, що сьогодні у Збройних Силах 
відбувається стрімкий перехід засобів 
зв’язку на нові стандарти та створю-
ються сучасні системи кібербезпеки. 

У роботі конференції взяли участь 
представники ча-
стин військ зв’яз-
ку, структурних 
підрозділів Мі-
ноборони, Гене-
рального штабу 
Збройних Сил, 
Н а ц і о н а л ь н о ї 
гвардії, Держав-
ної прикордонної 
служби України, 
інших силових ві-
домств, військових 
вишів, приватних 

фірм-виробників сучасного телеко-
мунікаційного обладнання та систем 
кібербезпеки, наукового центру, фа-
культетів та кафедр інституту, науковці 
та дослідники з інших закладів і уста-
нов вищої освіти. 

На пленарному  засіданні конфе-
ренції  в рамках  доповідей заступ-

ника начальника військ зв’язку ЗСУ 
– начальника ГУЗІС ГШ ЗСУ,  началь-
ника управління зв’язку та інформа-
тизації штабу Головного управління 
Нацгвардії України, начальника Науко-
вого центру зв’язку та інформатизації 

інституту обговоре-
но перспективи ро-
звитку військ зв’яз-
ку ЗСУ та інших 
міністерств і ві-
домств, які залуча-
ються до проведен-
ня ООС.

Також на пле-
нарному засіданні 
виступили пред-
ставники фірм-під-
приємств, вироб-
ників сучасного 

телекомунікаційного обладнання. 
Обговорено досвід застосування  

зразків вітчизняної та зарубіжної тех-
ніки зв’язку, яка  на сьогоднішній день  
використовується підрозділами сило-
вих та спеціальних відомств України  в 
операції Об’єднаних сил.

Така плідна співпраця не лише під-
креслює актуальність тематики конфе-
ренції, а й дозволяє  науковцям впевни-

тися у правильності і доцільності своїх 
наукових досліджень та науково-прак-
тичних рішеннях.

Вже традиційно фахівцями інсти-
туту та представниками підприємств 
була організована виставка сучасних 
телекомунікаційно-інформаційних 
засобів, комплексів, систем спеціаль-
ного призначення, в якій взяли участь 
такі підприємства: ТОВ “Радіо Сат-
ком Груп”, компанія „МЕГАТРЕЙД”, 
ПП компанія „КРОКУС-КОМ”, ком-
панія „ОПТОКОН Україна”, EnGenius, 
компанія „CISCO-Україна”, компанія 
„E-SERVER”, компанія „СТА елек-
троніка”, АТ Тернопільський радіо-
завод „ОРІОН”, ТОВ „Доля та Ко. 
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XІІ науково-практична конференція

ЛТД”, Міжнародна промислова гру-
па „THALES GROUP”,  ТОВ „АВ-
ТОР”, компанія „GTB”, ТОВ „НВУ”, 
ТОВ „ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД”, ТОВ 
“НДП АВТОМАТИКА”, представ-
ництво Rohde & Schwarz в Україні, 
ТОВ „БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, компанія 
NATIONAL INSTRUMENTS, компанія 
„HIKVISION” представлена компанія 
„VIATEC”, „ПРОЕЛЕКТРО  ГРУП”, 
РСП „КИЇВЦЕНТРАЕРО”, RODA 
COMPUTER GmbH, ТОВ „НВП Ре-
атрон”,  ТОВ„ВЕЙМЕР ТЕСТ”, ком-
панія „МУК” та інші . 

В рамках роботи виставки курсан-
тами інституту, членами воєнно-нау-
кових гуртків, були представлені свої 
наукові досягнення. Також  більшість 
курсантів мали змогу детально   озна -
йомитися з новітніми засобами зв’язку, 
які перебувають на озброєнні у Збро-
йних силах України, Національної 
гвардії України, Державної прикордон-
ної служби України та інших силових 

структур.
Під час заходу учасники також обго-

ворили та проаналізували результати й 
досвід застосування зразків вітчизня-

ної та зарубіжної 
техніки зв’язку, 
яка надійшла 
у підрозділи 
української ар-
мії впродовж 
останніх років 
та широко вико-
ристовуються в 
Операції Об’єд-
наних сил. 

„Важливо, що 
на цій конфе-
ренції зв’язківці 
різних силових 
структур можуть не лише продемон-
струвати власні досягнення, а й обмі-
нятися досвідом з приватними вироб-
никами, що виготовляють продукцію 
в галузі військового зв’язку й авто-
матизованих систем управління”, — 

зазначив заступник начальника військ 
зв’язку ЗС України полковник Юрій 
Плуговий.

За результатами конференції уза-
гальнено висновки, рекомендації та 
пропозиції, які в подальшому можуть 
бути використані у наукових дослід-

женнях, навчальній роботі  та практич-
ній діяльності.

