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Події місяця

За 25 роки свого існування Зброй-
ні сили України стали провідною ча-
стиною оборонного сектору країни та 
довели свою спроможність якісно ви-
конувати покладені на них завдання.
Сьогодні, в реальній бойовій обста-
новці війська зв’язку ЗС України де-
монструють високий патріотизм, 
мужність та беззавітну відданість вій-
ськовому обов’язку, відіграють вирі-
шальну роль в антитерористичній 
операції на сході країни. „Дякую кож-
ному військовослужбовцю, працівни-
ку, ветерану військ зв’язку Збройних 
Сил України за зразкову службу, вір-
ність військовому та громадянському 
обов’язку” зазначив 5 грудня у своїй 
промові начальник інституту полков-
ник Євген Степаненко під час урочи-
стого шикування особового складу.
Під час урочистостей особовий 
склад інституту вшанував хвили-
ною мовчання героїв, полеглих у бо-

День Збройних сил – свято всього українського народу

ротьбі за вільну незалежну Україну.
На сьогодні у Військовому інституті 
проходять службу і навчаються по-
над 150 учасників АТО. П’ять офі-
церів інституту нагороджено орденом 
Богдана Хмельницького ІІІ ст., од-
ного офіцера орденом „За мужність 
ІІІ ст., чотири курсанти нагород-
жені медаллю „Захисник Вітчизни”.
13 офіцерів-зв’язківців, які навчали-
ся у стінах вишу, віддали своє життя, 
виконавши свій військовий обов’я-
зок перед Батьківщиною та україн-
ським народом. Вічна їм пам’ять 
та шана і наш доземний уклін. 

Після нагородження кращих війсь-
ковослужбовців, особовий склад ін-
ституту пройшов урочистим маршем.
6 грудня до Дня Збройних сил України го-
лова Печерської райдержадміністрації  
Сергій  Мартинчук урочисто привітав 
військовослужбовців з 25-ю річни-
цею створення Збройних сил України.

У заході взяли участь 
представники війсь-
кових установ, які на-
лежать до структури 
Збройних Сил України 
та розташовані на те-
риторії Печерського 
району міста Києва, 
зокрема: Печерського 
районного у м. Києві 
військового комісаріа-
ту, Національного 
військово-медичного 

16 грудня 2016 року на Курсах вій-
ськової підготовки та підвищення 
кваліфікації, які функціонують на базі 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації, відбувся ви-
пуск молодшого офіцерського складу.
27 осіб рядового, сержантського 
та старшинського складу з вищою 
освітою з різних областей України 
проходили курс військової підго-

товки, здобуваючи поглиблені знан-
ня військової справи зв’язківців.

Особовий склад вивчав новітні за-
соби зв’язку, принципи і способи ор-
ганізації зв’язку, опанував модерні-
зовані цифрові засоби, що дозволить 
у подальшому забезпечувати стійким 
та надійним зв’язком військові части-
ни та органи військового управління.
Варто зауважити, що значна частина 
військовослужбовців, які отримали 
первинне військове звання офіцерсь-
кого складу „молодший лейтенант”, 
виконуючи спеціальні завдання зв’яз-
ку, неодноразово побували на cході 
України в районі проведення АТО.

 П’ятий випуск 
молодших лейтенантів

клінічного центру „Головного військо-
вого клінічного госпіталю”, Військо-
вого двічі орденів Червоного Прапора 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації та Військового ліцею ім. Богуна.
Військовослужбовці Військового ін-
ституту телекомунікації та інформа-
тизації, в свою чергу, привітали голо-
ву Печерської райдержадміністрації 
Сергія Мартинчука з 25-ю річницею 
створення Збройних сил України, вру-
чили почесну Подяку та побажали здо-
ров’я, благополуччя та мирного неба. 

На честь військовослужбовців 
від вихованців та педагогів дитя-
чих музичних шкіл Печерського 
району звучали тематичні виступи, 
які нікого не залишили байдужим.
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16 грудня відбулася зустріч голови 
експертної ради військ зв’язку Еллі-
ни Шнурко-Табакової з випускниками 
та викладачами Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформатизації.

В лекції автор представила ма-

тематичний апарат вейвлет-аналізу 
щодо виявлення певних закономір-
ностей обробки даних, який може 
бути застосований при виявленні 
інформаційних операцій, а також 
для прогнозування розвитку подій, 
визначення точок напруги та мож-
ливих сценаріїв дій супротивника.
Лекція викликала живий ін-
терес та безліч запитань кур-
сантів та викладачів інституту. 

 Вже через півроку випускни-
ки будуть використовувати отри-
мані знання для протидії інфор-
маційним впливам супротивника.

Зустріч голови експертної ради 
військ зв’язку з 

випускниками інституту

20 грудня 2016 року, на базі Вій-
ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації відбулось відкрит-
тя Чемпіонату Збройних сил України 
серед вищих військово-навчальних 
закладів та військово-навчальних 
підрозділів вищих навчальних за-

кладів Збройних сил України з шахів.
Привітальну промову з нагоди відкрит-
тя Чемпіонату проголосив начальник 
відділу фізичної підготовки Збройних 
сил України полковник ЧЕРНЯВСЬ-
КИЙ Олег Анатолійович. А право під-
няття Державного прапора України було 
надано призеру Відкритого Чемпіона-
ту ЗСУ з шахів молодшому сержанту 
Дмитру Гріневичу курсанту другого 
факультету інформаційних технологій.
Відповідно до наказу Генерально-
го штабу Збройних сил України № 2 
від 05.02.2016 року „Про організа-
цію фізичної підготовки у Збройних 
силах України в 2016 навчальному 
році” у період з 20 по 22 грудня 2016 
року будуть тривати шахові турніри.
Бажаємо наснаги та успіхів усім учас-
никам Чемпіонату.

Відкриття Чемпіонату 
Збройних сил України

Навчальні стрільби з 
курсантами випускних 

курсів інституту
З курсантами випускних курсів Вій-

ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації на полігоні навчаль-
но-польового центру однієї із частин 
військ зв’язку ЗС України пройшли 
практичні заняття по виконанню на-
вчальних стрільб з автомата АК – 74. 
Коригування вогню, облаштування 
вогневої позиції, як вести прицільний 
вогонь – ці та інші заняття у комплексі 
спрямовані на формування системних 

знань та навичок у майбутніх офі-
церів-зв’язківців з вогневої підготовки.

