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Новини, події, факти

28 січня в інституті пройшли урочи-
стості з нагоди 102-ї річниці створення 
навчального закладу. Під час них від-
булося покладання квітів до Меморіа-
лу загиблим офіцерам-зв’язківцям та 
меморіальної дошки Героям Крут, чиє 
ім’я з 2018-го носить наш виш.

„Сьогодні вся країна відзначає 102-
гу річницю битви під Крутами. У 1918-
му чотириста юнаків із юнкерської 
школи імені Богдана Хмельницького 
та студенти Києва вирушили на захист 
Української Народної Республіки під 
Крути. Вони протистояли шестити-
сячному війську Муравйова. Завдяки 
цьому бою керівництву УНР вдалося 
переформувати основні сили, які були 
в Києві. А нині найкращі сини та дочки 
України продовжують захищати її на 

Урочистості з нагоди 102-ї річниці створення інституту

Сході”, – зазначив під час виступу за-
ступник начальника інституту полков-
ник Віталій Тарасов.

За його словами, серед військово-
службовців вишу майже 200 є учасни-
ками АТО/ООС, 25 з яких відзначені 
державними нагородами (17 із них 
вшановано посмертно).

На цю знаменну й водночас трагічну 
подію завітали і ліцеїсти зі Львівського 
ліцею імені Героїв Крут. Після урочи-
стостей вони змогли ознайомитися з 
навчально-матеріальною базою, побу-
товими умовами курсантів та відвідати 
музей нашого інституту.

Цього дня наші вихованці разом  із 
керівником закладу також узяли участь 
у покладанні квітів до пам’ятного хре-
ста на Аскольдовій могилі, який від-
бувся за участю Президента України.
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Аби морально підтримати, висло-
вити свою повагу, а також подякувати 
за мужність та незламність наших 
хлопців, які повернулися з полону, 
їх прийшли привітати майбутні офі-
цери-зв’язківці — курсанти нашого 
інституту.

Воїни, які на той час перебували 
у Центрі медичної реабілітації „Пу-
ща-Водиця”, розповіли та поділилися 
своєю вірою, що тримала їх мужніми 
всі ці роки.

Зустріч, організована Головним вій-

Новини, події, факти

Час – найкращий лікар. Проте навіть 
він не змозі стерти із нашої пам’яті 
кривавих та доленосних моментів 
декількох останніх років історії Украї-
ни і змусити нас ізолюватися від тих 
випробовувань, які нелегко зносить 
держава.

З метою вшанування пам’яті героїв, 
які поклали своє життя на вівтар неза-
лежності, курсанти факультету Бойо-
вого застосування систем управління 
та зв’язку відвідали Національний 
військово-історичний музей. Особливу 
увагу приділялося подвигам Кіборгів. 
Саме вони, в ці холодні дні січня, з вір-
ністю своєму службовому обов’язку 

Курсанти інституту відвідали воїнів, 
які повернулися з полону

хоробро стояли в 
Іловайському котлі.

В такі моменти, 
коли ти занурюєшся 
у слово „війна” че-
рез факти, уявлення 
про жорстокість, 
якою охоплені ці 
події, стають чіт-
кішими. Дух стає 
з а г а рто ва н і ш и м 
та закріплюється 
усвідомлення того, 
що за свободу своєї 
нації завжди треба 
боротися.

ськово-медичним 
управлінням, прой-
шла у приємній 
дружній атмосфері, 
за чаєм та кавою зі 
смаколиками.

Бажаємо на-
шим захисникам 
незламної віри та 
якнайшвидшого 
повернення до 
строю. Разом — до 
перемоги!

Вшанування пам’яті героїв

Обмін досвідом з іноземними партнерами

30 січня в нашому інституті на ви-
сокотехноголічному HUBі інституту 
пройшла конференція за участю в ній 
представників іноземної делегації 
Метью (Метт) Хаутбі та Камерон 
МакДугалл. На конференції були при-
сутні науково-педагогічні працівники 
кафедри Спецільних інфомаційних 
систем та робототехнічних комплексів, 
ад’юнкти і зацікавлені курсанти інсти-
туту, а також представники військової 
частини А2724.

В ході конференції Метью (Метт) 
Хаутбі та Камерон МакДугалл обмі-
нялися досвідом з питань пілотування 
стратегічних безпілотних літальних 
апаратів, а також ознайомилися з 
проектами та розробками інституту та 
вели жваву бесіду в ході проведення 
конференції з курсантами та виклада-
чами інституту.
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Інститут продовжує підвищувати кваліфікацію офіцерів

Новини, події, факти

Курсанти інституту в навчальному центрі DEPS

З 21 по 23 січня 2020 року курсанти 
факультету Телекомунікаційних систем 
інституту пройшли навчання у навчаль-
ному центрі DEPS за напрямом „Побу-
дова та технічна експлуатація ВОЛЗ”.

У відповідності до програми на-
вчання були проведені теоретичні 
заняття з основ побудови сучасних 
мереж доступу, з основ волоконної оп-
тики, порядку проектування та побудо-
ви волоконно-оптичних ліній зв’язку, 
з активних та пасивних компонентів 
лінійного тракту ВОЛЗ, з порядку ро-
зрахунку та побудови оптичних мереж 
доступу, з урахуванням їхніх особли-
востей, з принципів роботи активного 

З 13 по 24 січня  2020 року в інсти-
туті на базі кафедр Автоматизованих 
систем управління, Бойового застосу-
вання підрозділів зв’язку, Захисту ін-
формації та кіберзахисту проводилися 
курси підвищення кваліфікації офі-
церів з підрозділів зв’язку всіх видів 
Збройних сил України.

Впродовж навчання офіцери опа-
новували необхідні теоретичні знання 
та практичні навички з розгортання та 
обслуговування програмно-технічних 
комплексів, технічному захисту інфор-
мації та якісної експлуатації новітніх 
засобів зв’язку, а також мали нагоду в 
цілому підвищити свій фаховий рівень.

За результатами курсу та успішним 
складанням заліку офіцери та праців-
ники ЗС України отримали Свідоцтва 
про підвищення кваліфікації.

Вітаємо всіх випускників курсу з 
успішним завершенням навчання та 
сподіваємося на подальшу взаємодію 
щодо обміну інформацією з організації 

функціонування інформаційних си-
стем та елементів сучасних автомати-
зованих систем управління військами 
та озброєнням.

обладнання в мережах Ethernet та PON. 
Крім того, були розглянуті питання 

щодо застосування інструментів для 
оброблення оптичних кабелів, вимірю-
вальні прилади, їх характеристики 
та методи проведення вимірювань. 