Заступник начальника ВІТІ з науко-
вої роботи полковник Валерій Романюк 

додав, що на конференції було деталь-
но проаналізовано  досягнення військ 
зв’язку ЗС України й інших силових ві-
домств, визначено напрямки розвитку 
на наступний рік. Такий представни-
цький склад фахівців-зв’язківців, залу-
чених до цьогорічного заходу, свідчить 
про надзвичайну актуальність пробле-
матики розбудови сучасної системи 
зв’язку й впровадження передових тех-
нологій у життєдіяльність військ.

Учасниками конференції відзначено 
її високий науковий та методологічний 
рівень, практичну  цінність  резуль-
татів  наукових досліджень та розробок 
підрозділів інституту, активну участь  
кафедр та відділів Наукового центру 
зв’язку та інформатизації, докторантів, 
ад’юнктів та курсантів інституту.

Проведення  такого формату заходів  
є дуже  важливим  елементом  наукової  
складової інституту, зокрема  її  прак-
тичної  цінності.
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Кращі викладачі та науковці

Віра Величко народилася та навча-
лась у м. Вінниці. Отримавши освіту, 
стала державним службовцем. Поба-
чивши військовий однострій, Віра од-
разу закохалася в армію, у порядок та 
дисципліну, які пов’язані з нею, у тра-
диції та внутрішню організацію, у фі-
зичну підготовку, яка гартує організм, 
виховує витривалість та серйозне став-
лення до життя. 

У 2007 році Віра нарешті втілила в 
життя свою давню мрію, одягнувши 

На кафедрі Бойового застосуван-
ня підрозділів зв’язку, яка входить до 
складу факультету Бойового засто-
сування систем управління та зв’яз-
ку працюють висококваліфіковані            
науково-педагогічні працівники, од-
ним з яких є працівник Збройних сил 
України, підполковник запасу Арсено-
вич Антон Дмитрович.

Народився Антон Дмитрович 13 
квітня 1951 року в селі Цмєнь, Столін-
ського району, Брестської області 
(Білорусь).

Свій військовий шлях Антон Дми-
трович почав у далекому 1969 році на 
посаді курсанта учбового батальйону. 
У 1977 році закінчив Новочеркась-
ке вище військове командне училище 
зв’язку (екстерном). В подальшому 
військову службу проходив на поса-
дах від командира взводу, інженера ба-
тальйону до начальника стаціонарно-
го вузла зв’язку. У 1986 році закінчив 
Академію зв’язку імені Будьонного, 
(місто Санкт-Петербург) і був призна-
чений викладачем Київського вищого 
військового училища зв’язку, де і пра-
цює понині. 

За роки науково-педагогічної діяль-
ності Антон Дмитрович являється 
автором навчального посібника. Під 
його керівництвом були розроблені 
навчальні та робочі програми з дис-
ципліни: „Експлуатація засобів інфор-
маційно-телекомунікаційних систем”. 
Всі написані ним навчально-методичні 
матеріали відрізняються глибокою на-
уковою розробкою і логічністю викла-
дення.

У навчальному процесі вміло за-
проваджує сучасні прийоми і методи 
навчання, приділяє велику увагу під-

готовці висококваліфікованих фахівців 
зв’язківців. 

Описаний досвід має велике значен-
ня для проведення занять на високому 
професійному рівні. Під керівництвом 
Арсеновича Антона Дмитровича збір-
на команда інституту з радіоспорту 
займає перші місця на всеукраїнських 
змаганнях.

Педагогічний досвід Антона Дми-
тровича є підґрунтям, на якому зро-
стає педагогічна майстерність молодих 
викладачів кафедри № 31. Це резуль-
тат напрацювань творчої діяльності 
педагога з елементами новизни, що 
спрямований на реалізацію актуальних 
завдань навчання.  

Глибока науково-теоретична під-
готовка, сумлінність і працьовитість,  
методична винахідливість, підхід до 
навчання дозволили Арсеновичу Анто-
ну Дмитровичу стати професіоналом 
своєї справи.

Для колективу та курсантів  Антон 
Дмитрович є авторитетом, до його по-
рад завжди прислухаються та відно-
сяться з шаною та повагою. 
 Начальник кафедри № 31
 полковник Е. БОВДА

військову форму на посаді солдата 
Повітряних Сил. Відтоді вона пройшла 
шлях від діловода штабу  до начальни-
ка секретної частини. 

