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Новини, події, факти
Чергова перемога в Хакатоні
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв
Крут вкотре підтвердив, що являється
кузнею підготовки висококваліфікованих програмістів, адже наш результат
- це наші перемоги.
TIDE Hackathon (ТАЙД Хакатон)
– це змагання мінжародного рівня
між експертів з програмування країн
НАТО. З 17 по 21 лютого 2020 року
Хакатон проводився у місті Мюнхен, Німеччина, а саме в будівлі IBM
Watson IoT Center. Основними задачами цьогорічного Хакатону були:
завдання 1: Індикація кризи та спостереження за регіональним феноменом;
завдання 2: Динамічна розмітка аудіо та відео потоків у режимі реального часу;
завдання 3: Аналіз доктрин C3

Taxonomy для вилучення задач, ролей
та процесів з документів.
Участь у змаганні приймали 7 країн
НАТО, включаючи Україну. Були представники Великобританії, Німеччини,
Іспанії, Турції, Польщі, України та
Швеції. Однак, ці країни надіслали на
дані змагання вчених, людей с досвідом роботи з нейроними мережами та
штучним інтелектом близько 10 – 15
років. Деякі з команд учасників приймали участь у Хакатоні вже в 5-й раз.
З України були присутні команди нашого інституту, Харьківського Університету Повітряних Сил, Державної
прикордонної служби України та Державної служби надзвичайних ситуацій.
На кафедрі „Комп’ютерних та інформаційних технологій” під керівництвом старшого викладача кафедри
майора Власенка О.В., були підготовлені три професійні команди:
MITI Hedgehogs
–
завдання
2:
Теслов
Дмитро,
Румша
Дмитро,
Кика Іван.
MITI Xeruses –
завдання 3: Шелар
Іван, Горбенко Сергій, Кузенков Владислав.

День відкритих дверей

В інституті відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів
та їхніх батьків. Серед відвідувачів
– цивільна молодь з Києва та різних
областей України. Охочих отримати
військову освіту в цьому навчальному
закладі та стати в майбутньому висококласним фахівцем зі зв’язку, комп’ютерних
технологій,
кібербезпеки
виявило майже 100 осіб. Заступник начальника інституту з навчальної роботи полковник Олексій Сілко зазначив,
що наш військовий виш готує фахівців
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у галузі телекомунікацій та інформатизації для всіх видів ЗСУ: Сухопутних
військ, Повітряних Сил, ВМС, ДШВ,
ССО, підрозділів ГУР МО України,
МВС тощо. Після його закінчення випускник отриму крім офіцерського
звання і цивільну спеціальність. Начальники кафедр, викладачі, старшокурсники вишу розповіли присутнім,
за якими спеціальностями здійснюється підготовка курсантів, як вони впроваджують передові методи навчання,
освоюють нову сучасну апаратуру
зв’язку, Також потенційні вступники
та їхні батьки оглянули сучасну спортивну базу інституту, їдальню і спальні
приміщення. Відвідали стрілецький та
інтерактивний лазерний тир, продемонструвавши свої здібності.
Будемо раді бачити у новому навчальному році всіх охочих стати курсантами ВІТІ.

SQUADOVERFLOW – завдання 2:
Ларін Олександр, Аннасон Дмитро,
Доброштан Олексій.
Команди, які направив інститут,
складалися виключно з курсантів 3-го
та 4-го курсів, які вже приймали участь
або у Національному Оборонному Хакатоні під егідою Міністерства оборони України, або у TIDE Hackathon 2019.
Усі курсанти проявили себе з найкращої сторони. До завдань віднеслись
відповідально та з повною серйозністю. В цілому, поставлені задачі були
виповнені у повному обсязі. Команда
MITI Hedgehogs посіла друге місце
та отримала номінацію „Інноваційний підхід у використанні машинного
навчання”. Команди MITI Xeruses та
SQUADOVERFLOW показали серйозний рівень підготовки, нарівні фахівців
НАТО. Але недоліком виступів команд
були не програмні рішення, а недостатня „краса та помпезність” презентацій
програмних рішень.Під час вручення
нагород, експертами НАТО була висловлена думка, що програмне рішення
команди MITI Hedgehogs (Теслов Дмитро, Румша Дмитро, Кика Іван) є гідним для презентації на щорічній конференції CWIX.
Щиро вітаємо учасників Хакатону
та бажаємо їм успіхів та натхнення для
майбутніх досягнень!!!

Випуск сержантів у Військовому
коледжі сержантського складу
ВІТІ ім. Героїв Крут

28 лютого 2020 року у Військовому коледжі сержантського складу
інститувідбулася урочиста церемонія
випуску молодших сержантів.
6 випускників Військового коледжу
виявили старанність у навчанні та
отримали дипломи з відзнакою. Після
цього випускники з батьками та близькими пішли святкувати в родинному
колі цю значну подію в їхньому житті.
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Новини, події, факти
Курсанти-зв’язківці успішно
склали комплексний екзамен
з курсів посиленої
підготовки в полі

На базі окремої бригади зв’язку
Генерального штабу Збройних сил
України під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр
інституту та досвідчених офіцерів
бригади, які мають бойовий досвід в
ООС, курсанти випускних курсів Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут
закріплювали свої знання та навички
під час підсумкового контролю проведення першого етапу курсів посиленої
підготовки у вигляді комплексного
екзамену.
Під час теоретичної складової комплексного екзамену визначався рівень
підготовки курсантів з фахових дисциплін та загальновійськових предметів
(тактичної, вогневої та інженерної
підготовки). При виконанні практичних завдань курсанти відпрацьовували нормативи та навчальні завдання
з розгортання пунктів управління
різного рівня. Під час екзамену також
приділялася увага відпрацюванню
мінних та інженерних загороджень.
З метою об’єктивної оцінки набутих
курсантами знань, умінь та навичок
до проведення комплексного екзамену
були залучені інструктори 179-го
об’єднаного навчально-тренувального
центру.
За результатами комплексного
екзамену майбутні офіцери показали
належний рівень теоретичних знань,
добрі уміння та навички при відпрацювані практичної складової. Й
отримали відповідні сертифікати про
успішне засвоєння курсу посиленої
підготовки 2020.

Командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗС України
генерал–майор Євген СТЕПАНЕНКО
попрощався з Бойовим прапором Військового інституту

У житті кожного військовослужбовця настає етап росту та розвитку, етап, коли необхідно рухатись
далі, незважаючи на усі перепони.
12 лютого, відбулося урочисте
прощання генерал-майора Євгена
СТЕПАНЕНКО з особовим складом, Бойовим прапором Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут.
Новопризначений Командувач військ зв’язку та кібербезпеки Збройних
сил України попрощався з усім особовим складом славетного навчального закладу, яким успішно керував
протягом 2016 – 2020 років, подякував
їм за плідну працю та спільно проведені пліч-о-пліч роки. Особливої
урочистості набув момент прощання колишнього начальника інституту

з Бойовим прапором, адже саме генерал-майору Євгену СТЕПАНЕНКУ у 2016 році було вручено Бойовий прапор Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації.
Увесь особовий склад бажає Євгену Олександровичу щастя, успіхів,
енергії, наснаги у його нелегкій роботі
та усього найкращого. Дякуємо Вам.

