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Новини, події, факти

День Збройних сил України

Урочисте зібрання з нагоди 28 річниці Збройних сил України

Щиро вітаю всіх Вас із Днем Збройних сил Украї-
ни — Днем тих, хто уособлює в собі славу, гордість і 
силу України! Вітаю з днем незламних синів та дочок 
України!

Мужність, честь, сила і відвага – це ті якості, які 
притаманні захисникам, адже лише кращі з кращих 
присягнули на вірність українському народові.

Героям України, які полягали у боротьбі з росій-
ським окупантом за незалежність та територіальну 
цілісність України слава та вічна пам’ять.

Незважаючи на всі труднощі, які стоять перед нами, 
хочу щиросердечно побажати всім вам міцних сил, 
незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевне-
них планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптиміз-
му і відмінного виконання всіх поставлених завдань 
на розвиток та славу Збройних сил України.

З повагою, начальник інституту
генерал-майор Євген Степаненко

6 грудня в інституті відбулося уро-
чисте зібрання з нагоди 28 річниці 
Дня Збройних сил України. Святко-
ве вітання та найкращі побажання 
всьому особовому складу інституту 
– миру, міцного здоров’я, щастя, до-
бра, достатку, щедрої долі, подальших 
успіхів у святій і шляхетній справі – 

захисту Батьківщини та зміцнення її 
обороноздатності від імені начальника 
інституту виголосив ЗНІ з навчаль-
ної роботи полковник Олексій Сілко. 

Кращим офіцерам, прапорщикам і 
сержантам, солдатам та працівникам 
ЗС України за професіоналізм, сумлін-
не виконання своїх обов’язків було ого-

лошено подяку, нагороджено грамота-
ми та пам’ятними нагрудним знаками.

Відповідно до Указу Президента 
України – орденом за мужність ІІІ сту-
пеню був нагороджений курсант фа-
культету Телекомунікаційних систем 
сержант Тимошенко Олександр Ана-
толійович.
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У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені Ге-
роїв Крут підбили підсумки 
служби військ, підсумки нав-
чання, науково-технічної, інно-
ваційної діяльності, стану вій-
ськової дисципліни, тилового 
та технічного забезпечення. В 
цілому результати діяльності 
керівного складу інституту за-
свідчують, що за минулий рік  
була проведена масштабна ро-
бота з цих питань.

Значні зусилля у навчанні 

Підсумки діяльності за 2019 рік

були направленні на впровадження в 
освітню діяльність стандартів НАТО, 
активних та інноваційних методів нав-
чання, виконання плану вдосконалення 
практичної підготовки курсантів.

Також відзначили значне покра-
щення навчально-матеріальної бази 
інституту. У цілому керівний склад 
військового інституту спроможний 
забезпечити навчально-виховний про-
цес та управління підпорядкованими 
структурними підрозділами. А осо-
бовий склад готовий до виконання 
завдань за призначенням.

Серед важливих результатів роботи 
тилового забезпечення варто виділити 

ремонт та оновлення нової 
системи опалення всього ін-
ституту, заміна даху головної 
будівлі інституту.

Серед результатів роботи 
у сфері морально-психоло-
гічного забезпечення — по-
кращення стану військової 
дисципліни в курсантських 
підрозділах, зменшення кіль-
кості порушень в  підпоряд-

кованих підрозділах, створена належна 
система психологічного супроводжен-

ня навчально-виховного процесу та 
національно-патріотичного виховання 
майбутніх офіцерів.

На основі аналізу результатів робо-
ти діяльності посадових осіб команд-
но-адміністративного складу, науко-
во-педагогічного складу та працівників 
начальник інституту відзначив, що 
комплекс заходів в інституті забезпе-
чив задовільний морально-психологіч-
ний стан серед військовослужбовців і 
працівників та виконання завдань за 
призначенням. 

Окрім цього окреслив основні на-
прямки роботи на подальшу перспек-
тиву та власне подякував за результа-

тивну роботу протягом минулого року 
всьому колективу.

Наприкінці заходу генерал-майор 
Євген Степаненко вручив відзнаки за 
досягнення кращих результатів началь-
никам факультетів:

Телекомунікаційних систем, на-
чальник факультету полковник Євген 
Рибка за Перше місце за результатами 
навчання за підсумками 2018 – 2019 
навчального року;

Інформаційних технологій, началь-
ник факультету полковник Віталій 

Олексенко за Перше місце за ак-
тивну інноваційну діяльність та 
впровадження сучасних інфор-
маційних технологій в освітній 
процес по результатам підсумків 
навчання 2018 – 2019 навчального 
року;

Бойового застосування систем 
управління та зв’язку, начальник 
факультету полковник Олександр 
Пономарьов за Перше місце за 
результатам підсумків стану вій-

ськової дисципліни та стану служби 
військ за 2019 рік. Також курсантський 

склад факультету отримав головний 
приз – сучасний телевізор.
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12 грудня курсанти факультету Те-
лекомунікаційних систем інституту 
пройшли навчання у навчальному 
центрі DEPS, де відбувся випуск гру-
пи за напрямом „Побудова та технічна 
експлуатація ВОЛЗ”. У відповідності 
до програми навчання були проведені 
теоретичні заняття з основ побудови 
сучасних мереж доступу, з основ во-
локонної оптики, порядку проектуван-
ня та побудови волоконно-оптичних 
ліній зв’язку, з активних та пасивних 
компонентів лінійного тракту ВОЛЗ, 
з порядку розрахунку та побудови оп-
тичних мереж доступу, з урахуванням 
їхніх особливостей, з принципів ро-

Курсанти інституту в навчальному центрі DEPS

боти активного обладнання в мережах 
Ethernet та PON. Крім того, були роз-
глянуті питання щодо застосування 
інструментів для оброблення оптичних 
кабелів, вимірювальні прилади, їх ха-
рактеристики та методи проведення 
вимірювань. 

На практичних заняттях слухачі 
отримали та закріпили свої навички в 
оброблюванні кабелів різноманітних 
конструкцій, зрощуванні оптичних во-
локон на зварювальному апараті View-
3 (Inno Instrument Inc.) та DVP-740, 
монтажі популярних оптичних муфт 
FOSC-PM та FOSC TA-400. За резуль-
татами навчання курсанти отримали 
сертифікати.

Підкорення вершин науки 

Молоді та енергійні, безмежно по-
любляють підкоряти нові вершини на-
уки. 