З початком бойових дій на сході на-
шої країни Віра виявила бажання стати 
офіцером та приймати безпосередню 
участь в бойових діях. У 2016 році її 
було направлено на навчання до нашо-
го інституту з подальшим присвоєнням 
первинного офіцерського звання мо-
лодший лейтенант. З того часу кафедра 
Автоматизованих систем управління 
військами, за напрямом якої проходи-
ла навчання Віра, залишилася в її сер-
ці назавжди. По закінченню навчання 
нею було прийнято рішення підвищу-
вати рівень своїх знань в галузі сучас-
них інформаційних технологій і вже 
восени  2016 року молодшого лейте-
нанта Величко призначили на посаду 
начальника навчально-лабораторного 
комплексу кафедри. 

Та бажання стати на захист на-
шої країни не давало спокою. Тому, у 
2017 році, пройшовши курси Цивіль-
но-військового співробітництва та 
курс підготовки  Броньований розум, 
Віра Величко приймала безпосередню 
участь в Антитерористичній операції 

на території Донецької та Луганської 
областей, де показала себе сумлінним 
і вимогливим офіцером, справжнім 
професіоналом та громадянином своєї 
держави. Після повернення зі Сходу, 
свій бойоовий досвід, а також знан-
ня, навички та вміння, отримані під 
час виконання завдань в АТО, передає 
курсантам інституту, роблячи свій вне-
сок у підготовку майбутніх офіцерів, 
справжніх професіоналів у галузі ін-
формаційних технологій. 

Нещодавно Віру Величко призначи-
ли на посаду викладача кафедри Ав-
томатизованих систем управління вій-
ськами і вже за цей короткий час вона 
пробудила інтерес курсантів до на-
вчальної дисципліни, постійно шука-
ючи нові форми і методи навчання. До 
таких методів належать нестандартні  
практичні та групові заняття, в прове-
денні яких курсанти із задоволенням 
їй допомагають. Це приклад розвитку 
офіцера та педагога, який ставиться до 
служби не як до обов’язку, а сприймає 
її як задоволення.

 
Заступник начальника факультету з 
навчальної  та наукової роботи 
підполковник  К. ГРИЦЕНОК.
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Практична підготовка курсантів Військового коледжу

Практична підготовка курсантів 
Військового коледжу сержантського 
складу є найвагомішою складовою 
загальної підготовки, складає до 80% 
годин навчального плану. Практики є 
складовою практичної підготовки кур-
сантів. Протягом навчання згідно на-
вчального плану проводяться наступні 
практики:

після закінчення 1 курсу навчання 
– навчальна практика (електромон-
тажна) на протязі 2 тижнів. Метою цієї 

практики є набуття курсантами прак-
тичних умінь щодо технічної діагно-
стики, ремонту та післяремонтної 
перевірки параметрів радіоелементів 
техніки зв’язку, виконання монтажу, 
демонтажу, перевірки працездатності, 
настройки блоків та пристроїв апарату-
ри зв’язку, а також навчання курсантів 
основам обслуговування та ремонту 
техніки зв’язку в місцях постійної дис-
локації та в польових умовах. Практика 
проводиться в спеціалізованому класі 
електромонтажної практики та на базі 
військової частини;

після закінчення 2 курсу навчання 
– 1 частина практики (за військовим 
спрямуванням) на протязі 2 тижнів та 

на початку 3 курсу 2 частина практи-
ки (за військовим спрямуванням) на 
протязі 4 тижнів. Метою цієї практики 
є формування у курсантів знань, нави-
чок та умінь, які забезпечать їх здат-
ність до організації оперативно-техніч-
ної служби на вузлах зв’язку, несення 
бойового чергування на бойових по-
стах і виконання бойових завдань 
на своїх штатних посадах, впевнено 
експлуатувати апаратуру та техніку 
зв’язку, ефективно використовувати її 

бойові можливості в будь-яких 
умовах, самостійно опанува-
ти нові зразки техніки зв’язку, 
навчати підлеглих.

По закінченню практики 
(за військовим спрямуванням) 
курсанти здатні самостійно 
розгортати, готувати до робо-
ти, експлуатувати і згортати 
як окремі засоби зв’язку, так і 
апаратні, станції, центри (еле-
менти), вузли і лінії зв’язку 
пунктів управління різних ла-

нок, а також виконувати функціональні 
обов’язки посадових осіб чергової змі-
ни при встановленні, наборі та забезпе-
ченні зв’язку. Практика проводиться на 
базі Військового коледжу та військової 
частини. Заняття проводяться в основ-
ному в польових умовах, де курсанти 
розміщуються та проживають в таборі. 
Питання програмування засобів зв’яз-
ку відпрацьовуються в навчальних 
аудиторіях.