В складних погодних умовах кур-
санти під керівництвом викладачів ка-
федри загальної тактики на практиці 
закріплювали теоретичні знання ма-
теріальної частини особистої зброї в 
польових умовах. Лише так майбутній 
офіцер-зв’язківець зможе підготувати 
особовий склад до дій в умовах реаль-
ного бою.

Війна та мир
 Гетьмана Скоропадського

11 грудня курсанти перших курсів 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації за планом відділу 
з морально-психологічного забезпе-
чення навчального закладу відвідали 
Національний військово-історич-
ний музей України, а саме виставку 

„Війна та мир Гетьмана Скоропад-
ського”, яка присвячена 100-річчю 
початку Першої світової війни.

Цікаво знати:

Генерал Павло Скоропадський у 
1918 році став гетьманом Української 
Держави та був єдиним воєначальни-
ком одночасно нагородженим вищи-
ми бойовими нагородами ворогуючих 
сторін – російським орденом Святого 
Георгія та німецьким – Червоного Орла. 

Обидві нагороди нині зберіга-
ються у фондах Національного вій-
ськово-історичного музею Украї-
ни та представлені на виставці. 

Крім того відвідувачі можуть оз-
найомитися з документами, оригіналь-
ними зразками зброї, предметами 
фалеристики, вексилології, уніформі-
стики, особистими речами учасників 
війни, унікальними світлинами тощо.

Також курсанти інституту огля-
нули виставку „Збройні сили 
України на захисті державного су-
веренітету і територіальної ціліс-
ності України” 2014 – 2015 рр.
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На початку листопада цього року у 
Військовому інституті телекомуніка-
цій та інформатизації була створе-
на кафедра військової підготовки. 
Основною метою діяльності кафе-
дри є забезпечення умов, необхідних 

для підготовки висококваліфікова-
них фахівців з чотирнадцяти військо-
во-облікових спеціальностей, а саме:
застосування змішаних з’єднань, вій-
ськових частин і підрозділів (крім 
підрозділів і війкових частин зв’яз-
ку та радіотехнічного забезпечен-
ня авіації). (Державне замовлення);

– застосування військових частин 
і підрозділів із засобами радіозв’язку. 
(Державне замовлення);

– застосування військових частин і 
підрозділів із засобами багатоканаль-
ного радіорелейного та тропосферного 
зв’язку;

– застосування військових частин 
і підрозділів із засобами багатока-
нального радіорелейного зв’язку;

– застосування військових частин і 
підрозділів із засобами малоканально-
го радіорелейного та тропосферного 
зв’язку;

–  застосування військових частин і 
підрозділів із електропровідними засо-
бами зв’язку. (Державне замовлення);

– спеціальний зв’язок. Контроль за 
режимом секретності;

– організація режиму секретності та 
секретного діловодства;

– фінансове забезпечення і еко-
номіка бойової та господарської діяль-
ності військ (сил);

–соціальна психологія;
– експлуатація та ремонт наземної 

апаратури радіозв’язку різної потуж-

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
 СЛУЖІННЯ НАРОДОВІ УКРАЇНИ

ності. (Державне замовлення);
– математичне та програмне забез-

печення функціонування автоматизо-
ваних систем;

– технічне забезпечення функціону-
вання автоматизованих систем управ-

ління;
– експлуатація та ре-

монт автомобільної тех-
ніки і гусеничних тягачів.
Враховуючи досвід в зоні 
проведення антитерори-
стичної операції, основним 
завданням кафедри, є на-
вчання громадян України: 
основа загальновійсько-
вого бою; діями солдата в 
сучасному бою; способу 
вивчення та оцінки місце-
вості, порядку орієнтування 
на ній; способу і послідов-
ності обладнання одиноч-

них окопів; правила роботи на засобах 
зв’язку та ведення радіообміну; поряд-
ку і способу надання першої медичної 

допомоги пораненим; будови стрілець-
кої зброї та засобів застосування її в 
бою; основним положенням Строй-
ового статуту та статуту Внутріш-
ньої служби Збройних сил України.
Завдяки кропіткій роботі керівно-
го та науково-педагогічного складу 
підрозділу за цей короткий час були 
отримані новітні засоби зв’язку; ство-
рений та введений в експлуатацію 
комп’ютерний клас, призначення якого 
є проведення занять по налаштуван-
ню сучасних радіостанцій та телеко-

мунікаційного обладнання; введений 
в експлуатацію електронний стрілець-
кий тир, з можливістю проведення 
тренувань з вогневої підготовки з ПМ, 
АК-74 та РПК-74. В зв’язку з прове-
денням антитерористичної операції 
та необхідністю підвищення прак-
тичної складової навчання, повністю 
переопрацьовані програми військо-
вої підготовки за якими громадяни 
навчаються у Військовому інституті 
телекомунікацій та інформатизації. 
Події, які відбуваються в нашій країні, 
змушують нас постійно удосконалю-
вати зміст навчання, який відбуваєть-
ся із врахуванням сучасних досягнень 
науки, техніки, технологій, а також 
досвіду проведення антитерористич-
ної операції на сході країни, − зазна-
чив начальник кафедри військової 
підготовки Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації пол-
ковник Дмитро Ткаченко, – і зупиняти-
ся на досягнутому ми не маємо права.
 Вже в цьому навчальному році 
планується обладнання ще одно-
го комп’ютерного класу для про-
ведення занять з тактичної та 
тактико-спеціальної підготовки, ор-
ганізації та методики роботи з особо-
вим складом, автомобільної підготовки. 

Після першого року навчання, з 
громадянами України, що навчають-
ся за програмою офіцерів запасу, 
заплановано проведення комплекс-
них практичних занять, на яких на 
практиці будуть відпрацьовувати-
ся питання з тактичної, розвіду-
вальної, інженерної, психологічної 
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підготовки, військової топографії, 
підготовки зі зв’язку, військово-ме-
дичної, вогневої, стройової підготов-
ки та статутів Збройних сил України. 

Все це дозволить здійснювати під-
готовку на більш високому, професій-
ному рівні, дасть змогу сформувати 
у громадян України, що навчаються 

за програмою офіцерів запасу, високі 
морально-психологічні, військово-про-
фесійні та лідерські якості, які ста-
нуть у нагоді під час виконання вій-
ськового обов’язку за призначенням. 