Це про Діану Подгорнову та Євгена 

Тищенка – курсантів другого курсу фа-
культету Телекомунікаційних систем 
інституту, які разом зі своїм наставни-
ком доктором педагогічних наук про-

фесором Богданом Арсентій-
овичем Сусь вдало виступили 
на ХХІV Всеукраїнській нау-
ковій конференції молодих істо-
риків науки, техніки і освіти та 
спеціалістів, яку організовува-
ла Національна Академія Наук 
України. Сьогодні молодим нау-
ковцям подарували збірник ста-
тей, де була опублікована і їхня 
наукова стаття.

Чи складно було? Напевно 
більш цікаво та захоплююче 
досліджувати щось нове і спіл-
куватися із видатними науков-
цями, – діляться своїми вражен-
нями Діана та Євген.

Ми всі щиро віримо в подальші на-
укові досягнення молодшого сержанта 
Тищенка та Діани Подгорнової.

Так тримати!
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Конференція з питань високоємних розробок
 із штучним інтелектом

Робота в галузі штучного інтелекту 
та створення автоматизованих техніч-
них систем природно мають в Україні 
теоретичний та прикладний характер. 
Над розробкою робототехнічних ком-
плексів, особливо військового призна-
чення, працює ряд фахівців багатьох 
наукових та інженерно-конструктор-
ських спеціальностей в Україні. В ос-
нові – методи штучного інтелекту та 
комп’ютерних наук.

Так, 23 грудня, в інституті на ви-
сокотехнологічному HUBі інституту 
пройшла конференція за участю в ній 

Курси підвищення кваліфікації

В нашому інституті з 02 по 06 грудня 
2019 року проходили курси підвищен-
ня кваліфікації з питань забезпечення 
та організації електронного докумен-
тування управлінської інформації. Кур-
сову підготовку пройшли 19 слухачів.

За час навчання слухачі ознайоми-
лися з теоретичними та практичними 
основами системного підходу до діло-
водства у Збройних силах України, 
теорії та практики щодо основ органі-
зації електронного документування 

провідного фахівця в галузі систем 
штучного інтелекту та машинного 
зору Віктора Саханчука (м. Луцьк). На 
конференції були присутні начальник 
кафедри Спецільних інформаційних 
систем та робототехнічних комплексів 
полковник І. Панченко, начальник ка-
федри Кібербезпеки та захисту інфор-
мації полковник Є. Чевардін, викла-
дачі, ад’юнкти та зацікавлені курсанти 
інституту.

В ході конференції Віктор Саханчук 
ознайомив аудиторію з математични-
ми підходами щодо розпізнавання об-

разів за допомогою оптоелектронних 
систем, які розташовані на БпЛА та 
застосування нейронних мереж для 
виконання даної задачі, орієнтацією у 
просторі за допомогою оптичних сен-
сорів, роботу БпЛА в абсолютно авто-
номному режимі. Після доповіді Вік-
тор Саханчук відповів на всі питання.

Ділова атмосфера дискусій була 
сповнена свіжих ідей та інновацій. 
Конференція досягла своєї мети — на-
уково-педагогічні працівники та кур-
санти інституту отримали знання щодо 
майбутнього розвитку штучного інте-
лекту та робототехніки як прикладної 
науки, що займається розробкою інте-
лектуальних технічних систем.

управлінської інформації. 
Слухачі отримали початкові навич-

ки щодо налаштувань роботи програм-
них засобів АСКОД та забезпечення 
діловодства в підрозділах та установах 
ЗСУ та МОУ.

06.12.2019р. слухачами курсів був 
складений залік. По закінченню курсу 
всі присутні отримали свідоцтва про 
підвищення кваліфікації у Військово-
му інституті телекомунікацій та інфор-
матизації.

„Жіночий батальйон” 

1 грудня 2019 року управлінням у 
справах сім’ї, молоді та спорту обл-
держадміністрації Полтавської області 
проведено одинадцятий щорічний об-
ласний військово-патріотичний проект 
„Жіночий батальйон”.

Команда Військового коледжу сер-
жантського складу ВІТІ імені Героїв 
Крут посіла перші призові місця у та-
ких змаганнях, як тактична підготовка-
та тактична медицина.

В особистих заліках перше місце за-
йняли Цвєткова Емілія, Матвієнко Ма-
рина, Любінецька Ольга, Лимар Аліна.
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20 грудня у Київському військовому 
ліцеї імені Івана Богуна відбувся тра-
диційний щорічний бал, де приймали 
участь і курсанти нашого інституту, 
тематикою якого стала гра у шахи. 
У танцювальній залі ліцею зібрали-
ся учасники балу – офіцери, ліцеїсти, 
курсанти, вихованки танцювального 
колективу „Феєрія”.

Бал розпочався з віденського валь-
су, а протягом вечора на гостей очіку-
вала музично насичена та жанрово 
різноманітна програма. У виконанні 
учасників балу присутні побачили 
„Полонез”, „Польку”, „Падеграс”, 
„Джаз-блюз”, „Танго”, „Ча-ча-ча” й 
„Мамбу”.

У залі панувала атмосфера урочи-
стості та вишуканості, а учасники балу 
виглядали стильно та елегантно.

З думою про Шевченка!

З метою вшанування бага-
тогранного творчого доробку 
Тараса Григоровича Шевченка, 
виявлення творчо обдарованої 
молоді, розвитку її здібностей, 
виховання шанобливого став-
лення до мови і традицій україн-
ського народу, підвищення рівня 
мовленнєвої культури в інсти-
туті відбувся І етап Міжнарод-
ного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка.

Учасники конкурсу мали змо-
гу продемонструвати здатність 
до критичного мислення, фахо-
вого аналізу мовно-літератур-
ного та культурно-історичного 
матеріалу, творчі здібності, на-
лежне володіння художнім сло-
вом, грамотність.

За результатами роботи кон-
курсної комісії серед курсантів, 
які брали участь у першому 
етапі конкурсу, визначено пе-
реможців:

Перше місце:
солдат Дяченко Анастасія;
солдат Титок Єлизавета;
солдат Сорока Дарина.
Друге місце:
солдат Харланчук Дар’я;
солдат Усик Анна;

солдат Мазур Анастасія.
Третє місце:
солдат Соботюк Ярослав;
солдат Лаврик Мирослава;
солдат Дєєв Володимир.
06 грудня у День Збройних сил 

України привітати переможців конкур-
су завітав заступник начальника інсти-
туту з навчальної роботи полковник 
Олексій СІЛКО, він побажав курсан-
там наснаги, життєтворчості й нових 
перемог!