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

За результатами навчання слу-
хачі додали до своїх скарбни-
чок знань відповідні сертифікати.
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Новини, події, факти

Випуск офіцерів за призовом

24 січня 2020 року в інституті завер-
шилося навчання на 5 курсах перепід-
готовки та підвищення кваліфікації  за 
програмою підготовки офіцерів за при-
зовом, яке тривало 3 місяці. Серед 117 
випускників курсів 15 військовослуж-
бовців-жінок, призваних до Збройних 
сил України. 

Під керівництвом досвідчених 
керівників і науково-педагогічних пра-
цівників слухачі курсів закінчили три 
навчальних модулі, розподілені на 2 
частини: теоретичну – в навчальних 
класах батальйону забезпечення на-
вчального процесу Військового інсти-
туту та практичну – на навчально-тре-
нувальному полігоні БЗНП ВІТІ. 80 % 
навчального часу було відведено на 
практичні заняття. Головним завдан-
ням під час польових виходів було 
допомогти офіцерам-зв’язківцям за-
кріпити знання та навички, які вони от-
римали під час теоретичної підготовки 

та надати знання на сучасних засобах 
зв’язку, на нових апаратних і польових 
вузлах зв’язку, які зараз використову-
ються у Збройних силах України. 

З урахуванням досвіду ООС, під 
час практичних занять офіцери набу-
вали та вдосконалювали навички із: 
спеціальної підготовки, загальної так-
тики, тактичної медицини, управління 
повсякденною діяльністю, інженерної 
підготовки, морально-психологічного 
забезпечення, занять на автомобільній 
техніці з практичним водінням та на-
вчальних стрільб. 

Протягом 22-23 січня 2020 року 
випускниками 5 КППК були успішно 
складені випускні екзамени. Слухачі 
курсів показали високі результати, 
старанність і наполегливість. Остан-
нім випробуванням для офіцерів за 
призовом стало виконання нормативів 
та навчальних завдань із застосуван-
ня сучасних систем та засобів зв’язку. 

Офіцери-зв’язківці на практиці відпра-
цьовували у складі екіпажів нормативи 
за спеціальностями: розгортання ком-
плексних апаратних зв’язку, бойово-
го застосування засобів проводового, 
радіо-, супутникового та транкінгового 
зв’язку. 

Комплексні випускні екзамени за-
вершилися врученням свідоцтв про 
закінченню курсів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації за програмою 
підготовки офіцерів за призовом. За ко-
роткий період навчання слухачі  курсів 
отримали ґрунтовні знання та вдоско-
налили свої навички, що дозволяє їм 
стати висококваліфікованими фахівця-
ми у галузі телекомунікацій та інфор-
матизації. 

У подальшому офіцери-зв’язківці 
продовжать проходження строкової 
військової служби у підрозділах та 
частинах військ зв’язку Збройних сил 
України. 
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Результати зимової екзаменаційної сесії

В період з 14.12.19 р. по 
28.12.19 р. в інституті проводи-
лась зимова екзаменаційна сесія 
курсантів 1 – 4 курсів.

Саме час провести остаточні 
підрахунки, та зробити від-
повідні висновки.

За результатами екзамена-
ційної сесії в 1 семестрі 2019 
– 2020 навчального року кращі 
результати із середнім балом 
75,18 показали курсанти 1 
факультету (начальник факуль-
тету полковник Рибка Євгеній 
Миколайович).

Щодо навчальних груп, 
можна сказати наступне: кращі 
навчальні групи цого разу на 26 
курсі на чолі з начальником кур-
су капітаном А. Фарбей. А саме 
261 навчальна група (командир 

Начальник навчального відділу  полковник  І. ЧУРІЛОВ

Зведені дані 
про результати зимової екзаменаційної сесії у 2019-2020 навчальному році

групи молодший сержант В. 
Сінчук) із середнім балом 81,96 
та 262 навчальна група (коман-
дир групи молодший сержант 
Є. Ковальчук) із середнім балом 
80,29. Не можна залишити без 
уваги курсантів, які набрали 
найвищі бали та підіймають 
рейтинг 174 навчальної групи 
під командуванням командира 
групи молодшого сержанта М. 
Карафізі. Саме старший солдат 
Гопанчук Ю.О., старший солдат 
Корнієнко А.А. та солдат Про-
скуріна М.М. за зимову сесію 
набрали по 96 балів кожен. Це 
не може не радувати начальника 
курсу,  який очолює старший 
лейтенант Федчук Володимир 
Сергійович. Побажаємо всім 
успіхів та покращення як знань, 
так і результатів в наступному 
семестрі.
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Кращі викладачі та науковці

Фесьоха Надія Олександрівна 
народилася в селі Оринин Кам’я-
нець-Подільського району Хмельниць-
кої області. Там же із золотою медал-
лю закінчила 11 класів Орининського 
ЗОШ-інтернату. На думку Надії, немає 
чоловічих та жіночих професій. Наука 
– це та галузь, де жінці можна успішно 
конкурувати з чоловіками, адже немає 
великих фізичних навантажень, лише 
ментальні. А отже, твій результат зале-

жить тільки від тебе, твоїх ідей, твоєї 
продуктивності, а також здатності 
успішно розв’язувати наукові задачі. 
Також її захоплюють наукові досяг-
нення двох всесвітньо відомих жінок – 
Марії Склодовської-Кюрі й Розалінди 
Франклін. Кілька разів перечитувала 
літературні розвідки про них. До речі, 
до гендерної рівності в науці, зокрема 
у вітчизняній,  ще ой як далеко…

Після закінчення школи вступила до 
Кам’янець-Подільського професійного 
училища, а згодом  вирішила  піти на 
військову службу, потрапивши до міста 
Васильків Київської області в Навчаль-
ний Центр Повітряних Сил, де прохо-
дила військову службу за контрактом. 
Але на цьому вона не зупинилась – 
вирішила стати офіцером. Отримавши 
рекомендацію до вступу у виш, в серпні 
2008 р. була зарахована до ВІТІ НТУУ 
„КПІ” міста Києва. Через 6 років нав-
чання Надію було призначено в стіни 
рідного інституту на посаду начальни-
ка відділення навчальної лабораторії 
кафедри Комп’ютерних інформацій-
них технологій. І знову чоловічий ко-
лектив…. На кафедрі вона знову була 

єдиною жінкою-військовослужбовцем, 
практика роботи в чоловічому колек-
тиві уже для неї була знайома. Мрія 
бути викладачем її не покидала і піс-
ля певного періоду служби вирішила 
спробувати себе в цій ролі. На початку 
вела лише практичні заняття під нагля-
дом начальника кафедри, а потім уже 
і сама. Було важко, адже працювати 
викладачем – це велика відповідаль-
ність. 