Наступний етап практичної підго-
товки – технологічна практика, яка 
має за мету набуття курсантами умінь 

та практичних навичок у виконанні 
технологічних операцій технічного 
обслуговування та ремонту озброєння 
і військової техніки, реалізації служ-
бових завдань військово-професійної 
діяльності за профілем майбутньої 
спеціальності. Вона проводиться на 
протязі 4 тижнів у військових частинах 
зв’язку згідно з розподілом начальника 
зв’язку ЗС України, як правило на ба-
зах зберігання, ремонту, утилізації, в 
ремонтних майстернях.

Завершує практичну підготовку вій-
ськове стажування на посадах, на які 
планується розподіляти випускників. 
Його метою є набуття та вдосконален-
ня курсантами необхідних знань, вмінь 

та практичних навичок 
у виконанні обов’язків 
за відповідною посадою 
у військових частинах 
(установах, організаціях) 
Збройних сил України 
або у військових форму-
ваннях, що підпорядко-
вані іншим державним 
органам виконавчої влади 
України. Воно проводить-
ся на протязі чотирьох 
тижнів у військових ча-
стинах зв’язку згідно з 
розподілом начальника 
зв’язку ЗС України.
 Начальник циклової    
 комісії з експлуатації 
 військових засобів зв’язку
 підполковник  А. Кузьмін
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Еволюція режимів роботи військових УКХ радіозасобів 
Режими роботи усіх сучасних вій-

ськових УКХ радіозасобів різних ви-
робників умовно можна розділити на 
декілька категорій. Приклади їх реалі-
зації у радіостанціях Harris та Aselsan 
наведено у таблиці.

1. Одноканальний режим. Цей ре-
жим умовно можна назвати застарі-
лим. Він є результатом еволюції вій-
ськових радіозасобів з самого початку 
їх створення до виникнення радіоме-
реж із самоорганізацією (MANET), 
де передача інформації відбувається у 
пакетному вигляді, а кожна радіостан-
ція у мережі може виконувати функ-
ції ретранслятора та маршрутизатора. 
Перевагами одноканальних режимів є 
простота та більша дальність зв’язку 
між двома радіостанціями („точка-точ-
ка”), порівняно з більш сучасними 
режимами. Для забезпечення великої 
дальності зв’язку такі режими перед-
бачають конфігурацію ретранслятора 
з двох радіостанцій. Основні недоліки 
– неефективне використання пропуск-
ної спроможності мережі та невисокі 
швидкості передачі даних.

2. Багатоканальний режим. Прикла-
дом такого режиму є TNW (Harris) з 
шириною каналу 25 кГц (до 64 коре-
спондентів в мережі) або 75 кГц (до 128 
кореспондентів). Швидкість передачі 
даних невисока (до декількох кбіт/с), 

оскільки за кожним кореспондентом 
закріплений фіксований часовий інтер-
вал (тайм-слот). Одна з радіостанцій 
призначається голосовим повторю-
вачем і забезпечує ретрансляцію на 
своєму тайм-слоті. Усі кореспонденти 
можуть бути поділені на декілька роз-
мовних груп.

Такий режим зручний для невели-
ких підрозділів, груп (загонів спеціаль-
ного призначення), може успішно ви-
користовуватись у ланках відділення 
– взвод – рота.

3. Вузькосмуговий MANET. На від-
міну від попередньої категорії, наступ-
ні режими передбачають динамічний 
розподіл канального ресурсу між коре-
спондентами „за вимогою”. 
  Для забезпечення сумісності УКХ 
радіостанцій країн NATO при вико-
нанні спільних завдань в майбутньому 

п е р е д б а -
чається впро-
вадження ре-
жиму  NBWF 
(Narrowband 
Wavefo rm) , 
х а р а к т е р и -
стики якого 
будуть ві-
дображені у 
відповідно-
му стандарті 
S T A N A G . 
Основні ха-
рактеристики 
перспектив-
ного режи-
му – ширина 
каналу 25 
кГц, або 50 
кГц, швид-

кості передачі даних до 82 кбіт/с, ви-
користання багатопозиційної фазової 
маніпуляції, ППРЧ, технологій TDMA 
та Ad Hoc (MANET). Такий режим 
доцільно використовувати у ланці до 
батальйону включно, якщо не потріб-

но забезпечувати високих швидкостей 
передачі даних.

4. Широкосмуговий MANET. Ос-
новне завдання, яке вирішується роз-
ширенням каналу з десятків кГц до 
одиниць МГц – підвищення швидкості 

передачі даних та кількості кореспон-
дентів у мережі. Значне зменшення 
дальності зв’язку між двома окремими 
радіостанціями може бути компенсова-
но можливістю багатократної Ad Hoc 
ретрансляції. Як і для вузькосмугового 
режиму, ведеться робота по створенню 
єдиного стандарту для широкосму-
гового військового УКХ радіозв’язку 
країн NАТО. 