Військово-професійна орієнтація молоді
щодо вступу до ВІТІ
Військовослужбовці
інституту продовжують
активну роботу з війс ь ко во - п р о ф е с і й н о го
інформування
молоді
щодо вступу до інституту. Нашу Альма-матер
поправу можна вважати
кузнею
„інтелектуальних воїнів”. Саме такі
військовослужбовці, на
переконання
натовських експертів, будуть
складати ядро воєначальників уже в найближчому майбутньому.
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Новини, події, факти
Курсанти-випускники ВІТІ проходять посилену підготовку

Майбутні
офіцери
Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут
посилено готуються, аби успішно
скласти іспити державної
атестації, яку буде проведено у червні 2020
року. Практичний вишкіл майбутніх офіцерів-зв’язківців проходить
на базі військової частини А0415.
Посилена підготовка є одним
із етапів підготовки до іспитів,
у яких візьмуть участь більше
двох
сотень
випускників.
Під час навчання та підготовки
майбутніх офіцерів використовується
отриманий досвід участі особового
складу в ООС. Більшість офіцерів та
викладачів, які нині навчають у виші,
особисто приймали участь у виконанні
службово-бойових завдань в зоні бойових дій. Відтак, під час відпрацюван-

ня занять вони чітко знають, що саме
треба знати та вміти
майбутньому офіцеру-зв’язківцю.
„Авжеж, корисно, коли заняття
проводять висококласні бойові офіцери.
Викладачі
– учасники ООС
(АТО), які навчають
нас тактиці, тактичній медицині,
вогневій підготовці, інженерній та спеціальній підготовці роблять вагомий вклад у практичний аспект навичок випускника.
Завдяки їм ми дізнаємося деякі нюанси, які не можна побачити в підручниках. Це, безсумнівно, зацікавлює
нас – курсантів”, – розповідає старший сержант Олександр Тимошенко.
Під час першого
тижня занять курсанти-випускники в польових умовах практично відпрацювали
питання із розгортання та інженерного обладнання елементів
пунктів управління
та порядку їх охорони, у складі екіпажів
виконали
нормативи та навчаль-

ні завдання з розгортання засобів зв’язку в польових умовах.
Тож
на
випускників
чекає ще два тижні цікавих і насичених
практичних
занять.
„Майбутніх офіцерів-зв’язківців потрібно навчати тому, що необхідно на
війні. Ми готовимо наших випускників
до виконання різних завдань та прийняття вчасних і вірних рішень, які знають
можливості сучасних засобів зв’язку й
зможуть в подальшому на них виконувати завдання в будь-якій обстановці.
Кардинально нові підходи у системі навчання курсантів ВІТІ позитивно відбиваються на їх практичній
підготовці, що останнім часом все
більше відзначають у військах”, – коментує хід проведення практичних
занять керівник Курсів посиленої підготовки полковник Олег Петровський.

Курси підвищення кваліфікації

У період з 10.02.2020 по 21.02.2020
року в інституті були проведені Курси
підвищення кваліфікації „Бойового застосування новітніх засобів зв’язку”.
Головним завданням даних кур-
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сів є надання слухачам
знань, умінь і практичних навичок для забезпечення якісної експлуатації новітніх засобів
зв’язку для виконання
обов’язків за посадами.
Заняття були направлені
на набуття практичних
навичок
щодо експлуатації
новітніх засобів зв’язку,
їх особливостям і бойовому
застосуванню.
За результатами на-

вчання слухачі склали залік та отримали свідоцтва встановленого зразка.
Старший викладач кафедри № 12
майор Ю. Цімура
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Новини, події, факти
Міжнародні змагання з програмування
Google HashCode 2020

Курсанти нашого навчального закладу спеціальності „Комп’ютерні науки”
20 лютого взяли участь у міжнародних
змаганнях з програмування Google
HashCode 2020, що відбулися на базі
одного з хабів, розгорнутих в UNIT-city.
„Hash Code” – це командні змагання, організовані компанією Google
для студентів та професійних програмістів в Європі, на Близькому Сході
та в Африці. Участь у змаганнях брали
представники більше 180 країн світу.
У складі сформованих команд та обраної мови програмування курсанти
на протязі п’яти годин вирішували
задачі інженерної технології Google,
що були надані організаторами.
За результатами змагань курсанти
показали злагодженість дій, вміння

нестандартно мислити, використовувати відомі алгоритмічні прийоми у
вирішенні задач. Найкращий командний результат показали курсанти:
Михайлов М.Р., Михайлов В.Р., Рудяк Д.Т., Палиця В.О., зайнявши високі позиції в загальному рейтингу.

Ukraine WOW

Курсанти
інституту
відвідали
виставку Ukraine WOW – про наших,
українських, „вау!”.
Про все найкраще, що є в Україні.
Гостям арт-зони належило уявити, що
вони подорожують по нашій країні на
поїзді. По дорозі вони потрапляють в
сім зон: „Купе”, „Перше знайомство”,
„Бесіда по душам", „Сон", „Зупинка”,
„Здача купе”, „Прибуття”. Під час такої
„подорожі”, за задумом авторів, відвідувачі повинні заново відкрити для
себе країну та дізнатися про неї багато
нового.

Кохання Великих Українців

13 лютого 2020 року в рамках
програми національно-патріотичної
підготовки та з нагоди Дня святого
Валентина на кафедрі Військово-гуманітарних дисциплін відбувся творчий вечір. Особливим гостем захо-

ду стала член спілки гідів
України, екскурсовод музею
„Становлення
української
нації” Алла Бондаренко, яка
презентувала віртуальну екскурсію „Кохання Великих
Українців”.
В межах заходу діяла виставка „Кохання
в окопі”, яку підготували курсанти під
керівництвом викладача кафедри
Олесі Церковняк-Городецької. На
виставці представлено світлини
військовослужбовців, які зустріли
свою долю у горнилі війни.