Тенденції зростання жіночої при-
сутності в науці та навчальній діяль-
ності набирають обертів, тому що їм 
є що привнести у ці сфери. Крім того, 
у жінок є природні якості, як от уваж-
ність до деталей, відповідальність до 
роботи, що важливо в науці.

Популяризувати науку серед жінок 
треба зі шкільного віку – показувати їм 
можливості інженерії, програмування, 
науки. Спробувавши це, вони не будуть 
противитися можливості обрати такий 
шлях, якщо будуть відчувати в собі 
таку спроможність.
Заступник начальника кафедри №22
к.т.н., доцент 
підполковник   М. НЕСТЕРЕНКО

Бригадир Сергій Петрович  народив-
ся 7 травня 1983 року в селі Йосипівка 
Благовіщенського району Кіровоград-
ської області, закінчив загальноосвіт-
ню школу I-III ступенів в 2000 році. 
В тому ж році вступив до Київського 
військового інституту управління та 
зв’язку, який закінчив в 2005 році за 
спеціальністю „Системи та комплек-
си військового зв’язку” та розпочав 

карьєру на посаді інженера відділення 
центру передавальних радіопристроїв 
вузла зв’язку Генерального штабу. 

 Після деякого періоду проходження 
служби та міркувань Сергій Петрович 
перевівся в рідний ВУЗ де займав по-
саду начальника відділення ЗАЗ, вузла 
зв’язку інституту. 

Через деякий час знову зміна місця 
служби, але на цей раз зміни відбулися 
місцевого значення – із вузла зв’язку 
на курсового офіцера. Перебуваючи 
на даній посаді він розумів, що робота 
з людьми це його, хоча це велика від-
повідальність, тут потрібно працювати 
з особовим скадом увійти в їхні довіри. 
І тільки тоді буде порядок в підрозділі, 
тому що підрозділ з курсантами – це 
велика сім’я, в якій завжди має бути 
дисципліна, порядок, взаємоповага. 
Так  можна сказати із впевненістю 
за кожний підрозділ з людьми. Сер-
гій Петрович проявив себе не лише 
як фахівець своєї справи, а й гідний 
та наполегливий офіцер, що здатний 
впоратись з будь-яким труднощами. 
Пройшовши весь шлях курсової ланки 
до заступника начальника факультету 
з навчальної та наукової роботи, Сер-

гій Петрович вступив до ад’юнктури 
даного ВУЗу. Навчання було цікаве, 
тому що іноді нагудувало курсантські 
роки, де потрібно було самому ходити 
на заняття, писати конспекти, готува-
тися до наступних занять, відповідати, 
отримувати оцінки та саме цікаве, як 
і всі в кінці навчального року здава-
ти заліки та іспити. Під час навчання 
в ад’юнктурі час пролетів наче мить, 
тому після закінчення було нове при-
значення. З вересня 2018 року і по те-
перішній час Сергій Петрович працює 
в Науковому центрі зв’язку та інформа-
тизації на посаді старшого наукового 
співробітника. На сьогодні має біля 20 
наукових праць, постійно займається 
винахідницькою та раціоналізаторсь-
кою роботою. Працюючи у Науковому 
центрі зв’язку та інформатизації, під-
полковник Бригадир Сергій Петрович 
оцінюється колегами як грамотний, 
досвідчений фахівець, який постійно 
прагне самовдосконалення та допома-
гає у вирішенні важливих питань.

Провідний науковий співробітник 
НДВ НЦЗІ ВІТІ
підполковник  М. КОРОТКОВ
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Спортивне життя інституту

Спорт та фізичне виховання – одні 
з найвагоміших складових виховання 
майбутніх офіцерів. Протягом року на 
території інституту проводяться спор-
тивні змагання з багатьох видів спорту 
між курсантським особовим складом 
усіх факультетів, зазвичай, це не лише 
корисно, а й цікаво. Адже змагання та 
турніри неабияк ще раз доводять зна-
чимість фізичної культури та спорту в 
житті людини. 

З    20.01.2020 р. по 01.02.2020 р.  в 

інституті тривали змагання з волейбо-
лу. У них брали участь команди усіх 
навчальних курсів інституту. 

Напружена пекельна боротьба за 
перемогу, демонстрація своїх навичок 
та вмінь – от що відбувається на во-
лейбольному полі! На це не лише ціка-
во дивитись, у цьому хочеться взяти 
участь!

Змагання проводились суддівською 
колегією кафедри Фізичного вихован-
ня, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту, яка чесно та прискіпливо оці-
нювала рівень підготовленості та ве-
дення гри курсантами.

Також вагому роль у змаганнях віді-
гравали вболівальники усіх команд, які 
неабияк підтримували бойовий дух та 
бажання до перемоги спортсменів.

Чемпіонат виявився напруженим та 
запеклим! Переможцем змагань стала 
команда 17-го курсу, друге місце посіла 
команда 38-го курсу, бронзовим призе-
ром стала команда 37-го курсу. 
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Перспективи розвитку 
кафедри  Автоматизованих систем управління

У сучасному світі автоматизо-
вані системи управління є важливим 
аспектом розвитку будь-якої організа-
ції, компанії або навчального закладу. 
Такі системи допомагають спростити 
робочі процеси, починаючи від на-
лаштування та розгортання обладнан-
ня корпоративної мережі та серверно-
го обладнання, на якому встановлено 
множину корпоративних додатків та 
сервісів, і закінчуючи питаннями ор-
ганізації документообігу.

Разом з тим, створення, розвиток 
та підтримання функціонування 
зазначених систем неможливе 
без висококваліфікованих фахів-
ців – інженерів у галузі інфор-
маційних систем та технологій. 
Підготовка зазначених фахівців в 
інституті проводиться на кафедрі 
Автоматизованих систем управ-
ління.

Висока динаміка змін у сучас-
ній галузі інформаційних тех-
нологій визначає необхідність 
постійного підтримання необхід-
ного рівня теоретичних знань та 
практичних навиків науково-пе-
дагогічних працівників (НПП) 
кафедри. З цією метою особовий 
склад кафедри визначає низку 
пріоритетних напрямків розвит-
ку, які повинні бути реалізовані 
у короткостроковій перспективі.