Грудень 2019 року. Випуск № 40
Сайт: www.viti.edu.ua

7

Спортивне життя інституту

Чемпіонат з боксу 

У період з 26 по 29 листопада 2019 
р. у місті Львів на базі Національної 
академії Сухопутних військ Збройних 
сил України був проведений чемпіо-
нат з боксу серед військових частин, 
вищих військових навчальних закладів 
Збройних сил України. Варто зазна-
чити, що це масштабне спортивне 
дійство проводиться вперше за понад 
десять років, а участь у ньому взяли 
понад сто учасників, серед яких май-
стер спорту міжнародного класу, понад 

10 майстрів та 38 кандидатів у майстри 
спорту України.

У цьому чемпіонаті також приймали 
участь курсанти нашого інституту, де в 
запеклій боротьбі здобули три бронзо-
вих нагороди, а саме:

Іващук Денис (38 курс) у ваговій ка-
тегорії до 52 кг;

Бруслевський Володимир (17 курс) 
у ваговій категорії до 63 кг;

Гаврилов Олександр (38 курс) у ва-
говій категорії до 81 кг;

Привітаємо наших курсантів, так 
тримати!

„Кубок Захисника – 2019”

05 грудня 2019року в нашому інсти-
туті пройшов турнір з міні-футболу 
„Кубок Захисника” присвячений Дню 
Збройних сил України.

У футбольних баталіях змагалися 
команди військового вишу, Національ-
ної гвардії України, збірної журналістів 
України та Департаменту Патрульної 
поліції міста Києва.

Учасників привітав перший ві-

це-президент Української асоціації 
футболу Олег Протасов.

За результатами жеребкування, у 
першій грі зійшлися між собою коман-
ди Патрульної поліції та Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут. Основна гра 
закінчилась з рахунком 2:2. Сильнішо-
го виявила серія пенальті, де удача по-
сміхнулася Патрульній поліції.

У другому протистоянні команда На-
ціональної гвардії України на останніх 
хвилинах здолали збірну журналістів 
України – 3:2.

У фіналі змагань за Кубок Захисни-
ка команда Національної гвардії  пере-
могла команду Департаменту Патруль-
ної поліції й стала володарем Кубку 
Захисника. Бронзові медалі у команди 
інституту, яка перемогла збірну жур-
налістів – 2:1.

Усі учасники турніру отримали гра-
моти, подяки, футбольні м’ячі від ор-
ганізаторів та спонсорів турніру.
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Стажування курсантів Військового коледжу

На початку листопада курсанти Вій-
ськового коледжу сержантського скла-
ду відбули на стажування у підрозді-
ли зв’язку Збройних сил України для 
отримання практичних навичок, які в 
майбутньому допоможуть їм викону-
вати свої посадові обов’язки. Протя-
гом місяця майбутні фахівці зв’язку 
отримували практичні навички щодо 
експлуатації, обслуговування, ремон-
ту техніки зв’язку та підготовки її до 
бойового застосування у військових 
частинах центрального підпорядкуван-
ня, оперативних командувань Сухопут-
них військ, баз зберігання та ремонту 
засобів зв’язку. Під час проходження 
стажування курсанти безпосередньо 
приймали участь у проведенні: ко-
мандно-штабних навчань за фахом, 
технічного обслуговування засобів 
зв’язку військових частин, радіотре-
нувань в обсязі посадових обов’язків 
посад, на яких проходили стажування, 
також здійснювали заходи індивіду-
альної роботи з підлеглими військово-
службовцями.

Для якісного проведення стажу-
вання курсанти були розподілені за 
спеціальностями та первинними по-
садами згідно з їхнім фахом: технік, 
начальник майстерні, начальник ре-
монтної дільниці, командир відділен-
ня, начальник радіостанції, начальник 
РРС, інструктор навчального взводу 
зв’язку, начальник КШМ, начальник 
апаратної зв’язку, начальник зміни ста-
ціонарного вузла зв’язку.

Захист стажування курсантів 
третього курсу відбувся 23 грудня 2019 
року.

Під час стажування курсанти 
практично проводили роботи по роз-
гортанню комплектів Tooway, який 
призначений для створення каналів 
супутникового зв’язку та передачі ін-
формації цими каналами. Головним 

завданням було вихід на зв’язок та 
обмін голосовою інформацією з по-
садовими особами по відкритих і за-
критих каналах зв’язку за допомогою 
спеціального обладнання. Також в про-
цесі стажування курсанти  отримали 
практичні навички дій у складі бойо-
вих (тактичних) груп під час захоплен-
ня будівлі, удосконалення теоретичних 
знань щодо способів ліквідації неза-
конних збройних формувань в умовах 
міста. 

Курсанти отримали необхідний до-
свід з проведення ремонту та техніч-
ному обслуговуванню АТС стаціонар-
ного вузла зв’язку військової частини,  
у налаштовуванні голосових портів на 
телекомунікаційному комплекті (ТК-
4), який призначений для забезпечення 
службових осіб пунктів управління по-
слугами телефонного зв’язку та пере-
дачі даних в мережі обміну службовою 
інформацією, виконанні адміністра-
тивних функціональних обов’язків по-

садових осіб роти зв’язку командного 
пункту польового вузла зв’язку механі-
зованої бригади, вдосконаленні нави-
чок з спеціальної підготовки – участь 
в забезпеченні проведення планових 
радіотренувань командного складу 
бригади в управлінні підлеглими з ви-
користанням радіо-засобів у роботі на 
радіостанціях HARRIS в умовах, на-
ближених до бойових, з урахуванням 
можливого застосування противником 
засобів радіоелектронної боротьби.

Курсанти, що проходили військове 
стажування у складі ГІТВ „Легенда” 
неодноразово залучалися до прове-
дення комутаційно-розподільчих робіт 
із забезпечення зв’язку з абонентами 
Міністерства оборони та Генерального 
штабу ЗС України та вимірювання ха-
рактеристик абонентських телефонних 
ліній і станційних комплексів.

Майбутні сержанти спробували себе 
у ролі підлеглих та практично працю-

вали на центрі технічної підтримки 
ГІТВ „Легенда”, який призначений для 
забезпечення правильного функціону-
вання автоматизованих робочих місць, 
власноруч встановлювали, налаштову-
вали та відновлювали програмне за-
безпечення, консультували абонентів 
з приводу усунення виявлених непола-
док. 

Також курсанти ознайомились з 
новітніми зразками апаратних зв’яз-
ку, які почали поступати у війська, 
мали змогу порівняти техніку, що вже 
експлуатується у військах, з тією, що 
тільки поступає на озброєння, оцінити 
тенденцію змін та покращень.