Захід виявився корисним та цікавим,
наповненим яскравими та позитивними враженнями!
Щиро дякуємо учасникам та організаторам!
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Напрями розвитку навчального процесу на кафедрі Комп’ютерних
інформаційних технологій (15 лютого день комп’ютерника)

Дата 15-го лютого в ІТ-колах неофіційно закріпилася як професійне
свято комп’ютерників. Зі словом
„комп’ютерник” зв’язуються досить
широкі уявлення. Сьогодні це не тільки

розробники й аналітики комп’ютерних
систем, програмісти й оператори
різних комп’ютерних пристроїв. Це
й інженери з автоматизованих систем
керування, інженери із супроводу
баз даних, адміністратори серверів і
багато інших, чиї професійні обов’язки пов’язані із досконалим знанням
комп’ютерної техніки та умінням
вирішувати різноманітні завдання, де
без її застосування просто не обійтися.
Просто кажучи, майстри ІТ-галузі.
Якісна підготовка дипломованих
спеціалістів в ІТ-галузі є одним з пріоритетних завдань сучасної технічної
освіти в Україні. У відповідності до
нормативно-правових документів для
галузі знань „Інформаційні технології”
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визначено наступні спеціальності
підготовки ІТ-спеціалістів: 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 –
Комп’ютерні науки, 123 – Комп’ютерна інженерія, 124 – Системний аналіз,
125 – Кібербезпека, 126 – Інформаційні
системи та технології.
Існуюча система підготовки ІТ-спеціалістів за
зазначеними спеціальностями має враховувати особливості розвитку та динаміку змін в
ІТ-галузі. Ефективний
розвиток ІТ-галузі, в
свою чергу, залежить
від наявності фахівців
з відповідним рівнем
підготовки. Для даної
галузі
характерним
є швидкий розвиток
та впровадження нових рішень за
незначні терміни, що значно менші за

терміни підготовки ІТ-фахівців. Тому
важливою задачею є визначення основних напрямків удосконалення існуючої
системи підготовки ІТ-спеціалістів.
Така робота проводиться науково-педагогічним складом кафедри Комп’ютерних інформаційних технологій.
В основу підготовки у вищих
технічних
навчальних
закладах
покладено стандарти вищої освіти
для кожної спеціальності підготовки.
Вони дозволяють визначити основні
вимоги до знань та вмінь випускника
навчального закладу. Виходячи із
стрімкості впровадження нових технологій, необхідною є періодична адаптація (корегування) навчальних планів,
стандартів підготовки за відповідними
спеціальностями. Тому важливою є
задача визначення коректного періоду
такої адаптації.
Іншим
важливим
напрямком
підвищення ефективності процесу
підготовки ІТ-спеціалістів у вищому
навчальному закладі є врахування
досвіду сучасних ІТ-компаній. Це
передбачає участь всіх сторін навчально-виховного процесу як викладачів
навчального закладу, так і курсантів в
реальних проєктах. Такий практичний
досвід є незамінним та корисним,
оскільки дозволяє курсантам отримати
інформацію про попит на ринку праці,
що значно підвищує їх мотивацію
до навчання. Науково-педагогічним
працівникам це дозволяє бути в
тренді розвитку та впровадження
сучасних технологій, а представникам
ІТ-компаній мати вплив на підготовку
спеціалістів та залучення в подаль-
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Напрями розвитку навчального процесу на кафедрі комп’ютерних
інформаційних технологій (15 лютого день комп’ютерника)

шому підготовлених кадрів для участі
в реальних проєктах, в тому числі, в
інтересах Міністерства оборони України. Важливою складовою при цьому є
патріотично-виховна робота колективу
кафедри та командної ланки, що спрямована на залишення підготовлених
фахівців в Збройних силах України.
Ще одна особливість, яка має бути
врахована для покращення навчально-виховного процесу, полягає у
комплексному (завершеному) циклі
підготовки, що формується з урахуванням всієї специфіки функціонування
відповідного напрямку ІТ-галузі. Так,
типова структура повного життєвого
циклу створення та впровадження
програмного забезпечення передбачає
ряд етапів, які потребують типового
розподілу функцій між спеціалістами
в ІТ-галузі. Загальне керівництво
здійснюється керівником проєкту, який
забезпечує взаємодію між замовником
та
безпосередніми
виконавцями.
Типовий розподіл функцій передбачає наявність таких виконавців, як:
аналітик
(предпроєктний
аналіз),
архітектор, розробник, тестувальник,
менеджер з впровадження та підтримки. Безпосереднє створення програмного продукту включає ряд етапів,
серед яких основними є: проєктування,
розробка та контроль якості і тестування програмного рішення. Кожен з
перелічених виконавців має ряд специфічних функцій на зазначених етапах
створення програмного продукту. Тому
підготовка ІТ-спеціаліста має бути
здійснена комплексно з урахуванням
специфіки його подальшого професійного росту та можливості виконання
вищезазначених функцій.

Ще одним безперечно важливим
напрямком підвищення ефективності
підготовки ІТ-спеціалістів є поглиблене вивчення курсантами іноземної
(англійської) мови з технічною спрямованістю. Вільне володіння англійською
мовою є необхідною умовою успіху в
ІТ-галузі. Тому викладання фундаментальних дисциплін має здійснюватися
інтегровано з вивченням англійської
мови.
Вищезазначені напрямки спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу підготовки
ІТ-спеціалістів. Безумовно важливими
є і ряд інших факторів, наприклад,
таких як початковий рівень підготовки
абітурієнтів і підвищені вимоги для
вступу на вищевказані спеціальності.
Але зазначені напрямки підвищення
ефективності
навчально-виховного
процесу на кафедрі Комп’ютерних
інформаційних технологій вважаються
пріоритетними. Зокрема, на кафедрі
Комп’ютерних інформаційних тех-

нологій розгорнутий та функціонує
інститутський шлюз доступу до
глобальної мережі, адміністрування
якого здійснюють висококваліфіковані фахівці, в тому числі з числа
курсантів. Також представниками
кафедри розгорнуто та забезпечується
функціонування значної кількості
мережевих та інформаційних сервісів,
таких як система дистанційного навчання, веб-сайт інституту, електронна
бібліотека, система вступу до нашого
навчального закладу. Окрім того на
кафедрі на базі системи віртуалізації
розгорнуті та функціонують множина
інформаційних сервісів, різноманітні
системи керування базами даних,
система дистанційного навчання на
базі Moodle. Дані сервіси використовуються в навчально-виховному процесі
як курсантами, так і науково-педагогічним складом. Наполеглива праця
колективу кафедри за останні роки
призвела до позитивних зрушень. За
результатами переробки навчальних
програм змінились підходи щодо
підготовки курсантів спеціальності
„Комп’ютерні науки” в напрямку
удосконалення практичної підготовки
випускника, активної участі курсантів
всіх курсів в реальних програмних
проєктах з розробки інформаційних
систем військового призначення, інтеграції теорії і практики з узагальненим
досвідом ООС.
У День комп’ютерника ми приєднуємося до привітань на адресу всіх
„комп’ютерників” і бажаємо їм менше
збоїв, побільше приємних турбот, наснаги і доброго настрою! Зі святом!
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Набуття здібностей професіоналів курсантами
Військового коледжу сержантського складу