Зазначені практичні заняття ро-
звинуть у тих хто навчається, вміння: 
утримувати в постійній бойовій го-
товності свою зброю і бойову техніку, 
майстерно володіти ними та вміло за-
стосовувати їх у різних видах бою; у 
складі груп пересуватися на місцевості, 
долати перешкоди, підтримувати вог-
нем один одного зі стрілецької зброї; 
швидко обладнувати окопи та укриття, 
здійснювати їх маскування штатними 
підручними засобами; орієнтуватися 
на місцевості та рухатися за азимутом; 
вести службові переговори на засобах 
зв’язку; надавати першу медичну допо-
могу собі та ближньому, евакуювати по-
ранених з поля бою; чітко і правильно 
виконувати стройові прийоми без зброї 
та зі зброєю, злагоджено діяти у складі 
підрозділів у пішому порядку та на ма-
шинах; практично виконувати вимоги 
статутів під час несення служби в до-
бовому наряді та повсякденному житті.  

Кінцевим результатом навчан-
ня у Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації, для 
громадян України, що навчаються 
за програмою офіцерів запасу, є от-
римання первинного офіцерського 
звання „молодший лейтенант запасу”
 Збройних сил України та можливість 
виконувати свої обов’язки за при-
значенням на офіцерських посадах. 

5

Кафедра іноземних мов – вимоги сьогодення

Всім, звичайно ж, давно відо-
мо, що знання будь-якої інозем-
ної мови (це може бути англійська, 
французька, німецька та багато ін-
ших) може стати у нагоді в житті. 
Ще хтось сумнівається? Тоді присту-
пимо до перерахування найсерйозні-
ших переваг людини, яка знає інозем-
ну мову, перед тими, хто її не знає.

По-перше, знаючи іноземну мову 
ми можемо отримувати більше ін-
формації з різних носіїв, це може 
бути ваш комп’ютер, – де вся техніч-
на інформація написана англійською 
мовою, комп’ютерні програми, ви 
можете читати книги в оригіналь-
ному варіанті, переклад не завжди 
об’єктивно відображає щирі почут-
тя й емоції, які вклав у роман автор. 

А технічна література? Адже ви 
в цьому випадку змогли б само-
стійно вивчити будь-яку цікаву для 
вас техніку, програму і обладнання.
По-друге, у вас завжди тепер буде 
можливість розмовляти з цікавими 
людьми на вельми різноманітні теми 
іноземною мовою, до того ж ви завжди 
можете їздити за кордон туристом.

І потім, у своєму резюме ви постави-
ти не прочерк, а галочку – що дозволить 
вам простіше влаштуватися на роботу. 
Ви зможете вивчити обчис-
лювальні системи, із задово-
ленням читати технічні статті.

Отже, думаю, що якщо хтось ще й 
сумнівався, то вже тепер точно при-
ступить до вивчення іноземної мови.

Але у той же час перед нами по-
стає інше питання, яку ж методику 
обрати при  вивченні іноземної мови? 

Сучасні викладачі багатьох універ-
ситетів розробили багато цікавих та 
ефективних методик, які дозволя-
ють курсантам якісніше оволодіти 
новою, незнайомою для нас мовою. 

Але мене зацікавила окрема ме-
тодика, а саме методика впро-
вадження інформаційних тех-
нологій у навчальний процес. 

Ця методика досить широко ви-
користовується у різних ВНЗ світу, а 
також буде впроваджена й на нашій 
кафедрі іноземних мов, вона вважаєть-
ся однією з найбільш ефективних.

Застосування інформаційно-техно-
логічних інновацій (мультимедійний 
формат, гіпертекст, гіпермедіа, вірту-

альна реальність, Інтернет-технології) 
в педагогічній теорії та практиці дозво-
ляють реалізувати індивідуально-орієн-
тований підхід до навчання іноземної 
мови у вищому навчальному закладі.

Одним з ефективних напрямів 
у сфері навчання іноземних мов 
стає розробка системи навчання 
на базі інформаційних технологій. 

Крім того, при навчанні іно-
земній мові за такими програма-
ми відпрацьовуються всі аспекти 
мови: фонетичний, граматичний, 
лексичний та комунікативний, що 
дозволяє більш якісно та швидко 
оволодівати мовним матеріалом, на-
бувати мовленнєвих звичок та вмінь. 

Сучасні педагогічні технології допо-
магають реалізувати особистісно-орієн-
товний підхід у навчанні, забезпечують 
індивідуалізацію та диференціацію 
навчання з урахуванням можливостей 
студентів, їх рівня мовної підготовки.

Викладач кафедри № 5
Лузан В.О.

Кафедра іноземних мов – вимоги сьогодення



Сайт: www.viti.edu.ua

Грудень 2016 року. Випуск № 4

Цілісна система підготовки бій-
ця (курсанта-зв’язківця) до веден-
ня ближнього бою завжди була 
нагальною потребою для армії. 

На сьогоднішній день розро-
блена і постійно вдосконалюєть-
ся цілісна система тренінгу, за-
снована на єдиних принципах.

 Бойова Армійська Система (далі 
БАРС), що відрізняється від інших 
розділів УНІБОС (універсальної бой-
ової системи) більш глибоким вив-
ченням технік вогневого бою і бою 
на знищення, розроблена для підго-
товки офіцерського та рядового скла-
ду (курсантів) силових структур до 
реального сучасного ближнього бою.

Особливість БАРС полягає в її при-
кладної спрямованості, що завжди 
відрізняло бойові школи рукопашно-
го бою від інших видів єдиноборств.  
Це є властивим формуванню бойових 
систем не тільки в нашій країні: так, 
наприклад, в Японії для підготовки 
поліцейських і військовослужбовців 
сил самооборони використовуєть-
ся не яка-небудь, з численних на-
ціональних шкіл бойових мистецтв, 
а спеціально розроблена в 1930-і 
роки Саваямою Мунеомі на основі 
джиу-джитсу система „ніппон кемпо”.
 БАРС відрізняє від численних 
прикладних і спортивних систем 
єдиноборств ряд особливостей. 

Обстановка бою значно відрізняєть-
ся від спортивного поєдинку, і дуже 
часто засвоєні в звичайних школах 
єдиноборств принципи, „спортивний” 
стиль поведінки виявляються на війні 
марними і навіть шкідливими.  У бою, 
на відміну від спортивного поєдинку, 
немає „періоду очікування” – оціни-
ти противника, визначити його слабкі 
і сильні місця та вибрати правильну 
тактику потрібно за лічені секунди.  