Для захисту звітів за військове 
стажування були  створені комісії 
на циклових комісіях з експлуатації 
комп’ютерних систем і мереж та з  ек-
сплуатації військових засобів зв’яз-
ку які оцінювали роботу курсантів на 
підставі вивчення звітних документів, 
відгуків, доповідей курсантів та від-
повідей на поставлені питання.

Кращими за результатам стажуван-
ня були відмічені курсанти: солдати 
ЯКИМЕЦЬ Р.М., БОРОДАВКА А.С., 
ШКУРКО Є.Д., МОЛОШАГ В.В., СУ-
КАЧ О.Ю., ФЕДОРЕЦЬ В.Ю., МУХІН 
В.О., МАРЦЕНЮК В.В. та інші кур-
санти, які отримали відмінні оцінки. 

Керівники практики від військових 
частин відмітили, що курсанти вико-
нали завдання військового стажуван-
ня в повному обсязі, набули практич-
ного досвіду з виконання службових 
обов’язків на займаних посадах, були 
ініціативними та наполегливими при 
вирішенні поставлених задач.

Загалом результати стажування по-
казали, що курсанти впевнено освоїли-
ся в нових колективах, отримали прак-
тичний досвід використання новітньої 
техніки зв’язку у військах та успішно 
освоїли програму військового стажу-
вання.
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Практика курсантів четвертого курсу інституту

В період з 28 листопада по 13 груд-
ня 2019 року курсанти четвертого кур-
су проходили практику за військовим 
спрямуванням, метою якої було набут-
тя курсантами умінь та практичних 
навичок у виконанні технологічних 
операцій з технічного обслуговуван-
ня та ремонту озброєння та військової 
техніки зв’язку, прищеплення курсан-

там первинних практичних навичок 
із спеціальності. Всі курсанти були 
розподілені по військових частинах 
всіх видів Збройних сил України та На-
ціональної гвардії України на офіцер-
ських посадах і на протязі визначеного 
терміну виконували посадові обов’яз-
ки, які були визначені до посад у війсь-
кових частинах.

„Саме під час такої практики ро-
зумієш, які питання потрібно підтягну-
ти, на що звернути увагу та зовсім по 
іншому розумієш ту відповідальність, 
яку відчувають офіцери-командири”, – 
поділився своїми враженнями по при-
бутті в інститут курсант факультету 
Телекомунікаційних систем сержант 
Владислав Датій.

Практичні заняття з бойового застосування 
безпілотних авіаційних комплексів

09 – 10.12.2019 року на базі ба-
тальйону забезпечення навчального 
процесу інституту проводились прак-
тичні заняття з дисципліни „Бойове 
застосування безпілотних авіаційних 
комплексів” з офіцерським складом 
за призовом курсів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, які вже дуже 
скоро роз’їдуться по військових части-
нах.

Під час проведення занять було 
практично відпрацьовано реальні по-
льоти безпілотних літальних апаратів 
власного виробництва. Під час лек-
ційного заняття слухачів було введено 
в предметну область та розкрито ряд 
питань, а саме:

особливості управління безпілот-
ними літальним апаратами в ручному 

режимі; конфігурування автопілоту та 
створення польотного завдання для 
безпілотного літального апарату;

робота безпілотного літального апа-
рату в режимі телекомунікаційної ае-
роплатформи;

було випробувано новий зразок без-
пілотного літального апарату власного 
виробництва.

Серед слухачів були присутні вій-
ськові, які у цивільному житті були 
пов’язані з даною тематикою, тому 
саме вони виявили найбільшу за-
цікавленість до побудови безпілотних 
авіаційних комплексів, керування та 
застосування безпілотних літальних 
апаратів військового призначення. 
Офіцери за призовом отримали теоре-
тичні та практичні знання щодо засто-
сування безпілотних ретрансляторів.
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Кращі викладачі та науковці

Сьогодні ми Вам представляємо 
Ігора Володимировича Самойлова – 
одного з найкращих представників на-
уково-педагогічного  складу не тільки 
кафедри № 33, а й взагалі інституту. 

Так вийшло по судьбі, що мрія бути 
захисником своєї рідної родини, рід-
ної землі, рідної Батьківщини  приве-
ла його до бажання стати професій-
ним військовим. Відмінно закінчивши 
КВІРТУ та отримавши лейтенантські 
погони, не вагаючись поринув у склад-

Працівник ЗСУ КУЦЕВОЛ Ростис-
лав В’ячеславович викладач циклової 
комісії із загальновійськових дисци-
плін ВКСС ВІТІ, учасник бойових дій.

Підполковник запасу Куцевол Ро-
стислав В’ячеславович народився 30 
серпня 1975 р. в місті Полтава. Під час 
навчання у школі займався спортом, 
брав участь в обласних, районних та 
міських змаганнях з різних видів спор-
ту, таких як плавання, гребля на бай-
дарках і греко-римська боротьба. Ще 
змалку він мріяв стати офіцером. Тому 

не життя військового інженера військ 
ПВО. 

Тяга до знань та схильність до 
аналітичної та наукової діяльності 
привела його до ад’юнктури КВІРТУ, 
закінчивши яку у 1994 році він став на 
шлях викладацької та наукової діяль-
ності та продовжив його у стінах ВІТІ.

Великий внесок у наукову та нау-
ково-педагогічну роботу зробив та ро-
бить І.В. Самойлов. За викладацький 
період підготовлено: 8 наукових по-
сібників, написано більше 50 наукових 
статей, більше 50 тезисів. В 1995 році 
І.В. Самойлов захистив дисертацію та 
отримав наукову ступінь кандидат тех-
ничних наук.

В дійсний час, будучи в запасі ЗС 
України, працюючи в якості доцента 
кафедри, його більш за все можна оха-
рактеризувати, як професіонала з висо-
ким ступенем вимогливості до себе та 
до слухачів, як науковця з високорозви-
нутими сучасними знаннями із захисту 
інфорамції та кіберзахисту.  Всі колеги 
відмічають у ньому наполегливість та 
головний його головний девіз – перш 
за все ділом вести за собою людей, кон-
кретними справами, а не тільки сло-
вом. Це і є його відношення до служби 

та роботи. 
Не замикаючись виключно на 

викладацькій та науковій діяльності, 
він знаходить час як під час служби 
кадровим офіцером, так і будучи у за-
пасі, підтримувати свій спортивний 
рівень. Як спортсмену в команді ВІТІ 
вдалось перш за все за рахунок своєї 
спортивної підготовки, характеру та 
волі, лідерських якостей здобувати пе-
ремоги та ставати  призером з волейбо-
лу, футболу, шахмат на інститутських, 
освітянських та загальних змаганнях у 
ЗСУ. 