За основу пропонується взяти уже 
розроблений режим HDR WF (High 
Data Rate Waveform) з шириною каналу 
1,25 МГц, швидкістю ПД до 1 Мбіт/с, 
ППРЧ та можливістю синхронізації як 
з допомогою систем супутникового по-
зиціювання, так і без них. 

Оскільки сучасні радіостанції вико-
нуються за технологією SDR (Software 
Defined Radio), режими HDR WF та 
NBWF в майбутньому можуть бути за-
програмовані в існуючі радіостанції.

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

Курсант 282 навчальної групи сол-
дат Голота Роман є яскравим прикла-
дом того, як можна поєднувати навчан-
ня, заняття спортом та ще й займати 
посаду командира групи, маючи при 
цьому успіхи у всіх напрямках. 

Ще під час ПВПП  юнак показав 
себе відповідальним та фізично загар-
тованим, чим завоював авторитет се-
ред одногрупників та стажерів. 

Солдат Голота займається у секції 
рукопашного бою, регулярно представ-
ляє інститут на спортивних змаганнях, 
де неодноразово посідав призові місця.   

Разом з цим Роман навчається лише 
на  відмінні оцінки, на заняттях показує 

себе активним, кмітливим та всебічно 
розвиненим курсантом. 

Хлопець встигає не лише навчатися, 
а й докладати зусиль щодо підтримки 
військової дисципліни в підрозділі. За 
свої зусилля та здобутки хлопець має 
численні подяки і заохочення як від 
начальника курсу, так і від керівництва 
факультету. 

Отже, курсант Голота є зразком не-
сення служби для багатьох курсантів 
інституту та приводом пишатися для 
282 начальної групи.

Курсант 283 навчальної групи 
солдат А. Дяченко

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управління 
та зв’язку, жінка-військовослужбовець,  
курсант 386 навчальної групи — сол-
дат Черненко Олександра Анатоліївна. 

За перший рік навчання в інституті 
Олександра досягла високих показ-
ників в навчанні, спорті, сумлінності та 
старанності відносно виконання своїх 
службових обов’язків у повсякденно-
му житті підрозділу. 

Курсант Черненко О.А розпочала 
навчання в інституті у 2018 році за 
спеціальністю Кібербезпека.

Багато уваги курсант приділяє лег-
кій атлетиці. Вже за перший рік нав-
чання вона змогла досягнути високих 
результатів у бігу на 100 метрів та 1 
кілометр, показавши відмінні резуль-

Курсант 162 навчальної групи фа-
культету Телекомунікаційних систем 
солдат Валова  Ірина Олександрівна 
народилась у маленькому селищі на 
Черкащині.

Дівчинка з дитинства була слухня-
ною, дисциплінованою, завжди все 
робила „на відмінно” та прикладала 
максимум зусиль не лише у навчанні, 
а й у всіх своїх заняттях та починаннях. 

Безстрашна Іринка багато років 
стріляла з лука, активно займалась 
екстремальними видами спорту та 
здійснила заповітну мрію – стрибнула 
з парашютом.

В юнацтві пані Валова стала замис-
люватись над своїм майбутнім, з легкої 
руки взялась за підготовку до вступу 
у військовий виш. Інститут став для 
дівчинки другим домом, вона швидко 

знайшла собі багато друзів та зареко-
мендувала себе з кращої сторони.

Свою ж любов до малювання Ірина 
не проміняла, а як успішна та сучасна 
жінка об’єднала дві свої пристрасті в 
одну. Зараз дівчинку запрошують на 
кафедри та казарми, вона – головний 
художник-дизайнер інституту. Та ви-
тончена леді встигає не лише малю-
вати, вона прекрасно вчиться, бере 
участь у конференціях та наукових 
роботах, а зараз сумлінно готується до 
захисту своєї першої дипломної робо-
ти. І ось-ось отримає вчений ступінь 
„бакалавр”. 

Бажаємо Ірині легкої служби, насна-
ги та успіхів!

Курсант 173 навчальної групи 
солдат А. Рудніцька

тати та здобувши призові місця у спар-
такіаді інституту.

Начальник 38 навчального курсу 
лейтенант Кіяновський неодноразово 
висловлювався з позитивної сторони 
про курсанта Черненко О.А, вказуючи 
на її сумлінне ставлення до військової 
служби, навчання та виконання заходів 
повсякденної діяльності. 

Незважаючи на всі трудності, які є 
можливими під час проходження служ-
би у Зброїних силах України, курсант 
Черненко О.А. являється прикладом 
для жінок-військовослужбовців фа-
культету Бойового  застосування си-
стем управління та зв’язку.