Одним із пріоритетів є використан-
ня досвіду організації навчального 
процесу кращих університетів України 
та світу. Викладання мусить бути кре-
ативним і пробуджувати цікавість до 
вивчення і подальшого самостійного 
опрацювання, особистісно-орієнтова-
ним, адже не завжди загальне розумін-
ня означає осмислення матеріалу та 
його сприйняття, а також інтегрова-
ним, що забезпечить належні зв’язки 
між декількома дисциплінами. Для 
цього НПП кафедри постійно прий-
мають участь у різного роду заходах 
(курси, форуми, семінари і т.п.) з ме-
тою підвищення кваліфікації в кон-
тексті глобальних трендів розвитку ін-
формаційних технологій та залучення 
кращих світових практик освітнього 
процесу. 

Яскравим доказом цього є імплемен-
тація матеріалів курсів мережевої ака-
демії Cisco в навчальний процес кафе-
дри. На кафедрі функціонує локальна 
мережева академія Cisco, викладання 
в якій здійснюється сертифікованими 
інструкторами за напрямками комп’ю-
терні мережі та безпека комп’ютерних 
мереж. У якості перспективного на-
прямку розглядається впровадження 
матеріалів курсів мережевої академії 
Cisco, пов’язаних з вивченням циф-
рової мережевої архітектури (Cisco 
DNA) як частини концепції програм-
но-конфігурованих мереж (SDN). З 
цією метою на кафедрі розпочато до-

слідження існуючих методологічних 
підходів (DevOps, Agile, Scrum, ITIL, 
Waterfall та ін.), архітектурних рішень 
(IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, NaaS та ін.) 
та інструментарію розробки (Ansible, 
Puppet, Terraform, Docker, Jenkins, та 
ін.) інформаційних систем та систем 
автоматизації управління мережевими 
інфраструктурами.

Враховуючи те, що матеріали мере-
жевої академії Cisco в основному пред-
ставлені англійською мовою, виникає 
необхідність, з одного боку, розробки 
україномовних навчально-методичних 
посібників для покращення розумін-
ня матеріалу тими, хто навчається. З 
іншого боку – це потребує постійного 
підвищення власного рівня знань ан-
глійської мови як НПП кафедри, так 
і курсантів, які навчаються за дисци-
плінами кафедри.

Актуальність мовного питання під-
тверджується ще й тим, що оскільки 
Збройні сили України рухаються до 
стандартів НАТО важливою складо-
вою цього процесу є впровадження 
даних стандартів у навчальний процес 
(розробка кваліфікаційних робіт, на-
писання наукових статей із вивчення 
стандартів тощо). 

Зокрема, в довгостроковій перспек-
тиві розвитку навчального процесу 
кафедри є вивчення стандартів FMN 
(Federated Mission Network) та інших 
керівних документів Альянсу, які сто-
суються питань інформаційних техно-
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Перспективи розвитку 
кафедри  Автоматизованих систем управління

логій та автоматизо-
ваних систем.

Необхідною умо-
вою отримання до-
свіду роботи з новіт-
німи технологіями є 
залучення як НПП 
кафедри, так і кур-
сантів до міжнарод-
них навчань, науко-
вих конференцій та 
семінарів, різного 
роду олімпіад та хака-
тонів, виставок новіт-
ніх інформаційних 
систем та обладнан-
ня, вебінарів на тему 
досвіду роботи ін-
женерів у провідних 
ІТ-компаніях. Врахо-
вуючи зазначене, од-
ним з перспективних 
напрямків розвитку кафедри є постій-
не удосконалення знань та вмінь НПП 
як запоруки високого рівня підготовки 
наших випускників, а також виконання 
різного роду проєктів спільно з кур-
сантами для їх професійного розвитку 
та здобуття досвіду роботи у команді, 
відпрацювання злагодженості при ви-
конанні поставлених завдань.

Для організації навчального проце-
су за принципом „в будь-якому місці, в 
будь-який час” на кафедрі функціону-
ють системи дистанційного навчання, 
які дедалі стають популярнішими у 
сучасній освіті. Маючи доступ до ме-
режі Інтернет чи внутрішньої мережі 

кафедри, курсанти мають можливість 
доступу до навчальних матеріалів. За-
раз розпочато роботу над створенням 
віртуальної лабораторії кафедри, на 
базі якої курсанти матимуть змогу дис-
танційно відпрацьовувати більшість 
практичних завдань щодо адміністру-
вання мережевого обладнання та сер-
верних систем. Без сумніву, важливим 
підґрунтям для якісного навчання є 
сучасна матеріально-технічна база, яка 
повинна максимально відповідати рів-
ню тих завдань, які ставляться до вико-
нання перед фахівцями у галузі інфор-
маційних технологій. Це стосується як 
сучасного комп’ютерного, серверного 
та мережевого обладнання, так і умов, 

у яких курсанти отримують знання 
під керівництвом НПП. На сьогодні 
на кафедрі вже розгорнута автомати-
зована система агрегації та візуалізації 
системних повідомлень про стан ме-
режевого та серверного обладнання, 
яка дозволяє в режимі реального часу 
здійснювати моніторинг всієї інфор-
маційної інфраструктури кафедри. Як 
було зазначено вище, в середньостро-
ковій перспективі планується розгор-
тання віртуальної лабораторії для си-
муляції роботи усіх елементів мережі 
(активного мережевого обладнання, 
серверного обладнання та кінцевих 
пристроїв), яка дозволить будувати 
моделі різного роду автоматизованих 
систем (їх елементів) та досліджувати 
принципи їх функціонування. В довго-
строковій перспективі планується оп-
тимізація локальних мереж інституту 
та закупка серверного обладнання для 
розгортання і забезпечення функціону-
вання сервісів інформаційної мережі 
інституту. Реалізація вищезазначених 
перспективних напрямків розвитку ка-
федри Автоматизованих систем управ-
ління дозволить забезпечити високу 
якість підготовки майбутніх фахівців 
зі спеціальності „Інформаційні систе-
ми та технології”, що відповідатиме 
вимогам сучасності та високим темпам 
розвитку галузі інформаційних техно-
логій.

Начальник кафедри д.т.н., с.н.с. 
полковник О.СОВА
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Кіберграмотність

Порахувавши можливі вигоди з ав-
томатизації процесів виробництва, 
людство вирішило використовувати 
електронно-обчислювальні машини, 
а згодом і мережі, які їх об’єднують. 
Далі ці вигоди використання перерос-
ли в залежність бізнесу та окремої лю-
дини від доступу до їх ресурсів.