Підготовка сучасного військового
фахівця не можлива без врахування і
розвитку індивідуальних здібностей
курсантів, оволодіння ними навичок
аналітичної і практичної діяльності,
отримання умінь самостійно вирішувати поставлені завдання, виховання
в них прагнення до постійної і систематичної самоосвіти. Зважаючи
на політичні, соціальні та військові
умови, в яких знаходиться сьогодні
держава, задачею військової освіти є
навчання майбутніх сержантів творчому мисленню при прийнятті рішень у
складних і непередбачуваних умовах,
що потребує комплексного застосування набутих знань і навичок, формування відповідальності за розвиток професійних знань і практик, оцінювання
професійного розвитку підпорядкованого підрозділу, здатності до навчання,
що значною мірою є автономним і самостійним.
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Особливого значення набуває проблема формування у
нинішніх курсантів розвитку
таких здібностей, які б забезпечували їм після закінчення навчального закладу можливість
професійного зростання, адаптацію до конкретних умов військової служби. Отже, важлива
роль в освітньому процесі відводиться практичній підготовці
курсантів, основними етапами
якої є навчальна, технологічна та військова практики, під
час проведення яких курсанти
поглиблено опановують набуті
теоретичні знання, вчяться самостійно мислити, аналізувати
отримані результати й вирішувати конкретні завдання, заключним етапом практичної підготовки є військове стажування
курсантів, що організовується
на третьому курсі з метою набуття та
вдосконалення знань, умінь та практичних навичок у виконанні обов’язків
за відповідною посадою у військах і
проводиться у військових частинах.
Протягом місяця майбутні фахівці
зв’язку удосконалювали уміння і навички у виконанні службових обов’язків на посадах за майбутньою спеціальністю, отримували практичні навички
щодо експлуатації, обслуговування, ремонту техніки зв’язку та підготовки її
до бойового застосування у військових
частинах центрального підпорядкування, оперативних командувань Сухопутних військ, баз зберігання та ремонту
засобів зв’язку. Під час проходження

стажування курсанти безпосередньо
приймали участь у забезпеченні: тактичних навчань підрозділів механізованих бригад, технічного обслуговування
військової техніки та засобів зв’язку в
обсязі посадових обов’язків, виконували обов’язки чергових бойових постів
при проведенні планових радіотренувань в ході відновлення боєздатності
та проведення бойового злагодження,
здійснювали заходи індивідуальної роботи з особовим складом.
Для якісного проведення стажування курсанти були розподілені за
спеціальностями та первинними посадами згідно з їхнім фахом, а саме:
командири відділень, начальники р/ст,
начальники РРС, інструктори навчальних взводів зв’язку, начальники КШМ,
начальники комплексних апаратних
зв’язку, начальники зміни стаціонарного вузла зв’язку, начальники ремонтних дільниць.
Звертаючи увагу на швидку зміну
військової та політичної обстановки,
що властиво сучасному життю, об’єктивно вимагає професійного удосконалення від вироблення додаткових
здібностей навчаємих до необхідності
миттєвої реалізації знань для вирішення виникаючих в процесі професійної
діяльності завдань. Необхідну методичну і консультативну допомогу в
цьому надавали керівники військового
стажування в ході контролю виконання заходів, які передбачались індивідуальними планами, а також ведення
щоденників стажування.
к.т.н., викладач ВКСС С. Івко,
викладач ВКСС А. Сьомін
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Фахівці Наукового центру провели дослідження для створення
програмно-апаратного комплексу відеоспостереження
та відеофіксації в зоні бойових дій

Автоматизація управління військами повинна охопити такі функції, як
доведення команд і розпоряджень, контроль за їх виконанням; відображення
оперативної обстановки з використанням цифрових карт і геоінформаційних
даних; обробку та зберігання інформації; захищений обмін електронними
даними – як текстовими, так і графічними – в автоматизованому режимі;
проведення
оперативно-тактичних
розрахунків, імітаційного моделювання задач із застосування підрозділів
Збройних Сил. Це неповний перелік
того, що має вирішуватися в рамках
поставленого ключового завдання.
Збір та обробка інформації під час ведення бойових дій за допомогою відеоспостереження є важливою складовою
бойового управління на всіх рівнях.
Фахівці Наукового центру інституту взяли участь у розробці тактико-технічного завдання на
створення
програмно-апаратного
комплексу відеоспостереження та відеофіксації подій в зоні бойових дій.
Програмно-апаратний
комплекс
відеоспостереження та відеофіксації
подій в зоні бойових дій (далі ПАК)
є засобом (джерелом) отримання візуальної (фото та відео) інформації про
стан лінії бойового зіткнення та призначена для безперервного відеоспостереження та фото- і відео-фіксації
подій, що відбуваються, з прив’язкою
їх до електронної карти місцевості та
хронології шляхом використання технічних засобів фото- та відео- фіксації,
розміщених на стаціонарних та мобільних об’єктах, а також на безпілотних літальних апаратах (далі БпЛА).
До об’єктів автоматизації, на яких
буде використано ПАК відносяться:
підрозділи розвідки органів управ-

ління;
командні пункти бригадних
артилерійських груп (КП БРАГ);
пункти управління артилерійською розвідкою (ПУАР).
ПАК створюється з метою
вирішення наступних завдань:
контроль руху військової техніки та переміщення особового
складу;
фіксація фактів обстрілів та
порушення існуючих домовленостей зі сторони противника;
визначення координат об’єктів можливого ураження, що знаходяться у
полі зору камер;
відображення, збереження та редагування об’єктів на картографічній
основі;
корегування роботи артилерії на
дистанції зони видимості відеокамер;
трансляції відеоданих, управління
та телеметрії з камер спостереження
до локального робочого місця/місць
об’єктів автоматизації та до органів
управління стратегічної та оперативної ланок управління з використанням
транспортної мережі ЗСУ, дешифрування, аналіз й обробка відео- та фотоінформації, отриманих з камер БпЛА.
Підрозділи розвідки органів управління призначені для постійного збору
та узагальнення відомостей про бойовий склад, положення, стан угруповань
військ противника, характер його дій
і наміри, сильні та слабкі сторони, а
також ступінь та характер інженерного обладнання займаних ним районів
та позицій, системи загороджень, нові
засоби боротьби та способи дій в бою.
Командні пункти бригадних артилерійських груп призначені для забезпечення управління вогнем артилерійського дивізіону в автоматизованому та
неавтоматизованому режимах, а також
підтримки безперервної взаємодії із загальновійськовими підрозділами в бою.
Структурно
ПАК
буде мати
ієрархічну структуру, кореневим елементом якої є центральний сервер,
на якому зберігається та обробляється фото- та відеоінформація, отримана з засобів фото та відеофіксації.
Кінцеві користувачі, відповідно до
визначених ролей, повинні з’єднуватися із сервером за допомогою вебсервісів (протокол http, https) та от-