Заступник начальника 37 курсу з МПЗ
старший лейтенант  А. РИЖКОВ
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До 76 річниці визволення м. Києва присвячується…   

„Перед вами портрет „Зв’язківець”, 
змальований з хороброго та відчай-
душного сержанта, який за свій ге-
роїчний вчинок під час визволення 
Києва був удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу”, — щоразу зазна-
чають екскурсоводи Музею історії 
Другої світової війни 1941–1945 років, 
розповідаючи про битву за Київ.

Прообразом портрета став моло-
дий хлопчина родом з білоруського 
с. Дубровка — Михайло Пилипенко. 
За життя йому довелося не лише бра-
ти участь у Великій Вітчизняній, а й 
ліквідовувати наслідки Чорнобильсь-
кої катастрофи в якості командувача 
ОГ військ КВО та шістнадцять років 
командувати Київським вищим війсь-
ковим двічі Червонопрапорним інже-
нерним училищем зв’язку.

Цікавитись радіо та зв’язком Ми-
хайло почав ще зі школи. А після її-
закінчення, отримавши атестат 21 
червня 1941 року, наступного дня він, 
разом з батьком, пішов до військкома-
ту проситись на фронт. Узяли обох.

Перше бойове хрещення Михай-
ло Пилипенко пройшов неподалік 
міста Козелець. Саме там юнак разом 
із батьком після призову, отримавши 
карабін та 30 набоїв та супроводжу-
ючи евакуйоване майно, натрапив на 
диверсійну групу гітлерівців, яка саме 
десантувалась неподалік. Націливши 
зброю, Михайло почав вести вогонь по 
парашютистах. Проте розрив гранати 
контузив хлопця — він знепритомнів. 
Прийшов до тями лише у шпиталі. 
Одужавши, за кілька днів знову попро-
сився у війська, і невдовзі його  відря-

дили до 23-го запасного полку зв’язку 
до радіороти.

Протягом декількох років Великої 
Вітчизняної війни йому довелося во-
ювати на Західному, Калінінському, 
Північно-Західному, Воронезькому, 
Степному та 1-му Українському фрон-
тах. Проте справді героїчним часом 
для нього стала битва за Київ. Михай-
ло саме перебував на спостережному 
пункті батальйону, який розташувався 
у напівзруйнованому доті, та тримав 
зв’язок із полком. Біля нього збенте-
жено, проте твердо віддавав накази 
командир батальйону Кірин. 
Водночас зв’язківець, дотри-
муючись вказівок коман-
дира, бачив крізь маленьку 
розщелину ворожі танки та 
гітлерівців, які насувались 
на спостережний пункт. 
Враз у доті пролунав вибух. 
Дивом врятувавшись, Ми-
хайло, вже лежачи на дні 
укріплення, розплющив очі 
й побачив, що у доті всі заги-
нули. Прийшовши до тями,  
перевірив, чи не поране-
ний. І дякувати Богу — ні, принаймні 
крові ніде не було. Потім, за звичкою,  
потягнувся до рації — апарат також 
був неушкоджений. І Пилипенко по-
чав координувати вогонь артилерії. 
Завершився бій лише наприкінці дня. 
Коли настала тиша, Михайло вийшов 
зі спостережного пункту і побачив, як 
до нього під’їжджає машина. З неї вий-
шли командир дивізії полковник Федір 
Карлов та командир полку.

Невдовзі з рук командира дивізії 

Михайло отримав Золоту Зірку героя, 
якої був удостоєний у дев’ятнадцять 
років. Окрім того, за роки Великої Віт-
чизняної війни його відзначали орде-
ном Леніна, трьома орденами Червоної 
Зірки та орденом Вітчизняної війни 
І та II ступеня. Також йому було при-
своєно звання почесного мешканця    
м. Києва. А після здобуття Україною 
незалежності Михайла Пилипенка 
Указом Президента України Л. Д. Куч-
ми № 1329/99 від 14 жовтня 1999 року 
нагородили і орденом Богдана Хмель-
ницького ІІІ ступеня.

Після війни Михайло Корнійович 
служив на різних посадах... Проте 
особливе місце в його пам’яті посіли 
чотири роки війни та шістнадцять, 
проведених у Київському вищому вій-
ськовому інженерному училищі зв’яз-
ку. За час його керівництва військово-
му вишу вдалося досягти багато чого, а 
головне — подолати одвічні проблеми: 
завдяки місцевій владі та керівництву 
оборонного відомства міський транс-
порт нарешті почав їздити в обхід 
закладу — раніше він курсував без-
посередньо його територією. Було спо-
руджено стройовий плац, спортивне 
містечко, яких училищу не вистачало 
багато років, був побудований новий 
учбовий корпус. Для польових занять 
курсантів-зв’язківців було облаштова-
но навчальний центр в Бортничах.