Перехід людства з індустріальної 
моделі на інформаційну вже проходить 
в усіх галузях діяльності. За прогноза-
ми експертів за наступні 10 років 20 % 
існуючих професій сьогодні зміняться 
повністю, а ще 10 % професій взагалі 
зникнуть. Таким чином, використову-
вати інформаційні технології та мере-
жеві технології буде усе більша частина 
людства. Вже зараз економічні та між-
державні конфлікти, а також політич-
ні протистояння (включаючи війсь-
кові дії) переходять в кіберпростір. У 
зв’язку з цим питання безпеки вико-
ристання інформаційно-телекомуніка-
ційних мереж (кіберпростору) стають 
все більш актуальними. Як відомо із 
світової статистики, найчастішою при-
чиною виникнення інцидентів в ІТС 
(понад 75 %) є навмисні та випадкові 
дії людини. З огляду на це дуже важ-
ливим є питання підготовки людства 
до правил безпечної поведінки в кібер-
просторі. Необхідно вживати заходів 
з підвищення обізнаності громадян в 
цілому і персоналу в окремому випад-
ку. Одним із таких заходів можуть бути 
заходи підвищення кіберграмотності 
та кібервідповідальності.

Наявність цих обставин вимагає 
від військовослужбовців і громадян 
держави в цілому пильності та від-
повідальності при роботі в кіберпро-
сторі, а також постійного вдосконален-
ня навичок його використання. 

Грамотність поводження в кіберпро-
сторі (кіберграмотність) надає мож-
ливість безпечно використовувати усі 
переваги від застосування кіберпро-
стору та уникати проблемних питань 
його безпеки, до яких можна віднести 

правильне використання парольного 
захисту (використання складних та 
некоротких паролів), правильне повод-
ження в соціальних мережах та пра-
вильне використання технологій збері-
гання та передачі інформації.

У військовій сфері питання кібер-
грамотності актуальне та дуже болюче. 
Це обумовлено використанням ІТС в 
процесах управління військами (сила-
ми) та їх забезпечення як в мирний час, 
так і під час війни. І навіть одна невір-
на дія рядового військовослужбовця 
може привести до порушення роботи 
не тільки ІТС ЗС, а і порушення си-
стеми управління Збройними силами 
України. Наслідки цього важко уяви-
ти. Це підтверджується вже і фактами 
історії. Так по даним експертів зара-
ження мережі, побудованої в рамках 
ядерної програми Ірану, а потім і ви-
воду з ладу одного з ядерних об’єктів 
вірусом Stuxnet відбулося через флеш-
носій, використаний як на домашньому 
комп’ютері, так і на робочому однією 

із допущених осіб. Або коли порушу-
валася працездатність комп’ютерної 
мережі лише через незахищений кон-
тролер офісного кондиціонера.

Що у сучасному світі відноситься 
до основних загроз? Перш за все, це 
стосується загроз, пов’язаних з інфор-
маційним середовищем, в якому ми 
знаходимось. Основу інформаційного 
середовища складає використання в 
системі відповідальності ІТВ відповід-
них систем, комплексів та ліній зв’язку, 
що в свою чергу складає основу управ-
ління військами та озброєнням. Узяв-
ши у ЗС на службу телекомунікації і 
глобальні комп’ютерні мережі, слід до-
бре розуміти, які можливості для злов-
живання створюють ці технології. 

Сьогодні жертвами хакерів в ре-
зультаті здійснених атак можуть стати 
не лише люди, але й цілі держави. За 
ефективністю та наслідками застосу-
вання кіберзброю можна прирівняти 
до зброї масового ураження. Тому кі-

бербезпека – одна з основних завдань, 
що викликає нашу увагу. Чим швидше 
людство розвиває інформаційні техно-
логії, тим більшою є потреба в захисті 
ІТС. Критичні вразливості в програм-
ному забезпеченні та автоматизованих 
системах знаходяться в центрі постій-
ної уваги всіх підрозділів кіберзахисту 
ЗСУ. Проведення кібероперацій з боку 
ворога досить складно виявити, особ-
ливо в разі застосування так званої „ло-
гічної бомби”, тобто такої загрози, яка 
може проявитися не одразу, а протягом 
кількох місяців, або навіть років з мо-
менту потрапляння в систему. Тому, 
військовослужбовцям ЗС треба завжди 
бути дуже пильними при використан-
ні електронної пошти та Інтернету, 
мінімізувати використання зовнішніх 
носіїв інформації (USB-флешки, зов-
нішні жорсткі диски, телефони тощо) 
й слідкувати, щоб операційна система 
та антивірус, встановлені на вашому 
пристрої, були постійно оновленими.

З метою запобігання та вирішен-
ня проблем, пов’язаних з кіберзагро-
зами, необхідно постійно проводити 
діагностування систем на ІТС шляхом 
проведення певних тестів, викори-
стання спеціалізованого обладнання 
та залучення кваліфікованих фахівців, 
здатних усунути причини можливих 
вразливостей. Також треба мати на 
увазі, що майже всі ми перебуваємо в 
єдиному мережевому просторі і якщо, 
навіть, звичайний працівник або вій-
ськовослужбовець постраждає від 
будь-якого вірусу, то це може стати 
першим кроком в ланцюжку заражен-
ня всієї системи. Саме тому, одним із 
найважливіших аспектів кібернетичної 
безпеки є проведення тренінгів з пра-
цівниками щодо запобігання та проти-
дії кібератакам, тим самим підвищую-
чи кіберграмотність у ЗС України. 

Висновок. Не варто втрачати пиль-
ність навіть в домашніх умовах, ваша 
особиста безпека є елементом безпеки 
держави.
Професор кафедри №33 
полковник О. МАЗУЛЕВСЬКИЙ
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Автоматизована система  планування
транспортних мереж та мереж доступу

Питання автоматизації процесів 
планування системи зв’язку час від 
часу підіймаються на протязі всього 
існування ЗС України. Проте на сьо-
годнішній день позитивних зрушень 
так досягти і не вдалося. Тому в Науко-
вому центрі зв’язку та інформатизації 
інституту в ініціативному порядку під 
керівництвом начальника центру к.т.н., 
с.н.с. полковника Сергія КОЛАЧОВА 
була створена власна автоматизована 
система планування транспортних ме-
реж та мереж доступу, яка отримала 
назву „KolaPS”. При розробці системи 
був використаний досвід проведення 
науково-дослідних робіт та оператив-
них завдань в галузі радіозв’язку та 
електромагнітної сумісності за останні 
роки.