римувати відповідний функціонал.
Користувачі системи та засоби
фото- та відео- фіксації будуть з’єднуватись з центральним сервером дротовими та бездротовими засобами зв’язку зі швидкістю не менше 2 Мбіт/сек.
При отриманні та обробці інформації, отриманої від БпЛА, повинні використовуватися пристрої
постійно перезаписуємої енергонезалежної пам’яті (USB-накопичувачі
та портативні HDD накопичувачі).
Для обміну між суміжними системами мають бути
реалізовані
механізми доступу до даних для отримання необхідної
інформації, наприклад, за запитом.
Чисельність персоналу ПАК визначається, виходячи з необхідної кількості
ролей, що в підрозділах, де АС використовується, а також кількості об’єктів,
інформацію з яких потрібно обробляти.
Впровадження
сучасних
технологій, в цілому, та системи відео-спостереження зокрема,
у
Збройних
Силах для
управління військами (силами) дозволить:
скоротити час на збирання, оброблення та надання інформації на автоматизовані робочі місця посадових
осіб органів військового управління;
підвищити обґрунтованість прийняття рішень і розроблення планів на
застосування військ (сил) і засобів в
операціях (бойових діях);
скоротити терміни та підвищити
надійність обміну інформацією між
органами військового управління від
стратегічного до тактичного рівнів;
підвищити ефективність управлінської роботи посадових осіб
органів
військового
управління;
забезпечити перехід на принципово нові методи та технології
управління за стандартами НАТО.
В подальшому, в процесі розробки ПАК фахівці Наукового центру
будуть залучатись до проведення досліджень за окремими напрямками
та під час проведення випробувань.
підполковник Ю. Пилипчук
підполковник Д. Петров
працівник ЗСУ Л. Троцько
працівник ЗСУ О. Плугова
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Кращі викладачі
Доцент
кафедри
Захисту
інформації і кіберзахисту факультету Бойового застосування
систем
управління та зв’язку
п і д п о л ко в н и к
Хусаінов Павло
Валентинович народився 4 липня 1975
року у місті Капустін Яр Астраханської
обл. У 1992 році закінчив середню школу і вступив до Київського військового
інституту управління та зв’язку. Після
закінчення інституту набув кваліфікацію „Інженер електронної техніки”,
отримав військове звання „лейтенант”
і був направлений до полку зв’язку (в/ч
59261, м. Чернігів) на посаду начальник групи автоматизації. З 1999 року
його службові обов’язки та особисте
захоплення тісно пов’язані з впровадженням сучасних інформаційних
технологій в повсякденну життєдіяльність Збройних сил України під час
кар’єрного зросту на посадах центру
автоматизованих систем управління

Північного оперативного командування. За сумлінне виконання службових
обов’язків, проявлений при цьому
творчий підхід, наполегливість та розумну ініціативу безпосередній начальник порушив клопотання про вступ
капітана Хусаінова П.В. до ад’юнктури
Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації у 2004 році.
Успішне навчання в ад’юнктурі
призвело до дострокового захисту у
2007 році дисертаційної роботи на
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
20.02.12 „Військова кібернетика системи управління та зв’язок” та направлення для подальшого проходження
служби на посаді доцента кафедри
Бойового застосування засобів математичного та програмного забезпечення
АСУ. Десять років навчальної діяльності за напрямом „Комп’ютерні науки” пройшли плідно. Багато курсантів
з вдячністю пам’ятають цікаві лекції
щодо принципів побудови, архітектури сучасних операційних систем, програмних засобів захисту інформації в
комп’ютерних мережах та кібернетичного впливу. За цей час остаточно сфор-

мувалася сфера наукових інтересів:
підтримка прийняття рішень в процесі
діяльності фахівців з кібернетичного
захисту. Чимало науково обґрунтованих технічних рішень було апробовано
під його керівництвом членами воєнно-наукового гуртка кафедри, здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня
„магістр”. Успіхи в науковій, методичній та навчальній діяльності були відмічені присвоєнням у 2015 році вченого звання „доцент”.
Командування інституту позитивно
оцінило сумлінну працю викладача та
порушило питання про продовження
наукових досліджень за обраною тематикою у докторантурі з 2017 року.
Керівництво військ зв’язку Збройних
сил України врахувало досвід науковця
при розподілі для подальшого проходження служби.
Зараз Павло Валентинович докладає чимало зусиль для інтенсифікації
підготовки курсантів в частині, що
стосується кібернетичного захисту
від зловмисних програм (malicious
software) на відповідній кафедрі нашого інституту.

Майор Сердюк
Павло Євгенійович, викладач кафедри Побудови
телекомунікаційних систем народився в 1983 році
на Полтавщині, в
родині Заслужених діячів освіти
України. Ще з ранніх років Павло
визначився з майбутньою професією –
Захисника Вітчизни.
Після закінчення 8-го класу Полтавської школи, як і усі майбутні генерали та адмірали, вступив до Київського
військового ліцею імені Івана Богуна,
після закінчення якого вступив до Полтавського військового інституту зв’язку.
Навчання проходило із задоволенням, участь у військово-наукових
гуртках, виступи за команду інституту з греко-римської боротьби, участь
у художній самодіяльності формували
майбутнього офіцера як вічливу, порядну людину, яка в скрутний час готова прийти на допомогу.

Серед досягнень майбутнього офіцера стало в 2005 році в статусі капітана команди здобуття першого місця серед ВВНЗ з греко-римської боротьби.
Активна участь у науковій роботі
кафедр інституту не залишилась поза
увагою кірівництва інституту, тому
призначення по випуску на посаду командира навчального радіозводу БЗНП
багато в чому сприяло в подальшому
розвитку як викладача.
Гарні показники під час проведення польових занять з курсантами були
відмічені переведенням у ВВНЗ міста
Полтава на посаду начальника групи
стаціонарних вузлів зв’язку кафедри
Бойового застосування засобів зв’язку.
На кафедрі майбутній науковець багато
часу приділяє питанням впровадження
сучасних інформаційно-телекомунікаувйних технологій у навчальний процес, що в подальшому привело до вступу до ад’юнктури ВІТІ НТУУ „КПІ” у
2010 році.
Після закінчення ад’юнктури в 2013
році, відчуваючи зміни не лише в суспільстві, а і в країні, не став залишатися на науково-педагогічній посаді, а

один з перших виявив бажання приєднатись до команди інструкторів, які
проводили підготовки та перепідготовки осіб, які залучалися для участі
в АТО (ООС). Слід зазначити, що не
лише в пункті постійної дислокації
майор Сердюк П.Є. навчав особовий
склад, а доводилось багато разів особисто надавати допомогу підрозділам
зв’язку безпосередньо на лінії зіткнення. Бажання навчати людей було
замічено керівництвом інституту та запропоновано продовжити навчати курсантів вже безпосередньо в інституті
на кафедрі Побудови телекомунікаційних систем під керівництвом талановитого педагога, науковця з великої літери, керівника наукової школи, доктора
технічних наук, доценка полковника
Кузавкова Василя Вікторовича.
Побажаємо успіхів та натхнення
починаючому науковцю та молодому
викладачу майору Сердюку П.Є. Нехай
його наступна мрія здійсниться – захист кандитатської дисертації.
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Кращі науковці