Мета бойової сутички в корені 
відрізняється від спортивної.  Вона 
полягає не в тому, щоб „переграти” 
противника з дотриманням певних 
правил і застосуванням певних прий-
омів, а в тому, щоб якомога швидше 
будь-яким способом знищити його 
або вивести з ладу, зберігши при 
цьому максимум власних сил. Суд-
дів, щоб зупинити сутичку, немає. 

При цьому курсант- зв’язківець по-
винен бути готовий до рукопашної в 
будь-яких умовах – у липкій багнюці, 

що сковує рухи, в тісному просторі, 
у воді і т.д., будучи, можливо, пора-
неним, фізично знесиленим, хворим. 
Не існує і звичного для спорту чергу-
вання піків навантаження та розсла-
блення – на війні часто неможливо 
заздалегідь передбачити число супро-
тивників і загальну тривалість бою.

 Не менш важливим є і психологічний 
стан курсанта-зв’язківця в сутичці, зо-
крема, здатність пригнічувати інстинкт 
самозбереження.  Загальновідомий 
парадокс: люди, які давно та успішно 
займаються бойовими мистецтвами в 
секціях, іноді не можуть впоратися з 
противником, який ніякої системи тол-
ком не знає, зате має чималий практич-
ний досвід побутових, вуличних бійок. 

Причина в тому, що спортив-
ні поєдинки не готують до голов-
ного, до того, що противник в ре-
альному бою прагне тебе знищити.  

Складно в звичайній тренуваль-
ній залі підготувати людину до того, 
що в бою йому доведеться зіткну-
тися з сильним болем, – коли, на-
приклад, з усієї сили б’ють, а не 
позначають удар, ногою в пах, – із 
забороненими прийомами, на кшталт 
прокусування, ураження очей і т.д. 

Відпрацьовані в тренувальному 
залі технічні прийоми виявляються 
відірваними від реальних умов бою, 
в екстремальній ситуації курсант не 
може довести їх до кінця, виявляєть-
ся неготовим працювати на поразку.
 БАРС призначена, перш за все, для під-
готовки офіцерів та рядових (курсантів) 
до реального сучасного ближнього 
бою, де, крім вільного володіння спец-
ифічним технічним арсеналом, бійцеві 
необхідно володіння собою в критич-
ній ситуації і вміння імпровізувати.

 БАРС істотно відрізняєть-
ся від широко відомих шкіл, та-
ких, як карате або бойове самбо.  

Спортивна система дій „боє-
ць-ситуація-суперник-виграш” в 
епізоді сутички виглядає інакше: 
„боєць-обстановка-ворог-перемо-
га”. У БАРС практикується від-
працювання будь-яких прийомів з 
будь-яких положень, вибір найбільш 
раціональних способів вирішен-
ня конкретного бойового завдання, 
чергування технічних дій в залеж-
ності від реакції супротивника на них. 

Це стає можливим тому, що відсут-

ні жорсткі послідовності технічних 
елементів. Техніка БАРС заснована на 
базових рухах,  які при правильному 
застосуванні єдиних методологічних 
принципів і дають практично нескін-
ченну різноманітність дій, адекват-
них конкретній ситуації ближнього 
бою.  Завдяки цьому БАРС дозволяє 
освоювати не тільки рукопашний бій 
без зброї, але і роботу з холодною та 
вогнепальною зброєю як при вогнево-
му контакті, так і в рукопашному бою.
 БАРС дозволяє використовувати 
будь-які підручні засоби: мушку і 
ремінь автомата, особливості кон-
струкції конкретного пістолета, гіл-
ку, що випадково попала на очі, або 
камінь і т.д. Відзначимо, що на подіб-
них принципах будується і така ши-
роко відома система, як „російський 
стиль” (школа О.О. Кадочникова). 

Тобто, при націлюванні на викори-
стання будь-якого підручного матеріа-
лу в будь-якій несприятливій обста-
новці провідні школи ведуть мову про 
якісь глибокі принципи зв’язків між 
навчанням і тренуванням та застосу-
ванням навичок у реальному житті.

Універсальність системи прояв-
ляється, перш за все, в грамотному і 
комплексному підборі прийомів під 
типові ситуації: бій у вузькому примі-
щенні, бій з декількома супротивни-
ками, протидія ножа і палиці, поє-
динок у темряві і лежачи на підлозі.  
Ударна техніка в БАРС поєднується 
з невисокими, що легко виконують-
ся кидками, і виведенням з рівноваги.  

Відволікаючі удари чергуються 
з нокаутуючими, больові впливи на 
всі суглоби тіла дозволяють управ-
ляти противником, причому, один і 
той же технічний елемент може ви-
користовуватися з різними цілями.  

Прийоми багатофункціональ-
ні і поєднують в собі удар і захист, 
кидок і больовий прийом, обезз-
броєння і виведення з рівноваги. 

Техніки не вимагають тривалого ме-
ханічного розучування, для їх застосу-
вання необхідний правильний психоло-
гічний настрій і, так зване, „відчуття”. 
Вільне маніпулювання малими складо-
вими частинами технік дозволяє адек-
ватно реагувати на будь-яку ситуацію.
Того, хто займається БАРС, з пер-
ших же днів навчають специфіці 
„бойового мислення”, формуван-

Спортивна підготовка майбутніх воїнів
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ня навички постійної готовності та 
вміння миттєвої оцінки ситуації з 
підбором оптимального рішення. 

Система розрахована на те, щоб 
сформувати і у тих, хто навчається, 
і у інструкторів специфічну культу-
ру пізнання, засновану на принципах 
психофізичної цілісності особистості, 
які були розроблені вітчизняними ме-
диками і психологами М.О. Бернштей-
ном, В.П. Зінченко, П.Д. Гордєєвою 
та іншими.  Сенс цієї культури по-
лягає в тому, щоб не „складувати” 
знання і досвід, а будувати деталь-
ний образ ситуації, який дозволяє в 
подальшому при необхідності від-
новити знання без особливих втрат. 

Останнє особливо важливо, так як 
в критичній ситуації, якою є бій, на-
вантаження на психіку наростає ла-
виноподібно.  Думати там немає коли. 

Тому негайно забуваються всі невід-
працьовані до автоматизму прийоми. 

У тому випадку, якщо навчання 
рукопашному бою зводилося, влас-
не, до засвоєння безлічі різнопла-
нових прийомів, пам’ять не встиг-
не в потрібний момент вихопити 
вподобаний зі свого „каталогу”.