Високий рівень позитиву несе спіл-
кування з Ігорем Володимировичем як 
з боку колег, так і з оцінки вражень з 
боку слухачів. 

Справедливість в оцінці слухачів 
та курсантів, налаштованість на ви-
явлення їх найкращих рис у засвоєнні 
матеріалу, намагання підтримати вияв-
лення тяги до знань з одного боку та 
непоступливість до ледарів з іншого 
боку. 

І.В. Самойлов уособлює найкращі 
притаманні нашому народу, риси та 
є прикладом у відношенні до людей, 
зразком офіцера, науковця, викладача 
та вихователя.

у 1992 році після закінчення загально-
освітньої школи та вступив до Полтав-
ського Військового училища зв’язку.

Офіцерську службу Ростислав В’я-
чеславович розпочав у 1998 році на 
посаді начальника фізичної підготов-
ки та спорту авіаційного полку у місті 
Полтава. 

З 2004 року обіймав посаду викла-
дача фізичної підготовки Васильківсь-
кого військового коледжу. А вже з 2009 
року – начальника фізичної підготов-
ки навчальної бригади Харківського 
університету повітряних сил імені І. 
Кожедуба. 

Свою науково-педагогічну діяль-
ність продовжив у 2011 році як науко-
вий співробітник, науково-дослідного 
центру Повітряних Сил Харківського 
Військового університету Повітря-
них Сил, а згодом і старшим викла-
дачем кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки та 
спорту цього університету. 

Коли на сході України розгорілась 
„пожежа” війни, офіцер без вагань 
прийняв участь в антитерористичній 
операції. 

На даний час свій бойовий досвід   

Ростислав В’ячеславович, вже як пра-
цівник Збройних сил України, викла-
дач коледжу успішно впроваджує у 
навчальний процес. За його ініціативи 
були внесені суттєві зміни у програ-
му навчальної дисципліни з підготов-
ки курсантів з фізичного виховання, 
а саме велику роботу по втіленню си-
стеми армійського рукопашного бою 
(БАРС).

Ростислав В’ячеславович є май-
стром спорту України міжнарод-
ного класу з гирьового спорту, чо-
тирикратним призером Світу та 
багаторазовим призером Спартакіад 
Держав Співдружності, рекордсменом 
України, багаторазовим переможцем 
та чемпіоном Чемпіонатів України та 
чемпіонатів Збройних сил України.

 Усвідомлюючи, що фаховість май-
бутніх професіоналів залежить від 
компетентності викладача, Ростислав 
В’ячеславович постійно самовдоско-
налюється, проходить курси підвищен-
ня кваліфікації. 

Сьогодні Військовий коледж сер-
жантського складу військового інститу-
ту  пишається таким висококваліфіко-
ваним фахівцем та спортсменом.
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Курс з організації зв’язку та інформаційних систем НАТО

Для представників військ зв’язку 
Збройних сил України на базі нашого 
інституту з 9 по 12 грудня 2019 року 
тривав „Курс з організації зв’язку та 
інформаційних систем НАТО”.

Впродовж чотирьох днів слухачі 
отримували знання щодо створення 
країнами НАТО сервісно-орієнтованої 
архітектури, шляхів уніфікації облад-
нання зв’язку з метою з’єднання своїх 
інформаційно-телекомунікаційних ме-
реж з натовською.

Під час лекцій слухачі дізналися про 
комунікативно-інформаційні систе-
ми НАТО, обладнання, кібербезпеку, 
процеси планування та стандартиза-
ції служби забезпечення, про систему 
супутникового зв’язку НАТО, управ-
ління мережами, стандарти сумісності 
інформаційних систем Альянсу та кі-
бербезпеку.

34 представники військ зв’язку ЗСУ 
отримали сертифікати про закінчен-
ня чотириденних курсів „Організа-
ція зв’язку та інформаційних систем 
НАТО”.

„Сьогодні випала нагода і велика 
честь від імені начальника військ зв’яз-
ку ЗС України висловити слова вдяч-
ності нашим іноземним партнерам, які 
провели цей дуже змістовний та якіс-
ний курс. Сподіваємося, що це лише 
початок і в майбутньому проведемо не 
один такий захід”, – звернувся до пред-
ставників НАТО, які читали лекції на 
цьому курсі, начальник Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації імені героїв Крут генерал-майор 
Євген Степаненко.

Після проведення занять інструк-
тори НАТО зі складу мобільної тре-
нувальної групи мали можливість 
познайомитися зі столицею Украї-
ни, увібрати в себе інформацію про 
історію Києва, культуру й тради-
ції, відчути унікальну атмосферу 
міста та просто гарно провести час.

Представники інституту розповіли 

гостям про визначні пам’ятки сто-
лиці: Софійський собор, Майдан Не-
залежності тощо. Відвідали печери 
Києво-Печерської Лаври, музей історії 
України у Другій Світовій війні, де 
наш екскурсовод розповів про найбіль-
ше протистоянні 20 століття і про Київ 
– місто герой.

На головній площі Києва завідувач 
музею інституту Наталія Кравченко 
відкрила сторінки історії України, яка 
чергує трагічні події, революційні ета-
пи з періодами розквіту і благополуччя.

На завершення знайомства з Украї-
ною для іноземних гостей була прове-
дена екскурсія до Національного му-
зею „Чорнобиль”.

Гості дізналися найбільш цікаві фак-
ти про наше чарівне місто та викори-
стали свій шанс чудово провести час.



Грудень 2019 року. Випуск № 40
Сайт: www.viti.edu.ua

12

День Збройних сил України 

Шосте грудня – свято мужніх людей, 
без яких наша Україна не мала б своєї 
незалежності, не була б вільною та 
гордою. Цього дня привітання отриму-
ють усі захисники вітчизни. Історичне 
підґрунтя цього свята є однієї із най-
славетніших сторінок української ар-
мії – Першого зимового походу Дієвої 
армії УНР. Історичне і стратегічне зна-
чення 3000-кілометрового Першого зи-
мового походу ДА УНР, який почався 6 
грудня 1919 р., важко недооцінити. 

Волею випадку чи збігом обставин, 
саме 6 грудня  1991 року парламент вже 
незалежної України ухвалив закони 
„Про оборону України” і „Про Збройні 
сили України”, які мали стати продов-
жувачами славних бойових традицій 
українського війська, зокрема й Армії 
УНР. Саме цього дня було затвердже-
но текст військової присяги, а також 
денонсовано союзний договір від 30 
грудня 1922 року, чим, фактично, було 
завершено героїчний чин вояків Армії 
УНР 70-річної давнини — визволення 
від більшовицької окупації України.  