Система, що пропонується, охоплює 
всі фази та етапи планування транс-
портних мереж та мереж доступу.

Вихідними даними при здійсненні 
планування є бази даних як захищених, 
так і незахищених вузлів зв’язку (ПАТ 
„Укртелеком” та інших операторів), ха-
рактеристики та місця розташування 
веж КРЦ, мобільних операторів тощо. 
Планування здійснюється в наступно-
му порядку:

1. На електронну карту наносяться 
відповідні пункти управління, в інте-
ресах яких необхідно забезпечити зв’я-
зок. Для кожного вузла зв’язку всіх ла-
нок управління ведеться паспорт вузла, 
який включає інформацію про типи та 
характеристики всіх наявних (справ-
них) комплексів та засобів зв’язку. 

2. Здійснюється з’єднання пунктів 
управління з формуванням відповід-
них інформаційних напрямків та за-
повнюється формуляр потреб систе-
ми управління, а саме: кількість АРМ 
АСУ, телефонів та інших видів зв’язку. 

Відповідно кожному виду зв’язку від-
повідає мінімальна необхідна пере-
пускна спроможність телекомунікацій-
ної мережі.

3. Здійснюється розрахунок мож-
ливих варіантів розгортання мережі 
зв’язку, які задовольняють вимогам 
системи управління з використанням 
усіх можливих родів зв’язку. Причому 
варіанти надаються у відповідності до 
пріоритетності. Кожен варіант відо-
бражається на мапі, а опис – з правого 
боку вікна.

При плануванні радіорелейних ліній 
використовується тривимірна мапа та 
визначається конкретне місце розта-
шування радіорелейної станції з ура-
хуванням рельєфу місцевості, впев-
неного прийому та електромагнітної 
сумісності. За необхідності можливо 
перевірити окремі радіорелейні інтер-
вали у ручному режимі.

4. Після здійснення планування всіх 
інформаційних напрямків автоматич-
но здійснюється формування схеми 
інформаційних напрямків у відповід-
ності до стандартів країн НАТО.

5. Для планування мережі доступу 

на мапу наноситься зона відповідаль-
ності підрозділу. На початковому етапі 
планування здійснюється вибір засобів 
зв’язку, їх режимів роботи, висоти 
розташування антен та інших параме-
трів, що впливають на зону покриття. 
Далі здійснюється планування місця 
розташування точок радіодоступу. 

6. Після визначення місця розта-
шування здійснюється розрахунок та 
планування прив’язки станцій радіодо-
ступу до вузла зв’язку та здійснюється 
оптимізація побудови ліній прив’язки 
по критерію мінімізації залучення за-
собів зв’язку.

7. За необхідністю можливо зроби-
ти розрахунок зон покриття в умовах 
впливу засобів РЕБ противника.

  Розроблена система є дуже гнуч-
кою. Завдяки ієрархічній побудові бази 
даних планування транспортних ме-
реж та мереж доступу на кожному рівні 
управління можливе як за свої, так і 
підпорядковані підрозділи, а за необ-
хідності навіть для ЗСУ в цілому. Си-
стема значно зменшує час планування, 
підвищує його якість, а, як наслідок, 
підвищує оперативність та забезпечує 

безперервність управління.
На сьогоднішній день зазна-

чена система впроваджена в 
навчальний процес інституту, 
також здійснюється її апробація 
робочими групами під час вико-
нання завдань за призначенням в 
зоні проведення ООС.

Заступник начальника науко-
во-дослідного відділу (розвитку 
мереж доступу та електро-
магнітної сумісності), к.т.н. 
підполковник    І. КОВАЛЕНКО
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Кращі курсанти 

З початком військової служби перед 
людиною  відкриваються нові орієн-
тири в житті та нові можливості. Не 
виключенням став і курсант 261 на-
вчальної групи Дмитро Дрига. 

Він народився 1 червня 1999 року в 

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управління 
та зв’язку жінка-військовослужбовець 
–  курсант 386 навчальної групи солдат 
Романовська Марія Сергіївна. За пер-
ший рік навчання в інституті дівчина 
досягла певних висот у навчанні,  сум-
лінності та старанності відносно вико-
нання своїх службових обов’язків.

Основні зусилля курсант 
Романовська М.С. зосереджує на на-
вчанні. Не зважаючи на всі труднощі, 
які траплялися на її шляху, курсант Ро-
мановська М.С. цілеспрямовано пря-
мувала вперед по навчанню і це в неї 
виходило, тому зараз вона є однією з 

мальовничому місті Біла Церква. Змал-
ку був здібним, талановитим і кмітли-
вим та хотів втілити в життя мрію – 
стати гідним офіцером і берегти свою 
Батьківщину. Тож після навчання в 
Білоцерківській гімназії він вступив 
до Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна, де й зрозумів, що не зби-
рається зупинятися і буде впевнено йти 
до своєї мрії.

Не дивно, що в 2016 році Дмитра 
було зараховано до інституту на один з 
передових факультетів Інформаційних 
технологій. Він з перших днів почав 
старанно навчатися та опановувати не-
прості профільні предмети. Сьогодні 
Дмитро не зупиняється на досягну-
тому і продовжує розвиватися в на-
прямку Full Stack Development. Також 
брав участь у міжнародних навчаннях 
Rapid Trident 2019 як оператор системи 

„Я завжди мріяв стати військовим. Я 
впевнений – військовослужбовець має 
бути ідеально розвинутим і фізично, і 
духовно!” – розповідає про себе кур-
сант 192 навчальної групи солдат ДО-

БРОДЄЙ Дмитро Євгенійович.
Народився Дмитро у Чернігові в ро-

дині підприємців, які з самого дитин-
ства привчали хлопчака, що лише плід-
на праця та самодисципліна приведе 
його до омріяної цілі. Коли ж прийшов 
час обирати професію, хлопець твердо 
заявив: „Я буду сучасним військови-
ком, передовим спеціалістом!”

Хлопець багато читає. У колективі 
вихованого парубка обожнюють дівча-
та та поважають хлопці, адже майбут-
ній офіцер завжди демонструє високі 
досягнення у навчанні та спорті, а ще 
й допомагає у цьому своїм товаришам. 

Прекрасним результатом самовдо-
сконалення, численних тренувань та 
важкої роботи над самим собою є по-
казник, яким пишається не лише Дми-

тих курсантів, які мають  звання від-
мінників. 