Овсянніков В’ячеслав Володимирович народився 30 грудня 1951 року в
м. Камінськ-Шахтінський, Ростовської
області в сім’ї робочих.
Зі шкільних років В’ячеслав Володимирович захоплювався радіотехнікою та єдиноборствами, що і стало
визначальним при обранні подальшого
життєвого шляху. В 1969 році вступив до Київського вищого інженерного радіотехнічного училища протиповітряної оборони, яке закінчив у
1974 році, кваліфікація військового інженера з радіотехніки. Коло захоплень
курсанта військового закладу лише
розширювалося, зацікавився стрільбою та холодною зброєю, був цікавим
товаришем, прикладом у навчанні.
Після закінчення училища служив
в частинах протиповітряної оборони
на посадах старшого інженера радіолокаційного
комплексу,
інженера
відділення експлуатації та ремонту
радіолокаційного озброєння корпусу

протиповітряної оборони, заступника
командира – головного інженера радіотехнічного центру.
З 1981 по 1983 роки продовжив навчання у Військовій радіотехнічній
академії протиповітряної оборони, м.
Харків, по закінченню здобув вищу
військову освіту, спеціальність – інженерна, оперативно-тактична. З грудня
1983 р. навчався в ад’юнктурі академії.
Очікуваним результатом став захист
кандидатської дисертації за спеціальністю „Радіоелектронна боротьба” та
отримання наукового ступеня „кандидата технічних наук” у 1989 році.
З січня 1987 року займався викладацькою діяльність у Воронежському
вищому військовому інженерному училищі радіоелектроніки, де започаткував курс „Теоретичні основи раіоподавлення”, а з 1991 року і до звільнення
з військової служби науковою діяльністю на посаді старшого наукового співробітника Науково-дослідного центру
рідного КВІРТУ ППО.
Після звільнення з лав Збройних Сил
у березні 1993 року працював у різних
сферах діяльності. Займав посади головного спеціаліста відділу банківської
безпеки, начальника сектору захисту
комп’ютерних технологій – головного спеціаліста відділу безпеки банку,
завідувача сектору захисту комп’ютерних технологій відділу безпеки банку,
завідувача сектору захисту комп’ютерних технологій відділу з комп’ютерної
безпеки та захисту інформації Управління безпеки банку, заступника директора з науки ТОВ „Епос”, заступника
директора ТОВ „Елан”.
З квітня 2009 року і по теперішній

час В’ячеслав Володимирович повернувся до військової діяльності, працює
у Науковому центрі зв’язку та інформатизації, є провідним фахівцем у сфері
захисту інформації, одним із засновників цього напряму досліджень.
Також є розробником унікальних
зразків
засобів
радіоперехоплення, які з успіхом використовуються

підрозділами Збройних сил України
в зоні проведення антитерористичної
операції з 2014 року.
Запропонував систему КТК в
підрозділах ТЛУ з використанням технології SDR (software-defined radio) та
малобазового кореляційно-фазового
пеленгатору. Система дозволяє прослуховувати радіоефір в широкому діапазоні частот, виявляти випромінюючі
засоби, їх характеристики (їх приналежність до КХ, УКХ, GSM, CDM та
ін.), визначати координати засобів випромінювання та прослуховувати переговори у відкритому режимі.
Приймає активну участь у створенні
та впровадженні інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил
України, комплексних систем захисту
інформації в них, науково-технічній
взаємодії з вітчизняними розробниками, а також в науковому супроводженні ДКР „Персонал” та „Оберіг.”
Має різносторонні інтереси від
радіотехніки, програмування, туризму і до захоплення музикою, з сім’єю
постійно відвідує театри та виставки.
В’ячеслав Володимирович є взірцем
високого професіоналізму та відданості своїй справі.
Після звільнення з лав Збройних сил
України продовжує служити країні. В
2017 році виконував завдання в зоні
проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
СНС НДВ-31 НЦЗІ
підполковник О. Гаврилюк
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Спортивне життя
Чемпіонат зі Стрітболу у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Герої Крут
Вперше в інституті відбувся чем-

піонат зі Стрітболу – сучасного та
відносно молодого виду спорту.
Нововведені кафедрою Фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту „стрітбольні змагання” сподобались не лише командам-учасникам навчальних курсів, а й
вболівальникам. Стрітбол, незважаючи на свою молодість, вже має безліч
шанувальників у всьому світі, по ньому проводяться змагання та турніри.
Чемпіонат зі стрітболу проходив

з 05 по 11 лютого у декілька етапів.
Та лише найсильніші та найвитриваліші учасники дійшли до фіналу.
Абсолютним переможцем чемпіонату стала команда 36 навчального
курсу факультету Бойового застосування систем управління та звʼязку
(курсанти – переможці: Нестерук М.Р.,
Лазаренко Є.М., Ліщинський О.В.,
Горбань А.В.). Почесне друге місце
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посіла команда 16 навчального курсу
факультету Телекомунікаційних систем, третє – команда 37 навчального
курсу факультету Бойового застосування систем управління та звʼязку.
Всеукраїнські змагання серед
студентів з гирьового спорту
„Гвардійський ривок”
Популяризація спорту, молодості
та здорового способу життя своїми
досягненнями – основна мета кафедри Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту.
З 14 по 16 лютого команда інституту з гирьового спорту взяла участь у
Всеукраїнських змаганнях серед студентів з гирьового спорту „Гвардійський ривок”, які проходили у м. Київ.
Збірна інституту посіла почесне 4
місце серед 21-го навчального закладу, що приймали участь у змаганні.
Нашу команду гідно представили:
Клименко Андрій, Котов Артем, Ковальчук Андрій, Самойленко Валентина, Полюхович Вікторія, Вертелецька Анастасія, Ширко Богдана,

Бугай Олександр, Подольський Юрій,
Козачук Юрій, Удод Олександр,
Зозуля Анатолій, Пінаєва Надія.
Вправні хлопці та дівчата під керівництвом викладача кафедри Фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту капітана Олександра Непомнящого неодноразово
приносять інституту чисельні перемоги у подібних змаганнях та завжди
яскраво рекомендують себе та наш
навчальний заклад з кращої сторони.
Особливо хотілося б відмітити курсанта 18 навчального курсу
Полюхович Вікторію. Тендітна, на
перший погляд, дівчинка виборола
почесне ІІ місце, виконавши 205 підйомів 16-ти
кілограмовою гирею.
16 лютого пройшов чемпіонат м.
Києва зі змішаних єдиноборств, кур-

сант 17 курсу Тарас Власюк у ваговій
категорії до 75 кілограмів став бронзовим призером. Паралельно проходили змагання Кубку м. Київ з самбо,
де молодший сержант Євгеній Ковальчук (26 курс) у ваговій категорії 82
кілограми посів 2-ге місце, а солдат
Білоусов Даниїл у ваговій категорії
100+ став чемпіоном цих змагань.
Чемпіонат „Студентська ліга”
міста Києва з баскетболу
19 лютого в рамках чемпіонату студентської ліги міста Києва наша команда ВІТІ приймала на своєму майданчику команду КНУ ім. Шевченка.
Перша половина гри пройшла при
рівній боротьбі та закінчилася з рахунком 32:28 на користь нашої збірної. На другу половину гри наша команда вийшла на майданчик зовсім з
іншим настроєм та почала показувати
зовсім іншу гру, в результаті чого наші