Святкування Дня Збройних сил 
України було офіційно запроваджено 
постановою Верховної Ради України в 
1993 році. Не дивлячись на те, що свя-
то є державним, додатковий вихідний 
для нього в календарі не виділяють.

На державному рівні свято відзна-
чається урочистою церемонією по-
кладання квітів до могили Невідомого 
солдата, розташованої у Києві у Парку 
Вічної Слави та божественною літур-
гією за здоров’я військових і упокій 
загиблих. У військових частинах цього 
дня відбуваються урочисті збори, цере-
монія вручення державних нагород та 
святковий концерт. З 2009 року до Дня 
Збройних сил України присуджуються 
дві премії імені Богдана Хмельницько-

го у розмірі 10 тисяч гривень. Ця на-
города відзначає митців, котрі найкра-
ще висвітлили у творах літератури та 
мистецтва військову тематику. Також 
щороку Президент України вітає вій-
ськовослужбовців, відзначаючи їхню 
фундаментальну роль у захисті неза-
лежності України.

Українська армія перебувала у не 
надто прогресивному стані, починаю-
чи з 1991 року. Однак у 2014 році армія 
почала відроджуватися. Цей рік став 
переламним у старті оновлення ЗСУ – 
армія, котра переозброїлася, покращи-
ла екіпіровку військовослужбовців за 
стандартами НАТО та підвищила їхній 
професіоналізм і боєготовність. 

Також за цей час Україна відмовила-
ся від позаблокового статусу, заявивши 
світові про намір вступити до НАТО. 5 
липня 2016 року підписано документ 
„Предмети уніформи і знаки відмін-
ності Збройних сил України”, згідно 
з яким з погонів українських військо-
вих зникли радянські п’ятикутні зірки. 
Натомість з’явилися відзнаки у формі 
ромба. Станом на 2019 рік у Збройних 
силах служать уже близько 250 тисяч 
осіб, зокрема, служать і працюють 56 
тисяч жінок. А за період з 2014 до 2017 
роки 6 тисяч 
жінок воюва-
ли на території 
п р о в е д е н н я 
АТО, з них 107 
отримали дер-
жавні нагоро-
ди.

Цікаві фак-
ти про україн-
ську армію:

Українська 
армія має най-
вищий рівень 

довіри населення з-поміж усіх держав-
них інституцій та є гарантом суверені-
тету й незалежності України;

у ЗСУ служить такий самий відсо-
ток жінок, що і в арміях НАТО. Нині у 
війську понад 27 тисяч жінок-військо-
вослужбовців;

 з початку війни звання Герой Украї-
ни отримав 41 військовослужбовець 
(22 із них — посмертно). Звання „На-
родний Герой України” отримав 151 
військовослужбовець ЗСУ;

до кінця 2019 року в ЗСУ завершать 
формування Командування військ 
зв’язку та кібербезпеки і Командуван-
ня сил підтримки;

за кількістю резервістів Україна по-
сідає дев’яте місце у світі, випереджа-
ючи навіть США;

наймолодший рід військ — Сили 
спеціальних операцій. У складі ЗСУ 
Сили спеціальних операцій (ССО) з’я-
вилися лише три роки тому — з 5 січня 
2016-го;

одна з найновіших посад у ЗСУ — 
військові капелани;

Українська армія — перша у світовій 
історії, що добровільно відмовилася 
від ядерної зброї. Ядерне роззброєння 
в Україні тривало з 1991 по 1996 роки. 
Принцип без’ядерності був затвердже-
ний Верховною Радою в Декларації 
про державний суверенітет 1990 року;

кількість учасників бойових дій 
на Донбасі перевищила чисельність 
українців, які воювали в Афганістані.

Цього дня ми долучаємося до 
привітань на адресу українських вій-
ськових! 

Зичимо міцного здоров’я та успіхів 
військовослужбовцям усіх рангів, ве-
теранам, новобранцям та їхнім роди-
нам, пам’ятаємо і шануємо пам’ять за-
гиблих українських військових.
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Кращі курсанти 

Щороку на факультет Інформацій-
них технологій вступають здібні осо-
бистості з непохитним бажанням на-
бути професійних навичок у сфері ІТ. 
Курсант 273 навчальної групи кафедри 
Автоматизованих систем управління 
Денесюк Олександр – один із них. З 
першого курсу хлопець почав опано-
вувати нові дисципліни, виховувати у 
собі витримку до військового режиму 
і згодом показав позитивні результа-
ти. Завдяки сумлінному виконанню 
службових обов’язків, поставлених 
завдань у визначений строк, розумній 
ініціативі та бездоганній дисципліні 

Кращий курсант факультету Бойово-
го  застосування систем управління та 
зв’язку – жінка-військовослужбовець                           
курсант 385 навчальної групи солдат 
Маслова Даліла Автанділівна. 

За перший рік навчання у Військово-
му інституті телекомунікації та інфор-
матизації імені Героїв Крут курсант 
Маслова досягла високих показників 
у навчанні, спорті, сумлінності та ста-
ранності відносно виконання своїх 
службових обов’язків та розпорядку 
дня повсякденної діяльності життя у 
підрозділі.

Курсант Маслова Д.А. розпочала на-
вчання у Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації у 2018 
році за спеціальністю Кібербезпека.

За перший рік навчання курсант 

„Keep Calm and Carry On (зберігай 
спокій та працюй)” – саме ця фраза –  
життєве кредо старшини 18 навчально-
го курсу молодшого сержанта СКРИН-
НІКОВА Іллі Ігоровича. 

Впевнений та амбітний лучанин з 
дитинства мріяв продовжити справу 
батька та діда – стати військовослуж-
бовцем. Ще змалечку, приміряючи 
батьків кітель, хлопець захоплював-
ся стрільбою та силовими вправами. 
Тому і вступив до Волинського ліцею 
з посиленою фізичною підготовкою 
імені Героїв Небесної Сотні. Батьки 
сподівались, що бажання Іллі стати 
військовиком швидко пройде, адже це 
важка та відповідальна праця, постійні 
відрядження та переїзди, але перекона-
ти юнака вони не змогли.

Після закінчення ліцею Ілля для себе 
вирішив – сучасні технології в  об’єд-

нанні з військовою справою – модерне 
майбуття українських Збройних сил.  
Тому і вступив до нашого інституту.
Хлопець одразу зарекомендував себе з 
кращого боку та за місяць став не лише 
старшиною курсу, а й справжнім ліде-
ром та другом для своїх підлеглих.