Начальник 38 навчального курсу 
лейтенант Кіяновський неодноразово 
висловлювався з позитивної сторони 
про курсанта Романовська М.С, вказу-
ючи на її сумлінне ставлення до війсь-
кової служби, навчання та виконання 
заходів повсякденної діяльності. Не-
зважаючи на всі труднощі, які є мож-
ливими під час проходження служби у 
Зброїних силах України, курсант Рома-
новська М.С. являється прикладом для 
жінок-військовослужбовців факуль-
тету Бойового  застосування систем 
управління та зв’язку.

тро, а і його батьки, товариші та началь-
ник курсу – юнак пробігає дистанцію 
на 3 кілометри за 9 хвилин 57 секунд! 
У майбутньому курсант ДОБРОДЄЙ 
мріє покращити свій результат і для 
цього не перестає тренуватись. 

Його здоровий спосіб життя та успі-
хи у спорті й навчанні змушують ба-
гатьох не здаватись та йти далі, адже 
ось він, поряд, живий приклад, як ро-
бити ТРЕБА! 

Тепер разом із Дмитром тренують-
ся його однокурсники, яким це теж до 
вподоби, щоразу позайматись спортом 
та почути „лайфхаки” хлопця зби-
рається все більше друзів.

Бажаємо Дмитру наснаги, успіхів у 
навчанні та ще багато перемог не лише 
над кимось, а й над самим собою!

моніторингу дій військ „Delta”.
За час навчання курсант Дрига досяг 

високих показників у спорті. Дмитро 
неодноразово брав участь у змаган-
нях із жиму штанги лежачи і показу-
вав відмінні результати. Він сумлін-
но виконує свої службові обов’язки, 
дотримується бездоганної військової 
дисципліни, має добрі стосунки з ко-
лективом та став надійною опорою для 
своїх командирів. Завжди намагається 
вдосконалити себе, основні захоплен-
ня – це зброя, військові технологічні 
комплекси, мобільні ІТ-технології та 
мотоцикли. Хлопцю подобається вій-
ськова дисципліна та порядок, тому він 
з радістю та ентузіазмом прищеплює їх 
товаришам. 

Життєве кредо Дмитра: „За будь-
яких обставин йти вперед, не зупиня-
тись, не здаватись і перемагати”.
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Різдво християни відзначають у 
всьому світі. Але чому свято розділило 
віруючих на дві громади, які відзнача-
ють католицьке Різдво 25 грудня і на-
родження Христа 7 січня, та що спіль-
ного й особливого має свято у християн 
східного та західного обрядів?

Різдво — одне з найважливіших 
християнських свят, яке 25 грудня від-
значають католики, а через два тижні 
після цього і християни східного обря-
ду. Різдво знаменує народження Ісуса 
Христа, який, за віруванням христи-
ян, посланий Богом у світ для спасін-
ня людства. Саме цей день поділив 
історію на „до” і „після” – від народ-
ження Христа почалось сучасне літо-
числення під назвою „наша ера”.

Різдво Христове має давню історію 
з унікальними традиціями та звичаями. 
Люди прикрашають ялинки, готують 
святкові страви, колядують, ходять до 
церкви та відвідують родичів. Різдво 
для католиків та протестантів є осо-
бливим і найважливішим релігійним 
святом. Напередодні Різдва люди до-
тримуються Адвенту – часу в очікуван-
ні свята, коли люди особливо приділя-
ють увагу духовному життю, дехто, за 
бажанням, дотримується посту. Свято 
об’єднує навколо усю родину, яка з 
трепетом прикрашає домівку до Різдва 
– це символізує віру і шанування Ісуса. 
Серед символів цього свята особливе 
місце займає ялинка, а також різдвяний 
вінок, омела, солома та подарунки.

Ввечері 24 грудня, коли на небі з’яв-
ляється перша зірка, родини збирають-
ся на Святу Вечерю з пісних страв: 
риби, оплаток (пісний хліб), фруктів, 
горіхів та іншого. Перед початком тра-

Особливості святкування католицького 
та православного Різдва

пези глава 
сім’ї читає 
уривок з 
Євангелія, 
р о д и н а 
співає пер-
шу коляду, 
потім усі 
п е р е л о м -
люють різ-
двяний хліб 
— оплаток. 
Після ве-
чері родина 
збирається 
до храму 
– на Месу 

Надвечір’я Різдва, яка символізує єд-
ність Отця і Сина. Меса розпочинаєть-
ся, переважно, опівночі. Під час неї 
священик кладе у різдвяний вертеп фі-
гурку немовляти Ісуса.

Друга святкова меса відбувається на 
світанку і символізує час появи на світ 
нового життя з утроби матері. А третя 
меса, яка відправляється вдень, доно-

сить символ народження Ісуса у сер-
ця всіх віруючих. 25 грудня подається 
святкова їжа.

 Головною стравою столу у біль-
шості католиків і протестантів є запе-
чена індичка, качка, свинина та інше, 
а також 25 грудня усі шукають пода-
рунків від Санта Клауса. Важливою за-
бороною у католиків на Різдво є сварки 
та лайки, особливо між членами сім’ї. 
У вірян західного обряду є цікава осо-
бливість – у кожній хаті за столом при 
сервіровці на свято накривають на 
одну особу більше, ніж присутніх за 
вечерею. Порожній прилад символізує 
зв’язок із померлими пращурами, зв’я-
зок поколінь, а також залишається 
сигналом, що в цій хаті завжди раді 
гостям. 

Православні та греко-католики від-
значають День народження Христа 7 
січня. Для християн східного обряду 
свято Різдва Христового є важливим 
релігійним святом, але після Вели-
кодня, який для них більш важливий. 
Щороку перед Різдвом християни до-
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тримуються суворого різдвяного посту 
– Пилипівки, який починається з 28 
листопада і закінчується 7 січня. Під 
час посту люди стараються духовно 
очиститись та покаятись у гріхах. На-
передодні Різдва 6 січня відбувається 
Святий Вечір – люди готують 12 піс-
них страв на честь 12 апостолів Хри-
ста. Традиційно на столі стоять узвар, 
пампухи, борщ з вушками і кутя, яка є 
головною стравою Святого Вечора. А 
сідає родина вечеряти лише після того, 
як на вечірнє небо зійде перша зірка – 
господар хати запалює різдвяну свічку, 
промовляє молитву і благословляє їжу. 
7 січня люди йдуть на богослужіння, а 
далі – ходять в гості до родичів, коля-
дують та водять вертепи – пересувні 
театри з людей або ляльок, які показу-
ють вистави про народження Христа у 
Віфлеємі. У цей день закінчується різ-
двяний піст. 