Отже, ця система буде більш кори-
сною для курсантів-зв’язківців і на-
вчить їх техніці вогневого бою, бою 
на знищення та реального сучасного 
ближнього бою, а саме - вмілому во-
лодінню рукопашним боєм у будь-якій 
ситуації при зустрічі з противником.

Начальник кафедри № 2
полковник Бичихін Ю.І.

Спортивна підготовка майбутніх воїнів

Курсанти запитують
Запитання старшини 16 навчально-

го курсу молодшого сержанта Вини-
ченко Олександра Олександровича: 
„Які пільги, на сьогоднішній день, 
надає держава учасникам АТО?”

Відповідь редакції:

ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ

Пільги учасникам бойових дій на-
даються відповідно до статті 12 Зако-
ну України „Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту”.

Серед них, зокрема, такі: 
75-відсоткова знижка квартирної 

плати та вартості комунальних по-
слуг, яка надається учасникам бой-
ових дій та членам їхніх сімей, 
що проживають разом з ними; 
позачергове встановлення на пільго-
вих умовах квартирних телефонів 
та абонентна плата за користуван-
ня телефоном у розмірі 50 відсотків; 
безплатний проїзд усіма видами місь-
кого пасажирського транспорту, ав-
томобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості; 
безплатний проїзд один раз на два роки 
(туди і назад) або один раз на рік (туди й 
назад) з 50-відсотковою знижкою заліз-
ничним, водним, повітряним або мі-
жміським автомобільним транспортом; 
безплатне одержання лікарсь-
ких засобів за рецептами лікарів, 
першочергове безплатне зубо-
протезування, забезпечення са-
наторно-курортним лікуванням;
 першочергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закла-
дах та першочергова госпіталізація;
виплата допомоги по тимчасовій непра-
цездатності в розмірі 100 процентів се-
редньої заробітної плати; використання 
чергової щорічної відпустки у зручний 
час, а також одержання додаткової від-
пустки строком до двох тижнів на рік; 
переважне право на залишення на ро-
боті при скороченні штату організації; 
першочергове забезпечення жилою 
площею. 

Учасники бойових дій, які діста-
ли поранення, контузію або калі-
цтво, забезпечуються жилою 
площею протягом двох років з 
дня взяття на квартирний облік; 
першочергове відведення земельних 
ділянок для індивідуального жит-
лового будівництва, садівництва і 
городництва, одержання позики на 
будівництво з погашенням її протя-
гом 10 років, починаючи з п’ятого 
року після закінчення будівництва;
 першочергове право на вступ до жит-
лово-будівельних (житлових) коопе-
ративів, кооперативів по будівництву 
та експлуатації колективних гаражів, 
стоянок для транспортних засобів та 
їхнє технічне обслуговування; щоріч-
на разова грошова допомога до 5 
травня (у 2016 році – 920 гривень).

Відповідно до статей 10 та 15 За-
кону України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” 

відповідні пільги отримують також 
особи, на яких поширюється чинність 
зазначеного Закону, до яких належать, 
зокрема: сім’ї військовослужбовців, 
які загинули (пропали безвісти) або по-
мерли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час виконання 
обов’язків військової служби, а також 
внаслідок захворювання, одержаного в 
період проходження військової служ-
би; дружини (чоловіки) померлих учас-
ників бойових дій та визнаних за життя 
інвалідами, які не одружилися вдруге; 
діти померлих учасників бойових дій, 
які навчаються за денною формою на-
вчання у вищих навчальних закладах 
I – IV рівнів акредитації та професій-
но-технічних навчальних закладах.

13 грудня 2016 року на засідан-
ні Спеціалізованої вченої ради СРД 
26.710.01 відбувся захист дисер-
тації на здобуття ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 255 – 
„Озброєння та військова техніка”. 
викладача кафедри технічного та 
метрологічного забезпечення капіта-
на БЄЛЯКОВА Роберта Олеговича. 

Науковий керівник – кандидат 
технічних наук, доцент полковник 
РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович.
Колектив Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації щиро 
вітає із успішним захистом дисертації 
та бажаємо нових вагомих наукових 
здобутків, творчої наснаги та здійс-
нення всіх життєвих задумів і мрій!

Вітаємо з успішним 
захистом дисертації!
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В умовах збройної агресії Росії 
проти України зростає значення мо-
рально-психологічного чинника, який 
здійснює безпосередній вплив на стан 
національної безпеки України. Це зу-

мовлює необхідність пошуку ефектив-
них способів підтримки на високому 
рівні морального духу і психологічної 
стійкості особового складу. Особли-
ве значення у розв’язанні цього важ-
ливого завдання у тісній співпраці з 
командуванням інституту відводить-
ся кафедрі військово-гуманітарних 
дисциплін, де відбувається підготовка 

фахівців, котрі оволодіють глибоки-
ми теоретичними знаннями, міцними 
навичками і вміннями щодо мораль-
но-психологічного забезпечення (МПЗ) 
діяльності військовослужбовців. Ро-

зв’язання цього завдання передба-
чає наявність у офіцерів якостей, які 
визначають сутність їхньої службової 
діяльності і відповідають сучасним 
вимогам. Це, передусім, патріотизм, 
вірність присязі і військовому обов’яз-
ку, професіоналізм тощо. І, нареш-
ті, висока загальна культура, широка 
ерудиція і педагогічна досконалість.
Формування необхідних якостей, що 
ними повинен володіти офіцер-зв’яз-
ківець починається з курсу первинної 
військово-професійної підготовки, 
в рамках якого курсанти на кафедрі 
військово-гуманітарних дисциплін от-
римують знання, пов’язані з елемен-
тами культури поведінки майбутнього 
офіцера, вимог військової присяги, 
обов’язків військовослужбовців під 
час несення служби, знайомляться з ос-
новами військово-цивільних відносин 
та міжнародного гуманітарного права; 
у процесі психологічної підготовки 
вивчають фактори, що впливають на 
психіку військовослужбовця в бойових 
умовах та  способи захисту від них. 
Подальший розвиток морально-етич-
них якостей курсантів відбувається при 
вивченні дисциплін „Історія України 
та української культури”, „Українська 
мова за професійним спрямуванням”, 

„Філософія (філософія, релігієзна-
вство, етика, естетика)”, „Політологія 
та соціологія”. Методика проведення 
занять ґрунтується не тільки з метою 
формування компетентностей і ре-

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
КУРСАНТІВ – ДОСВІД ВИКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

зультатів навчання курсантів, а й на 
поліпшенні МПС особового складу, 
основане на зміцненні і нарощуванні 
військово-промислового потенціалу та 
підтриманні його на рівні вимог сучас-
ної військово-політичної обстановки 
і забезпеченні національної безпеки 
України. Поступово відроджується 
практика екскурсій та виїзних занять. 