Покинув військові лави Пилипенко 
М.К. у званні генерал-лейтенанта, від-
значивши 65-й ювілей. Але, на жаль, 
уже десять років його немає серед жи-
вих, проте, як запевняють його друзі та 
підлеглі, пам’ять про нього і досі жива 
у серцях багатьох людей, яким поща-
стило бути знайомими з ним особисто.
Викладач кафедри №13
Михайло Пилипенко
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Новий пошуковий сервіс для науковців

В Україні з’явився новий сервіс для 
науковців – Open Ukrainian Citation 
Index. Сервіс допомагає шукати нау-
кові документи та аналізувати циту-
вання вчених.

В систему дані надходять від біль-
шості провідних наукових видавництв 
світу. На відміну від інших подібних 
іноземних баз даних, українська є без-

коштовною та відкрита для всіх. 
Наповнення української бази відбу-

вається прозоро і вона є захищеною від 
маніпуляцій з цитуваннями. В OUCI 
пошук відбувається лише серед ви-
дань, які представлені в базах даних 
Scopus, Web of Science Core Collection, 
Переліку наукових фахових видань 
України (категорії А та Б). 

OUCI покликаний спростити по-
шук наукових публікацій, привернути 
увагу редакцій до проблеми повноти 
та якості метаданих українських на-
укових видань, покращити представ-
лення українських наукових видань 
у спеціалізованих пошукових систе-
мах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 

1findr, Scilit), що може розширити їхню 
читацьку аудиторію, дозволить бібліо-
метристам вільно вивчати зв’язки між 
авторами та документами з різних нау-
кових дисциплін, зокрема, в галузі су-
спільних та гуманітарних наук.

Також, відповідно до принципу ро-
боти OUCI, в ідеалі, в майбутньому 
кожна позиція списку використаної 
літератури повинна буде містити DOI, 
відтак пошукова система OUCI полег-
шить процес перевірки джерел, що 
були використані у процесі написання 
наукових робіт.

Наразі у базі знаходяться 109 пу-
блікацій з усього світу, зокрема – мета-
дані від 1 329 українських видань.

Новий тензорний процесор
Американський стартап Groq пре-

зентував тензорний процесор з небаче-
ним раніше рівнем продуктивності в 1 
Петаопс.

Їхня нова архітектура, яка отрима-
ла назву Tensor Streaming Processor 
(TSP), здатна забезпечити продуктив-
ність 1 PetaOps/s на одному чіпі. Роз-
робники впевнені, що дана архітектура 
є першою в світі, яка досягла такого 
високого рівня продуктивності, який 
еквівалентний одному квадрильйону 
операцій в секунду і до 250 трильйонів 
операцій з плаваючою комою в секун-
ду. За словами засновника і головного 
виконавчого директора стартапу Джо-
натана Росс, розроблена Groq архі-
тектура TSP є найшвидшою на ринку, 

оскільки навіть виробники графічних 
процесорів говорили про такі цифри 
лише в майбутньому часі. 

Новий процесор створювався з ак-
центом на максимізацію обчислюваль-
них можливостей, тому його архітекту-
ра має ряд цікавих особливостей.

Головна з них полягає в тому, що 

нова архітектура забезпечує гнучкість 
обчислень і високий паралелізм без на-
кладних витрат на синхронізацію тра-
диційних архітектур GPU і CPU. Цим 
TSP нагадує Intel IA64 (Itanium). 

Архітектура Groq може підтриму-
вати як традиційні, так і нові моделі 
машинного навчання і в даний час пра-
цює як на x86 системах, так і на інших, 
що існують сьогодні. 

Нова, більш проста архітектура об-
робки від Groq розроблена спеціаль-
но для вимогливих до продуктивності 
комп’ютерів, машинного навчання та 
інших дослідницьких робіт, пов’яза-
них із штучним інтелектом.

 Джерело: https://newinform.com/

Новини науки і техніки

WI-FI 6 новий стандарт зв’язку

Бездротовий зв’язок Wi-Fi стане 
краще і швидше з майбутнім вели-
ким оновленням. Нещодавно був за-
тверджений і сертифікований новий 
стандарт бездротового зв’язку IEEE 
802.11ax, який для кращого сприйнят-
тя користувачами був перейменований 
в Wi-Fi 6. Таким чином діючий стан-
дарт 802.11ac отримав назву Wi-Fi 5, а 
попередній 802.11n - Wi-Fi 4. Wi -Fi 6 
не тільки запустить хвилю нових при-
строїв з новими бездротовими можли-
востями, а й посприяє створенню ме-
реж наступного покоління з більшою 
швидкістю і пропускною спроможні-
стю. Для досягнення цих поліпшень в 
стандарті 802.11ax реалізовано безліч 