хлопці здобули другу перемогу поспіль в рідних стінах з рахунком 68:42.
Кращими гравцями матчу стали: Огневой Дмитро (37 курс) 24
очки, Нестерук Максим (36 курс) 16
очок, Лазоренко Євгеній (36 курс) 13
очок та Білий Олег (16 курс) 11 очок.
Бажаємо нашим спортсменам натхнення та перемог у подальшому!
Викладач кафедри капітан
О. Непомнящий
Курсант 17 курсу Н. Рудницька
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Кращі курсанти
Курсант 263
навчальної
групи старший
солдат Скрипник
Ростислав Ігорович є
взірцем мужності, патріотизму та профе сіоналізму
м а й бу т н ь о го
офіцера. Народившись у живописному місті Бережани на Тернопільщині,
хлопець з дитинства мріяв стати військовим і досягти великих успіхів у
цій сфері. Тому в 2013 році він вступив до Львівського державного ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Незважа-

ючи на режим і навантаження, мрія
Ростислава стати гідним захисником
України допомагала долати всі труднощі навчання і служби.
Наступним кроком до професії
військового був вступ хлопця в 2016
році до Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені
Героїв Крут, де вже з перших днів,
завдяки попередньому досвіду, Ростислав з легкістю засвоював навчальну
програму і з великою відповідальністю
виконував свої службові обов’язки.
Нині, вже на четвертому курсі, курсант
Скрипник твердо визначився із напрямом майбутньої діяльності на кафедрі
№ 21 Автоматизованих систем управління.
Завдяки наполегливій праці, силі

волі, а також позитивним рисам характеру, а саме ввічливості, сміливості,
ініціативності, чітко сформованим поглядам на життя, Ростислав за роки навчання встиг стати авторитетом серед
колег по службі та вищого керівництва,
бере активну участь у житті курсу. Постійно вдосконалює свій рівень фізичної підготовки, завжди готовий прийти
на допомогу товаришам по службі.
Життєвим гаслом старшого солдата
Скрипника є: „Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати.
Недостатньо тільки бажати, треба діяти”.

Олександр
Винниченко народився 02 грудня 1993 року у
селищі
Надеждине Запорізької області.
Хлопець
з
дитинства мріяв
стати військовослужбовцем –
справжнім захисником своєї держави
та сім’ї.
Воління досягати своєї мети та доводити діло до кінця, напевно, краща
з характеристик юнака. Його шлях до
омріяної мети – стати офіцером – важкий та тернистий...
Все розпочалося 2009 року, Сашко

вступив до ліцею „Захисник” з посиленою військово-фізичною підготовкою,
по закінченню якого хотів продовжувати почату справу, тому у 2012 році
призвався на військову службу до військової частини А0793 (АР Крим, Севастополь).
На початку трагічних подій на Донбасі Олександр зрозумів: він має бути
там, де потребують його найбільше,
там, де ллється кров його співвітчизників… хто, якщо не ми?
Олександр боронив свою державу
там … на околицях аеропорту, а його
батько – Винниченко Олександр Іванович був у пеклі тогочасних подій, в
самому аеропорту. Син та батько плічо-пліч боролися за свою державу, за
свою сім’ю.

Під час проходження військової
служби на Сході України Олександр
зробив для себе важливий висновок:
він має продовжити свою справу. Він
твердо вирішив – йому бути офіцером.
2016 року сержант Винниченко вступив на факультет Телекомунікаційних
систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Указом Президента України Олександра було нагороджено медаллю
„За військову службу в Україні”. Ми
пишаємось, що такі люди навчаються
серед нас!

Кращий
курсант факультету Бойового застосування систем
управління
та зв’язку –
курсант 386
навча льної
групи солдат
Савчук Владислав Андрійович. За час
навчання у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені
Героїв Крут курсант Савчук показав
високі показники в навчанні. Сумлінно
та старанно відноситься до виконання
своїх службових обов’язків та розпо-

рядку дня повсякденної діяльності
життя у підрозділі.
Курсант Савчук В.А. розпочав навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації у 2018
році за спеціальністю „Кібербезпека”.
Основні зусилля курсант Савчук
В.А. зосереджує на вивченні іноземних
мов та програмуванні. Постійно відвідує заходи з носіями іноземних мов та
„speaking-club в American House Kiev”.
Також для свого саморозвитку Владислав вчиться грі на гитарі і вже робить
перші кроки до успіху, ось що означає
бути відданим своїй справі.
Начальник 38 навчального курсу
старший лейтенант Кіяновський неод-

норазово висловлювався з позитивної
сторони про курсанта Савчука В.А,
вказуючи на його сумлінне ставлення до військової служби, навчання
та виконання заходів повсякденної
діяльності. Незважаючи на всі можливі складнощі під час проходження
служби у ЗС України, курсант Савчук
В.А. являється прикладом для всіх військовослужбовців факультету Бойового застосування систем управління та
зв’язку.

Курсант 263 навч. гр.
ст. солдат І. Мартинчик

Курсант факультету
Телекомунікаційних систем
А. Рудницька

ТВО заступника начальника
факультету №3 з морально-психологічного забезпечення
капітан А. Рижков
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Підсумки атестації курсантів 4-х курсів навчання щодо
здобуття ступеня вищої освіти „бакалавр”
В період з 10 по 24 лютого 2020 року у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут здійснювалась підсумкова атестація курсантів 4-х курсів навчання щодо здобуття ступеня вищої освіти „бакалавр”.
До атестації було допущено 209 курсантів, з яких 4 були кандидатами на отримання диплому з відзнакою.
У ході роботи екзаменаційна комісія на чолі з головою комісії – Начальником управління зв’язку та інформаційних систем Командування Сил спеціальних операцій Збройних cил України полковником Артюхом С.О. здійснила комплексну
перевірку та оцінку рівня науково-теоретичної та практичної підготовки курсантів інституту, які завершили навчання на
першому (бакалаврському) рівні за відповідними спеціальностями. Екзаменаційна комісія під час роботи вивчила роботу
факультетів і кафедр, за профілем яких виконувалися кваліфікаційні роботи, вивчила життя та побут особового складу, стан
матеріально-технічної бази, служби військ і військової дисципліни в інституті. Протягом двох тижнів майбутні бакалаври
підтверджували свої теоретичні знання та набуті практичні навички під час захисту кваліфікаційних робіт та складання
комплексного екзамену з іноземної мови. Переважна більшість кваліфікаційних робіт мають відповідний інженерний та
науковий рівень, а вибрана тематика досліджень відображає сучасні потреби розвитку та удосконалення інформаційних
систем та технологій в системах управління військами та озброєнням, зорієнтовані на вдосконалення апаратно-програмних
засобів. Зокрема, більшість робіт містять прикладні моделі роботи систем передачі даних військового призначення, дослідження та керування мережами передачі даних, комп’ютерними мережами тощо. Окремі роботи спрямовані на вдосконалення матеріально-технічної бази і технічних засобів навчання. Середній бал захисту кваліфікаційних робіт за інститут складає – 4, 2. Найбільш глибокі знання під час захисту кваліфікаційних робіт показали курсанти: солдат Румша Д.С., солдат
Артамощенко Є.С., солдат Гнесь О.О., солдат Плужник І.І., солдат Шпак О.О., солдат Дука О.В., солдат Богданов А.Р., молодший сержант Онищенко Р.М., солдат Назаренко І.М., старший солдат Ларін І.Д., сержант Подоляк О.О., старший солдат
Ольський Є.Ю., сержант Ільницька А.В., солдат Овчиннікова О.В., солдат Валова І.О., старший солдат Парамоненко О.О.
Кваліфікаційну роботу, що має практичну цінність для удосконалення освітнього процесу виконали курсанти: старший
солдат Пахольчук М.А., солдат Ляшенко В.О., солдат Бондар Н.В., молодший сержант Лабунець А.О., солдат Поволоцький
В.С. Кваліфікаційні роботи, які мають наукову та науково-методичну цінність виконали курсанти: солдат Шолкова А.О.,
солдат Корольов О.Д., молодший сержант Захарчук В.Л., солдат Дмитроца С.С.,