 „Найважливіше для мене – колектив 
та його життєдіяльність, я намагаюсь 
робити все для людей і сподіваюсь, 
вони віддячать мені тим же. Я вдячний 
своїм батькам, що, виховали мене саме 
так. Я щасливий, що незважаючи на 
всі перепони, батьки та друзі підтри-
мують мене та обраний мною нелегкий 
шлях”, – коментує Ілля.

Ілля сумлінно навчається, обожнює 
греблю на байдарках, активний відпо-
чинок та точні науки, регулярно пра-
цює над собою фізично й духовно та 
прищеплює це своїм товаришам. 

старшому солдату Олександрові Де-
несюку вдалося здобути авторитет се-
ред товаришів та повагу керівництва 
факультету. Крім того, Олександр бере 
активну участь у житті курсу, виконує 
роботу канцеляриста, значну кількість 
часу приділяє удосконаленню власної 
фізичної підготовки та навчанню. З 
колективом перебуває в гарних стосун-
ках, завжди готовий прийти на допо- 
могу товаришам по службі, ввічливий 
та щирий військовослужбовець. Керів-
ництво факультету бажає курсантові 
Денесюку успіхів та натхнення для но-
вих досягнень!

Маслова Д.А. змогла досягнути гарних 
результатів у навчанні, а також постій-
но допомагає керівництву факультету 
й активно працює над благоустроєм 
курсу.

Начальник 38 навчального курсу 
лейтенант Кіяновський неодноразово 
висловлювався з позитивної сторони 
про курсанта Маслову Д.А., вказуючи 
на її сумлінне ставлення до військової 
служби, навчання та виконання заходів 
повсякденної діяльності. Незважаючи 
на всі трудносщі, які є можливими під 
час проходження служби у Зброїних 
силах України, курсант Маслова Д.А. 
являється прикладом для жінок-війсь-
ковослужбовців факультету Бойового  
застосування систем управління та 
зв’язку.
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Розробка автоматизованої системи планування 
розкладу навчальних занять

Незважаючи на те, що на вітчизня-
ному ринку програмних засобів вже 
існував ряд програмних продуктів, 
які дозволяли вирішувати завдання 
автоматизації  планування розкладів 
навчальних занять (наприклад, „1С: 
Автоматизоване складання розкладів. 
Університет”, „Галактика Управління 
ВНЗ”, „aSc Timetable”, „Ника-Люкс” 
та інші), розробка комплексу програм 
„Каскад” була дуже вчасною та акту-
альною, тому що жоден з наведених 
вище аналогів не відповідав специфіці 
вищого військового навчального за-
кладу (ВВНЗ): „aSc Timetable” та „Ни-
ка-Люкс” розраховані на невеликі на-
вчальні заклади та об’єми інформації і 
не використовують бази даних; не пе-
редбачають варіанту мережевого роз-
гортання та суттєво обмежені у періоді 
складання розкладу; для „1С: Автома-
тизоване складання розкладів. Універ-
ситет” та „Галактика Управління ВНЗ” 
властиві відносна складність навчання 
персоналу для роботи з програмними 
модулями та висока вартість.

Найближчою стратегічною ціллю 
науково-освітньої діяльністю в галузі 
інформатизації слід розглядати ство-
рення інтегрованої автоматизованої 
системи, яка об’єднувала б кафедри, 
факультети, командування (орган 
управління) в єдину інститутську вну-
трішню інформаційну мережу.

Одним із ключових компонентів да-
ної системи повинно стати вертикаль 
„управління інституту – факультети 
– кафедри – курсанти”, що взаємно 
пов’язані між собою зворотнім зв’яз-
ком, спрямованим на новий, більш 
якісний рівень організації освітньої 

діяльності.
Також, одним з 

головних завдань 
якісної організації 
навчального проце-
су є автоматизація 
складання розкладу 
навчальних занять. 
Правильний і точний 
складений розклад 
навчальних занять за-
безпечить рівномірне 
завантаження на-
вчальних груп, ауди-
торій, науково-педа-
гогічних працівників 

та оперативність доведення змін в роз-
кладі навчальних занять. Забезпечення 
навчального закладу доступними за-
собами планування дасть можливість 
організувати проведення навчальних 
занять та їх контроль з використанням 
всіх типів ресурсів нашого закладу як 
людських так і матеріально-технічних, 
побудувати єдине телекомунікаційне 
середовище, що забезпечить надійний 
й оперативний обмін інформацією між 
підрозділами інституту, а також кур-
сантами (слухачами) під час проведен-
ня консультацій, самостійної роботи та 
іншими формами навчання.

Так, з метою впровадження іннова-
ційних систем щодо планування освіт-
ньої діяльності у  Науковому центрі 
зв’язку та інформатизації створена 
робоча група, завданням якої є впро-
вадження концепції з використання в 
навчальному процесі календарно-ме-
режевого і ресурсного планування.

Для вирішення задач, таких як: оп-
тимальне використання ресурсів на-
вчального закладу, підвищення якості 
освітнього процесу, практичне впро-
вадження діючих міжкафедральних 
зв’язків (внутрішньої, загальноінсти-
тутської і локальної мережі) робочою 
групою під керівництвом начальника 
Наукового центру зв’язку та інфор-
матизації полковника Колачова С.П., 
старших наукових співробітників 
центру підполковника Лазути Р.Р. та 
підполковника Думітраша В.О. ство-
рюється перспективна автоматизована 
система планування розкладу навчаль-
них занять.

З метою здійснення високого рівня 
надання освітніх послуг, згідно зі стан-

дартами освітньої діяльності та реалі-
зації системи стандартів вищої освіти 
під час розробки програми групою для 
себе визначено чотири головні стадії:

визначення потреби в автоматизо-
ваній системі  розкладу навчальних 
занять;

проектування (розробка) і плануван-
ня автоматизованої системи  розкладу 
навчальних занять;

проведення в автоматизованій си-
стемі  розкладу навчальних занять;

оцінка результатів  в автоматизо-
ваній системі  розкладу навчальних 
занять.

Дана програма планування реалі-
зовується за допомогою програмного 
забезпечення ProjectLibre, що входить 
до переліку відкритого програмного 
забезпечення і призначена здійснюва-
ти календарно-мережеве планування 
й управління проектами. З метою якіс-
ного покращення навчального про-
цесу дана система дасть можливість 
використовувати календарно-мереже-
ве і ресурсне планування, формувати 
робочий графік науково-педагогічного 
складу, який залучається до освітнього 
процесу інституту, дієвий контроль з 
боку управління інституту за організа-
цією та проведенням заходів освітньої 
діяльності.