Заключний етап загально-професій-
ної підготовки на кафедрі відбуваєть-
ся під час вивчення таких навчальних 
дисциплін: „Правознавство (основи 
військового законодавства та міжна-
родне гуманітарне право)”, „Війсь-
кова педагогіка та психологія”, „Мо-
рально-психологічне забезпечення 
підготовки та застосування Збройних 
сил України”. Під час організації на-
вчальних занять поряд із розвитком у 
військовослужбовців-зв’язківців лі-
дерських якостей, якостей загальних 
для особового складу всіх родів військ, 
особлива увага звертається на форму-
вання у них упевненості у можливості 
налагоджування стійкого і безперерв-
ного зв’язку, особистої майстерності, 
моральної і психологічної стійкості, 
самовладання та  самостійності. 

Сприяє цьому використання на-
очних методів (показу особовому 
складу відповідних художніх та до-
кументальних фільмів, відеороликів, 
фотографій, малюнків, що демонстру-
ють негативні наслідки застосуван-
ня противником своїх вогневих за-
собів, високоточної та іншої зброї).

Методика організації та проведення 
навчальних занять на кафедрі відбу-
вається з використанням набутого досві-
ду проведення АТО та з використанням 
інноваційних технологій у навчанні.

Начальник кафедри № 3
к.т.н., полковник Саєнко О.Г.
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Матеріально-технічна база інституту
Основним завданням щодо ро-

звитку та удосконалення матеріаль-
но-технічної бази є забезпечення 
якісної підготовки курсантів за визна-

ченими військовими спеціальностя-
ми відповідно до навчальних планів, 
програм з використанням сучасних 
інформаційних технологій та ме-
тодик навчання, а також для вико-
нання наукових досліджень і підго-
товки науково-педагогічних кадрів.
В інституті розгорнуто: систему досту-
пу до глобальної комп’ютерної мережі 
Інтернет з робочими місцями колектив-
ного та індивідуального користування; 
мережу доступу до інформаційних ре-
сурсів мережі Міністерства оборони 
України„Дніпро”; комплекси матема-
тичного моделювання бойових дій для 
відпрацювання математичних моделей 
та інформаційно-розрахункових задач 
спеціалістів математичного і програм-
ного забезпечення автоматизованих си-
стем управління військами;комп’ютер-
ні комплекси для вивчення теоретичних 
основ застосування вузлів зв’язку та 
автоматизації, бойового застосування 
частин та підрозділів зв’язку та основ 
управління та прийняття рішень у вій-
ськовій справі; навчально-лабораторні 
комп’ютерні комплекси для вивчення 
основ побудови сучасних мікропро-
цесорних технологій; автоматизовані 
вимірювальні комплекси, які дозво-
ляють проводити дослідження пара-
метрів різноманітних приладів; база 
електронних посібників з навчальних 
дисциплін  всіх напрямів підготовки. 
Крім того на кафедрах Комп’ютерних 
інформаційних технологій та Побудо-
ви військових телекомунікаційних си-
стем розгорнуто інноваційно-освітнє 
середовище підтримки навчального 
процесу. На кафедрі Спеціальних за-
собів зв’язку та радіотехнічних засобів 
створено тренажерний комплекс для 
підготовки операторів безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА), модерні-
зований апаратно-програмний ком-
плекс радіопеленгації OSCOR 5000; 

Практичні та тактико-спеціальні 
заняття (навчання) з курсантами про-
водяться на навчально-тренувальному 
комплексі ВІТІ на розгорнутих засо-
бах зв’язку та на базі об’єднаного по-
льового гвардійського вузла зв’язку 
ГШ ЗСУ (в/ч пп В4126 с. Семиполки).

Крім того проводяться заходи 
щодо формування батальйону за-
безпечення навчального процесу.
Створено низку спеціалізованихнав-
чальнихкласів: засобів радіо та супут-
никового зв’язку; сучасних цифрових 
радіорелейних засобів зв’язку; засобів 
транкінгового  зв’язку; програмного 
забезпечення інформаційної боротьби 
у комп’ютеризованих системах та ме-
режах спеціального призначення; тех-
нічного забезпечення інформаційних 
технологій спеціального призначення.

На кафедрі Автоматизованих си-
стем управління (АСУ) відновила 
роботу локальна мережева академія 
Cisco. З цією метою, викладачі кафе-
дри пройшли підготовку на курсах 
інструкторів у регіональній академії 
Cisco при Київському Національному 
університеті імені Тараса Шевченка 
та отримали статус інструкторів ака-
демії Cisco. На сьогодні більшість 
програм навчальних дисциплін, які 
викладаються на кафедрі, мають в 
своїй основі програми курсів мереже-
вої академії Cisco, основними з яких 
є: IT Essentials (основи апаратного та 
програмного забезпечення ПК); CCNA 
R&S (CiscoCertifiedNetworkAssociate – 
сертифікований мережевий спеціаліст 
Cisco, маршрутизація та комутація); 
CCNA Security (сертифікований ме-
режевий спеціаліст Cisco з безпеки). 
В наступному навчальному році пла-
нується впровадження матеріалів 
курсу CCNР (CiscoCertifiedNetwork 
Professional – сертифікований мере-
жевий професіонал Cisco) для подаль-
шого поглиблення знань курсантами, 
які здійснюють підготовку за освіт-
ньо-професійною програмою підго-
товки магістра.Кожен із зазначених 
курсів передбачає, що курсанти мають 
змогу вивчати основні технологічні 
принципи функціонування мереж та 
мережевого обладнання за допомогою 
інтерактивного середовища в емуля-
торі комп’ютерних мереж Cisco Packet 
Tracer і удосконалюють ці знання, вико-
нуючи серії практичних та лаборатор-
них завдань на реальному обладнанні. 

З цією метою на даний час на 
кафедрі розгорнутий навчаль-
ний клас вивчення мережевих тех-
нологій Cisco (аудиторія 138*). 