змін, в тому числі кілька технологій, 
запозичених з галузі стільникового 
зв’язку, а саме технології MU-MIMO 
і OFDMA, які значно підвищують 
пропускну здатність і продуктивність 
завдяки більш одночасним з’єднан-
ням і більш ретельному використан-
ню спектра. Технічно Wi-Fi 6 має 
швидкість передачі даних, яка на 37% 
швидше, ніж 802.11ac, але, що більш 
важливо, оновлена специфікація про-
понує в 4 рази більшу пропускну здат-
ність на одного користувача в багато-
людних місцях, а також більш високу 
енергоефективність, що має привести 
до збільшення часу автономної робо-
ти пристроїв. Сертифікація офіційно 

запущена, а значить, протягом лічених 
тижнів або місяців стандарт освоять 
всі великі виробники. Можна сказати, 
що наступний 2020  рік буде роком Wi-
Fi 6. А потім, орієнтовно в 2024-му, на-
стане час вже Wi-Fi 7.
 Джерело: www.segodnya.ua
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Вірші

Я люблю тебе, як  можна любити.
Ти мій приклад, яким можна бути.

Найдорожча, як можна в’явити.
Найрідніша, як можна збагнути.

Ти втирала долонями сльози, 
Обробляла побиті коліна.

Завжди стояла переді мною, 
Підставлявши тендітную спину.

Я  пишаюсь твоїми очима 
Й тим, що маю ходу, як у тебе.
Я пишаюсь, що маю твій голос
І мій погляд, як в тебе зелений.

Я прийняла усі твої звички,
 Кожен рух і манеру сміятись.

Перейняла запальний характер, 
Навіть те, що не можна здаватись.

Ти печеш найсмачніші млинці 
І даєш наймудріші поради.
І я знаю, що  в моєму житті 

Ти опора, що я можу спиратись.
Ти вплітала стрічки мені в коси 

І в’язала пишнії банти,
І казала: „Ти ж дівчина, доню”...

А я вдягла камуфляж й „талани”.
Ти раділа  моїм перемогам, 

Ти навчала мене на поразках
Я пригадую всі ті уроки, 

Коли опускаються руки й 
становиться тяжко.

Ти завжди мені помагала, 
Заживляла всі мої рани.

Ти завжди мене надихала 
Йти вперед і дивитися прямо.

.
Я не знаю теплішого слова
 І не знаю рідніше людини. 

Ти завжди будеш поруч зі мною, 
Хоч і відстань між нами в годинах.
Ти навчила мене першим крокам, 

А тепер я іду самостійно.
Хоч не тримаєш мене за долоню, 

Та боїшся мого ти падіння.
Так, я мала щасливе дитинство, 

Турботливу маму і веселого тата.
Ви дали мені дуже багато, 

 Навіть більше ніж можна віддати.
Ви для мене мій власний приклад 

І навчили головному в житті:
Жити треба так, щоб тобі писали 

вірші.
 Курсант  283 навчальної групи

 солдат А. Дяченко

Вулиця сірого кольору, 
Неначе стара фотографія.
Ніби з трагічного номеру,

Де бере участь мафія.

І очі кольору вулиці
Стали всім непомітними.

Були янтарно-зелені колись,
Тепер стали просто сірими.

Зупиняю стрілку годинника
Та наказую йти назад.

Що підштовхнуло людину
До життя загубити азарт? 

Жорстока випала доля?
Чи може згубили роки?
Але ж залишилася воля,

Яку дарували батьки.

Так будемо вірні цій волі.
Досить іти в небуття!

Яка б не була наша доля – 
Цінувати потрібно життя.

Курсант 386 навчальної групи  
солдат Я. Бігун 

       
         ВСТУП ДО АД’ЮНКТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
(далі – інститут) оголошує набір у 2020 році до очної  адʼюнктури та доктор-
антури за спеціальностями: 126 „Інформаційні системи та технологіїˮ, 255 
„Озброєння та військова технікаˮ.

Офіцери, які бажають навчатись в ад’юнктурі, подають рапорти за під-
порядкованістю до 1 лютого року вступу.  Умови вступу та перелік необхідних 
документів наведені в „Правилах прийому до  адʼюнктури та докторантури 
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крутˮ, 
які розміщені на офіційному сайті інституту. 

При відборі кандидатів для вступу до докторантури та ад’юнктури перева-
га надається офіцерам – учасникам бойових дій.

Строк підготовки доктора наук в докторантурі – 2 роки, доктора філософії 
в адʼюнктурі – 4 роки.

Вступні іспити до адʼюнктури будуть проводитись з 1 по 30 липня 2020 
року.

Адреса інституту: 01011, Київ-11, вул. Московська 45/1. Довідки за телефо-
ном: 256-22-73, 256-23-73. 

Детальна інформація в мережі інтернет за адресою: http://www.viti.edu.ua 