Отже, підсумуємо вище викладене: 
християни західного обряду святкують 
Різдво з 24 на 25 грудня, у той час як 
віруючі східного обряду святкують на-

р од же н н я 
Христа з 6 
на 7 січня. 
Дата свят-
к у в а н н я 
Різдва у 
всіх одна-
кова, різ-
ниця лише 
у системі 
літочислен-
ня – західні 
церкви від-
з н ач а ю т ь 
Різдво за 
Григоріан-
ським ка-
лендарем, а східні – за Юліанським, де 
7 січня – це 25 грудня за старим стилем. 
Також дещо відрізняється важливість 
свята. Для Заходу народження Христа 
– найважливіше релігійне свято у ка-
лендарі, коли для Сходу важливішим 
за Різдво є Великдень – день Господ-
нього Воскресіння. Різдво для католи-
цького світу символізує родинне свято, 

коли для православних 
і греко-католиків це пе-
редусім – духовне свято. 
Окрім того, піст перед 
Різдвом у них не такий 
суворий, як у християн 
східного обряду. Католи-
ки і протестанти перед 
Різдвом мають Адвент – 
місяць в очікуванні свя-
та, протягом якого люди 
намагаються більше часу 
приділяти духовному 
життю, родині. Дехто, 
за бажанням, постить. В 
обох християнських гро-
мад є Святвечір – святко-
ва вечеря з пісних страв. 
Католики починають 
частування з оплаток – 
тонких хлібних пластин, 
якими причащають при-
хожан у церкві. У схід-
ному обряді частування 
починають із куті.

У православних і гре-
ко-католиків на Різдво є 
одне нічне богослужін-
ня, у якому одразу прав-
лять Велике Повечір’я, 
Утреню та Літургію. На-
томість у вірян західного 

обряду служать три різдвяні меси окре-
мо – вночі, вранці та вдень, що сим-
волізує народження Спасителя у лоні 
Отця, у череві Матері Божої і народ-
ження Ісуса у душі кожного христия-
нина, а 25 грудня у більшості віруючих 
західного обряду головною різдвяною 
стравою є запечена індичка або качка. 

Також чимало християн готують так 
званий різдвяний пудинг. Такі тради-
ції поширені у США, Великобританії, 
Німеччині, Франції, Греції та інших 
країнах.

На Різдво католики та протестанти 
дарують усім подарунки, які кладуть 
під ялинку чи у шкарпетки від Санти 
Клауса чи Святого Миколая. Окрім 
того, вони прикрашають не лише ялин-
ку, а й увесь дім. Обов’язково у деко-
руванні має бути різдвяний вінок та 
омела, під якою усі обмінюються по-
цілунками.

А також у домі має бути солома, яка 
є одним з головних символів Різдва, 
вона уособлює ясла Христа. У христи-
ян східного обряду, зокрема в Україні, 
ставлять дідуха.

Спільним для обох обрядів є коля-
дування. Та у католиків це не так по-
ширено, як у православних і греко-ка-
толиків, і вони, зазвичай, колядують у 
родинному колі. 

Натомість, віруючі східного обряду 
йдуть колядувати в кожну хату – так 
колядники приносять звістку про на-
родження Сина Божого, який спасе 
світ.

Викладач кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін
Олеся Церковняк-Городецька
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Вірші

Що таке мир? Це мрія всіх народів!
Що таке щастя? Це спокій у сім’ї!

Що є життя? Це радість і надія,
І, звісно, посмішка в дитини на лиці. 

Сьогодні день героїв України,
Людей звичайних, доньок і синів,

Які стоять, на захисті країни,
Які так щиро не ховають почуттів..

Вітаю всіх із цим прийдешнім святом,
Бажаю всім терпіння і добра.

І в Ваших сім’ях злагоди й надії
На те, що закінчиться ця війна.

Ви наший щит, опора України,
Майбутнє наше в Ваших здобуттях.

Нехай же славиться у світі 
доблесть й сила,

А перед ворогом не спинеться рука.

Вже стільки крові пролито за свободу,
І тисячі людей покинули свій дім.
Багато ранених й полеглих в полі,

І всі, хто воювали, вже не ті.

Ми молимось за те, щоб мир настав 
скоріше, 

Щоб вибухи й постріли лишилися в 
кіно, 

Щоб кожен житель нашої країни 
Не бачив смерть, як це колись було. 

Ось це є щастя, саме найдороще 
За усе золото, й багацтво на землі.
Життя, яке дане батьками й Богом, 

Є найдороще у нашому бутті.

Курсант 801 навчальної групи ВКСС 
Вадим Виризуб

Можливо щось пішло не так,
Не там де треба потяг зупинився,
Застигли краплі в мене на очах,

Неначе в самоті я опинився.

Пустий перон, порожнії лавки…
Бабки торгують цигарками в 

переході,
А сивий вечір десь зібрався 

навтьоки,
Ховаючись між трубами в заводі.

Самотність, причаївшись у кущах,
Собі  чекає ліпшої нагоди,

Щоб поблукати у мох думках
Та вкрасти всі мої свободи…

Минає мить і темрява ночі 
Підступно опускається навколо,
Шукаючи від наших душ ключі,

На нервах граючи якесь сумнівне 
соло…

Та знову вирушає мій вагон,
Я ледве в тамбур плигнути 

встигаю…
І вже я мрію про наступний 

перегон,
Де мене ранок з сонцем 

зустрічають…

Шматки тіні серед  дерев згубив,
Ніч непомітно п’ятами киває.

Ось новий день вже проміні пустив,
І знову все навколо розквітає…

Слухач 5 КППК лейтенант
Олександр Завірюха

Готовий ти змагатись за  майбутнє? 
За силу своїх мрій і почуттів?  
Чи маєш намір  щось  творити 

незабутнє? 
Чи байдуже яке болото ти посів? 

 
Що може зупинити до вершини? 

Лише невіра у свої глибини… 
За вірність в себе треба поборотись  

І  не запізно братись до роботи! 
 

Невпинно йти, тримаючи свій крок, 
Ламати напрям не своїх думок, 
Не слухати злих злиднів язиків, 

Які за очі хочуть, щоб ти прогорів! 
 

Аби не впасти на шляху в застій, 
Будь терпеливим, жорстко дій! 

Майбутнє  від тебе лиш залежить, 
Невже тебе це не бентежить?

Курсант 263 навчальної групи 
Мірошниченко  Кароліна