Крім того, для покращення рівня 
підготовки курсантів, протягом ми-
нулого року кафедрою було отримано 
значну кількість мережевого обладнан-
ня фірми-виробника Cisco, яке також 
буде використане для удосконалення 
матеріально-технічної бази кафедри, 
зокрема, для розгортання ще двох 
класів для вивчення мережевих техно-
логій Cisco, а також для використання в 
якості макетів мережевого обладнання. 

Дане обладнання надійшло у якості 
волонтерської допомоги від цивільних 
організацій ТОВ „Розвиток” (комер-
ційний директор Олег Бобовніков), 
„Координаційний центр ефективних 
технологій на службі Україні” (керів-
ник Елліна Шнурко-Табакова), ДП 
„ЕС ЕНД ТІ Україна” (генеральний 
директор Юрій Лисецький). На кафе-
дрі Радіозв’язку на базі комп’ютерного 
класу обладнано аудиторію психологіч-
ного навантаження, що дає можливість 
проводити практичні заняття по екс-
плуатації техніки зв’язку та програм-
ному налаштуванню її параметрів в 
обстановці, наближеній до бойової, за 
рахунок використання звукового су-
проводження та світлових ефектів, ха-
рактерних для бойових дій. Це дозво-
ляє курсантам та офіцерам – слухачам 
курсів підвищення кваліфікації отри-
мувати навики роботи та відпрацьо-
вувати виконання бойових завдань з 
організації та забезпечення в складних 
психологічних умовах. Кафедра уком-
плектована сучасними засобами КХ, 
УКХ, транкінгового, радіорелейно-
го та супутникового зв’язку, зокрема:
КХ радіостанціями HarrisRF-
7800H-MP та MPR-9600, 
УКХ радіостанціями HarrisRF-
7850M-HH та RF-7800V-VS511, 
обладнанням цифрового транкінго-
вого зв’язку Mototrbo (Motorola) діа-
пазону VHF (136 – 174 МГц) – пор-
тативними станціями DP 4800, DP 
4400, автомобільними DM 4600, ре-
трансляторами DR 3000 та SLR 5500;
супутниковими терміналами 
Tooway та мобільними комплекта-
ми супутникового зв’язку Tooway;
радіорелейними станціями Р-425С-3.

ЗНІО
полковник Клименко М.О.
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Поради лікаря

Як зберегти себе або різдвяні каніку-
ли в лазареті.
Поради лікаря.

Увага!!! Увага!!! Увага!!! Наш 
комфортабельний п’ятизірковий 
лазарет пропонує вам дивовиж-
ний відпочинок на зимові канікули! 

Наше лікування подарує вам неза-
бутні враження на довгий час, а ба-
гатомісні палати дадуть можливість 
відчувати себе як в рідній казармі. 

Для постійних клієнтів 
діє накопичувальна систе-
ма бонусів „Ще крок до ВЛК”!! 

Тож не баріться, адже кіль-
кість місць обмежена! 
Мабуть, саме так би могла звучати типо-
ва туристична реклама якогось курорту, 
але враховуючи нинішні несприятливі 
умови та високий рівень захворюва-
ності на респіраторні інфекції, для ба-
гатьох наш лазарет може стати таким 
«курортом» на всі різдвяні канікули. 

Що ж потрібно робити для того 
аби здоровим і щасливим провести 
час вдома в колі рідних та близьких?
В розпал сезону гострих респіра-
торних захворювань (ГРЗ) до-
тримуйтесь таких шести правил:

1. Уникайте близького контакту.

Намагайтеся якнаймен-
ше перебувати поряд із людь-
ми, які мають нежить або кашель. 

Якщо захворіли ви, то три-
майте дистанцію з іншими, 
щоб вберегти їх від хвороби.

2. Захворіли – звертайтеся до лікаря.
Респіраторні інфекції швидко пере-

даються іншим, тож ваше перебування 
в колективі сприятиме їх поширенню.

3. Прикривайте ніс та рот.
Під час кашлю та чхання віру-

си розповсюджується особливо 
швидко. Прикрийте серветкою ор-
гани дихання – це знизить ймовір-

ність передачі інфекції іншим.

4. Мийте руки.
Часте миття рук допоможе захи-

ститися від мікробів. Якщо поруч 
немає води та мила, використовуй-
те спреї для рук на спиртовій основі.

5. Намагайтеся не торкатися об-
личчя. 

Очі, рот та ніс для мікробів, як вхід-
ні двері.На руках дуже багато мікробів, 
а торкаючись ними обличчя ви збіль-
шуєте їхні шанси потрапити в організм.

6. Привчіть себе до корисних звичок.

Ретельно очистіть та продезін-
фікуйте поверхню, до якої часто 
торкаєтеся (наприклад, телефон, но-
утбук). Стежте за достатньою кількі-
стю сну, будьте фізично активними, 

уникайте стресу, пийте достатньо 
води та харчуйтеся поживною їжею.

Найкращим методом профілакти-
ки не тільки ГРЗ, а й інших захво-
рювань є всім добре відомі правила: 
спорт, загартовування та здоровий 
сон. Дотримуйтеся цих рекоменда-
цій і наші Збройні сили матимуть 
сильних та здорових захисників.  

Турбуйтеся про своє здо-
ров’я, але й не забувайте про ще 
одну складову хороших різдвяних 
канікул – гарно здану сесію! Тож 
успіхів вам та міцного здоров’я

Запам’ятайте найголовніше: тактика 
ваших дій абсолютно не залежить від 
того, як називається вірус.

 Це грип сезонний, свинячий, слоня-
чий, пандемічний, взагалі не грип – це 
не важливо. 

Важливо лише те, що це вірус, що 
він передається повітряно-крапельним 
шляхом і що він вражає органи дихан-
ня. 

Ніяких ліків і „народних засобів” із 
доведеною профілактичною ефектив-
ністю не існує.
 Тобто ніяка цибуля, ніякий часник, нія-
ка горілка та ніякі пігулки, які ковтаєте 
ви або запихаєте в дитину, не здатні 
захистити ні від респіраторного вірусу 
взагалі, ні від вірусу грипу зокрема. 

Все, заради чого ви вбиваєтеся в 
аптеках, усі ці нібито противірусні 
засоби, нібито стимулятори інтерфе-
роноутворення, стимулятори імуніте-
ту і страшенно корисні вітаміни – все 
це ліки з недоведеною ефективністю, 
ліки, що задовольняють головну мен-
тальну потребу українця.