Зараз в інституті планування розкла-
дом занять займається офіцер навчаль-
ного відділу в полуавтоматичному 
режимі з використанням програмних 
можливостей Microsoft Office Excel. 
Розклад занять складається на семестр 
з використанням елементів типового 
тижня та корегується щомісяця.   

 Слід зазначити, що наш навчальний 
заклад не є першим серед закладів ви-
щої освіти України, де ця система була 
впроваджена в освітній процес. Така 
розробка автоматизованої системи пла-
нування  розкладу навчальних занять 
була в проваджена у  Харківському 
національному університеті Повітря-
них Сил імені Івана Кожедуба, яка має 
назву „Комплекс програм автоматизо-
ваної системи управління  конструю-
вання розкладу занять за дісциплінами 
навчання”, яка була створена на базі 
програмного комплексу „Каскад”.
Старший науковий співробітник 
НДВ №11 
підполковник Лазута Р. Р.  
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Виставка художніх робіт 
„Героям війни живим і убієнним”

Перед курсантами інституту 
виступила завідувач музею На-
талія Кравченко, розповівши про 
героїчний, але короткий жит-
тєвий шлях сина, про його ней-
мовірну любов до Батьківщини, 
його талант бачити прекрасне 
навколо себе та відтворювати 
це у своїх роботах. Ця виставка 
має на меті нагадати суспільству 
про війну, яка точиться на землі 
і в душі українців вже протягом 
п’яти років. Всі твори експозиції 
– це одна картина-сповідь, роз-
дум, бачення кризи духу людини 
в час війни, страждань, болю, 
екзистенційного страху. В противагу – 
простір вічності і незнищенності, під 
час війни – боротьба за Божу правду, за 
світло Боже, за Україну і її духовність, 
патріотизм, відповідальність.

На одному із полотен ми бачимо зо-
браження двох білосніжних крил, об-
горілих червоних та чорних ніг – це він 
зображує себе пораненим, що вири-
вається з вогняного пекла з-під залпів 
„Градів” під містом Щастя. А в друго-
му боці цієї картини видніється розкіш, 
що панує на мирній землі – ось він, 
сенс його робіт. Кожної вільної хвили-
ни Юрій малював. На війні Колесник 
займається татуюванням на прохання 
побратимів. Його роботи вирізняються 
патріотичністю, духовністю, україн-
ством. У нього на очах живими свіча-
ми-факелами горіли побратими, земля 
перетворювалась на попіл. На його 
руках помирали тяжко поранені бойові 
друзі. Юрка знов і знов викликали, аби 
розпізнати своїх побратимів за „тату” 

на їх тілах.
В одному з перших творів „Худож-

ник” митець тримає в руках пензлі та 
палітру, на ній – яблуко з немовлям 
всередині. Прочитання образу віддзер-
калює його сутність поглядів на сього-
дення, бажання досягти внутрішньої 
гармонії, миру та рівноваги. Це вже 

пізніше, після його смерті, твір завер-
шено під назвою „Художник і війна”. 
Картина стане колажем з фрагментами 
форми, шевронами, ременем від авто-
мата, патронами та іншими Юрковими 
особистими речами.

„Тату, мамо, сестро, завершіть ці 
роботи, якщо зі мною щось станеться. 
Я йтиму до кінця, до ПЕРЕМОГИ!” – 
просив „Явір”. І батько виконав його 
прохання: всі роботи були закінчені, 
оздоблені шматками тканини з його 
форми, набоями та іншими боєприпа-
сами.

Юрій Колесник народився 22 бе-
резня 1994 року в Дубровиці, виріс 
у багатодітній родині. У місцевому 

професійному ліцеї здобув 
спеціальність муляра-штукату-
ра, однак вирішив присвятити 
себе захисту України. У 2013-
му Юрій підписав контракт 
і пішов на військову службу 
в ЗСУ. У складі 80-ї окремої 
аеромобільної бригади брав 
участь у боях за Луганський 
аеропорт, пройшов „Іловай-
ський котел”. У 2014 році був 
контужений. Після повернення 
з фронту хлопець вступив до 
Академії сухопутних військ у 
Львові, а згодом знову відпра-
вився на схід та виконував бой-

ові завдання у Луганській та Донецькій 
областях. За життя 29 листопада 2015 
р. Юрій Колесник був нагороджений 
медаллю МО „Захиснику Вітчизни”, 
посмертно – орденом „За мужність” ІІІ 
ступеню. Автор робіт загинув 23 жовт-
ня 2017 року біля села Богданівка Вол-
новаського району.
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Вірші

І все, про що ми мріяли колись,

Усе здійсниться, варто зачекать.

Невдачам, ти, сміливо посміхнись,

В похмурім небі ти навчись  літать.

У боротьбі за світле майбуття

Не провалися у страшну пітьму.

Блаженне спробуй каяття,

Коли піддався ти гріху.

Навчайся жити і любити,

І мудрість пізнавай.

Ти намагайся побороти

Той чорний страх - вставай!

Бо ти життя свого пілот

Та й щастя не в грошах.

Не можна жити без турбот,

Бо все в твоїх руках.

Курсант 273 навчальної групи
старший солдат І. Петренко

   
І стелиться туман над Диким полем.

Поляжуть наші вороги.
Богдан повстане із народом,

Почнеться довгий і запеклий бій.

У наших душах честь козацька,
У наших серцях – Святослав.
Ми є велике сильне брацтво,
Що важко йде до світлих лав.

Він князь всієї України,
Він дужий та хоробрий муж.

Він батько армії країни,
Який веде мільйони душ.

Веди нас, княже, в бій запеклий,
Життя за землю віддамо!

Ми не покажем страху й болю
Та все своє відстоїмо.

Захистимо свої кордони
Та проженемо ворогів.

Нас тисячі, нас мільйони...
Ви ще побачите наш гнів!

Курсант 191 навчальної групи 
 солдат М. Гаврилюк

Нам стало якось душі тепліше,

Бо випав сніг порадувавши нас.

 У круговерті білій та цій тиші 

Все знову ніби перший раз.

Біліє з першим снігом місто,

А на душі спокійно й світло стало.

Стоять дерева у сріблястому намисті,

І стежки всі кругом позамітало.

З цим снігом наче все змінилось,

В будинок казка наче увійшла.

Навколо дивом все заворожилось,

Й різдвяна зірка в небі пропливла.

Курсант 386 навчальної групи  
солдат    Я. Бігун 