 
ТВО начальника медичної служби
старший лейтенант Єфіменко Т.С.
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У термін з 28 листопада 2016 року 
по 10 грудня 2016 року на базі вій-
ськових частин Київського гарнізо-
ну відбулась практика курсантів 14 
навчального курсу, яка є складовою  
практичної підготовки військових 
фахівців.

Під час практики майбутні офі-

цери набули умінь та практичних 
навичок у виконанні технологічних 
операцій технічного обслуговування 
та ремонту озброєння та військової 
техніки, розгортанні новітніх засобів 
зв’язку, реалізації службових завдань 
військово-професійної діяльності за 
профілем майбутньої спеціальності.

Практично, за два тижні практи-
ки курсанти набули компетентності у 
ремонті, розгортанні, обслуговуванні 
та обліку озброєння та військової тех-
ніки, навчились працювати з служ-
бовими документами, здійснювали 
морально-психологічне забезпечення 
заходів, що здійснювали їх підрозділи.

В якості прикладу, я розповім Вам 
про проходження навчальної практики 
в військовій частині А 0476, – говорить 
командир відділення 142 навчальної 
групи старший солдат Ярослав Сердюк. 
По прибутті до місця практики, в 
першу чергу, я відрекомендував-
ся командиру військової частини. 

Після чого він віддав розпоряд-
ження своєму заступнику про ознай-
омлення мене з структурою та жит-
тям військової частини. Через деякий 
проміжок часу, командир військової 

Практика курсантів 3-х, 4-х курсів – професійне становлення майбутніх офіцерів

частини вишикував особовий склад 
частини та відрекомендував особо-
вому складу прибувших курсантів  і 
призначив посади, на яких вони по-
винні проходити практику. Я проходив 
практику на посаді: начальника від-
ділення зберігання провідного, радіо-
релейного та тропосферного зв’язку. 

В моєму підпорядкуванні було 23 
солдати строкової служби та 4 військо-
вослужбовці військової служби за кон-
трактом. Дане відділення займалося 
прийняттям та видачею засобів зв’язку 
та АСУ, а саме: ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3, 
ТИП 4, ТК 1  та багато іншого. Також під 
час практики ми проводили розгортан-
ня апаратної Р416, Р416Г, проводили 
демонтаж модулів цієї апаратної, після 
цього нам практично показали розгор-
тання телекомунікаційного комплекту 
ТИП-1 для тактичної ланки управління. 
Під час проходження практики, я разом 
з іншими курсантами нашого інституту 
мав можливість ознайомитись з повся-
кденним життям військовослужбовців 
строкової служби, проводив з ними те-
оретичні та практичні заняття з підтри-
мання на належному стані їх мораль-
но-психологічного стану, проводив 
командирське та цільове інформування. 

На мою думку цей набутий мною 
досвід буде корисним для подальшого 
проходження мною військової служби 
в якості офіцера Збройних сил України.
Особисто моя думка, що практика, як 
складова навчання, є найбільш  пра-
вильною та корисною для отриман-

ня знань, умінь, навичок та досвіду.
Після закінчення практики кур-
санти 14 навчального курсу скла-
ли залік з навчальної дисциплі-
ни „Практика (за військовим 
спрямуванням)”, на якому показали 
глибокі знання та практичні навички.

Особливо слід відмітити війсь-
ковослужбовців, які за доповіддю 
керівників практики, найкраще від-
працювали завдання практики, це 
курсанти: Степанцов В.В, Богдан 
А.І., Давиденко Б.В., Копилова О.В., 
Пекарський В.О., Кисиленко Д.Ю.

Прес-офіцер факультету телеко-
мунікаційних систем підполковник 
Пархоменко Р.В.
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До уваги вступ до 
докторантури та

ад’юнктури!

Військовий інститут  
телекомунікацій та інформати-
зації оголошує набір 2017 року 
до докторантури та ад’юнктури. 

Згідно плану прийому до докторан-
тур та ад’юнктур науково-дослідних 
установ і вищих військових навчаль-
них закладів Збройних сил України, 
військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів України 
на 2017 рік за спеціальностями: ,,Ком-
пютерні науки та інформаційні тех-
нології’’ до докторантури – 1 чоловік 
до ад’юнктури 2 особи, ,,Озброєн-
ная та військова техніка’’ – 3 особи. 

Розляд та прийом документів 
кандидатів на вступ проводиться 
приймальною комісією Військово-
го інституту  телекомунікацій та ін-
форматизації з 01 лютого 2017 року. 

Вступні випробування прово-
дяться з 1 по 31 липня 2017 року.

Умови вступу в ад’юнктуру на сайті.
www.viti.edu.ua

Для детальної  інформації звертай-
тесь за телефоном (044) 256-22-73.

Начальник науково-організаційного 
відділу 
підполковник Діянчук І.М.
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ВІРШІ

                  
Всім воїнам АТО
 присвячується

Це сталося на Україні 
Почалась лютая війна, 
Прибули танки і машини. 
Щоб заподіяти нам зла.

Та наш народ це не злякало, 
Упала назва „Русь Нова”
На жаль, героїв багатьох уже не 
стало, 
Та ось такі були одного з них 
слова: 

„Ти чуєш, мамо, постріли гар-
мати?
У небі в’ється білосніжний дим 
А я в руках тримаю автомата 
Не хочу помирати молодим. 

Не хочу помирати, не готовий 
Удома жінка з діточками жде, 
Бога молю, щоб були ви здорові 
Хай на Вкраїні лише мир буде!”

Багато ще героїв повмирає 
За честь, свободу української 
землі, 
Ми боремось – це горе всіх 
єднає. 
Тож постараймося, щоб були всі 
живі!     

Курсант   Вячеслав Цибульський 
352  навчальна група

Розцвiтай, Україно!

Розцвiтай, Україно,
Ти квiтками калини
I рости, Україно, синiв,
Щоб вони тебе милу
Захищати зумiли
Вiд усiх чужакiв-ворогiв.

А дочкам своїм, рiдна,
Ти наказ рознеси всiм,
Щоб синочкiв ростили своїх,
До науки привчали
I добру щоб повчали
Та поваги до рiдних батькiв.
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Хай буде Україна
Багата та сильна,
Та щоб горя не знала вона,
Щоб була вона гарна,
Щоб була вона вiльна,
Україно моя чарiвна!..

Нам сам Бог помагає
Й землю благословляє,
В боротьбi за життя нас веде
За свою Батькiвщину,
Бо немає країни
Краще нашої бiльше нiде!..

 Олександра Ульянич
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