Під час проведення атестації підкомісією, до складу якої входили викладачі кафедри Іноземної мови, проводився комплексний екзамен з іноземної мови. Рейтинг курсантів визначався за основними показниками використання іноземної
мови, якими є читання, письмо, аудіювання та розмова. Екзамен проводився відповідно до мовного стандарту НАТО СТАНАГ-6001 в межах стандартизованого мовного рівня 2 (СМР 2). Для проведення екзамену використовувався комплексний
однорівневий тест. Більшість курсантів під час тестування показали рівень, що відповідає рівню СМР 2.
24 лютого екзаменаційною комісією було проведено заключне засідання, на якому головою екзаменаційної комісії полковником Артюхом Сергієм Олексійовичем були підведені підсумки роботи та оголошено Рішення щодо присудження ступеня вищої освіти „бакалавр” за відповідними спеціальностями. Також було надано пропозиції щодо усунення недоліків та
подальшого удосконалення освітнього процесу.
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МАСЛЯНА або КОЛОДІЙ

Масляна, „Всеїдний” тиждень та
Колодій – це назви одного і того самого
свята, яке цього року ми будемо святкувати з 24 лютого по 2 березня. Щороку
свято Масляної в нашій країні припадає на різний час і відзначається рівно
за тиждень до Великого Посту. Самі
назви та зміст свята свідчить про те,
що це одне з найстаріших язичницьких
свят словʼянських народів. Це смачне
і неймовірно ситне свято триває цілий
тиждень, який передує настанню Великого посту.
Кожен день Масляного тижня є
символічним:
Понеділок – ГОСТІ: у перший день
Масляної приймають гостей та печуть
млинці. Колись у цей день прикрашали
оселю соломʼяним опудалом.
Вівторок – ЗАЛИЦЯННЯ: у вівторок незаміжні дівчата влаштовували
оглядини, або ж йшли кататися з хлопцями на санях.
Середа – ЧАСТУВАННЯ: у середу
жінка кличе зятя та інших гостей на
млинці. Кожна господарочка має свій
особливий рецепт приготування млинців.
Четвер – ГУЛЯННЯ: у четвер розпочинаються масові гуляння.
Пʼятниця – ТЕЩИН ДЕНЬ: у пʼятницю вже зять повинен кликати тещу
на млинці. Вважається, що такий обряд
сприятиме налагодженню стосунків у
родині.
Субота – ПРОЩАННЯ ІЗ ЗИМОЮ:
у суботу всі ходять у гості та з веселим
настроєм проводжають зиму.
Неділя – ПРОЩЕНА: тиждень завершується Прощеною неділею, коли
треба забувати всі образи та усіх прощати. Ближче до вечора всі гуляння
завершуються символічним спалюванням опудала.
Сьогодні Масляна є одним з церков-

них свят і називається ще
Мясопустним або Сирним тижнем. Назва свята
„Масляна” повʼязана з
тим, що в тиждень перед
Великим постом з раціону
харчування виключалися мʼясні продукти, а ось
молочні ще вживати було
можна, як і традиційні
складові для приготування млинців: молоко, яйця,
масло, сметана. У народі
це свято асоціюється із
смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних
масових заходів полягала в тому, щоб
розбудити весну від сну і прогнати геть
зиму.
Частування
Перед майбутнім постом в масляний
тиждень панував достаток найрізноманітніших смаколиків, головними з
яких традиційно були млинці. Пекли
їх на масляному тижні щодня, а особливо багато їх готували, починаючи з
четверга. Саме румʼяні млинці своєю
круглою формою за часів язичництва
асоціювалися у людей із сонцем. Різноманітні рецепти млинців були таємницею кожної господині і передавалися через покоління. У кожної газдині
були свої фірмові інгредієнти, але, в
основному, млинці пеклися на основі
пшеничного, вівсяного або кукурудзяного борошна. У тісто додавали різні
продукти: вершки, масло, яблука, ікру,
гарбуз або картоплю.
Традиції
Один з давньоруських звичаїв полягав у тому, що перший спечений
млинець був за упокій усіх померлих
родичів. Його традиційно віддавали
убогим або залишали на підвіконні. Заміжні жінки увесь цей тиждень
справляють „колодку”. В понеділок
зранку вони збираються в корчмі „колодкувати”. Одна з них кладе на стіл
невеличке поліно, або палицю – це
колодка. Інші беруть по черзі і вповивають її шматками полотна, потім
знову кладуть на стіл. Це значить, що
колодка народилася. Купують горілки,
сідають за стіл навколо колодки, п’ють
і поздоровляють одна одну з народженням.
Потім жінки розходяться, а колодка залишається в шинку до наступного дня. Так гуляють до суботи, бо ж у

понеділок колодка народилась, у вівторок христилась, у середу похрестили,
в четвер колодка помирає, в п’ятницю
її хоронять, а в суботу плачуть. Розуміється, ніхто за нею не плакав, а
пили й гуляли однаковісінько – як при
„народженні”, так і при „смерті”...
Жінки співають:
Масляна, воротися!
До Великодня простягнися,
Від Великодня до Петра,
А від Петра та до тепла...
Крім цього, в понеділок на Масляній
заміжні жінки ще ходять по домах, де є
дорослі хлопці або дівчата, і прив’язують матерям колодку до ноги. Це кара
за те, що не оженили синів чи не повіддавали дочок впродовж останніх м’ясниць. Все це робиться з жартами та
сміхом. Дівчата теж в’яжуть колодку,
але тільки парубкам, і вже не до ноги, а
до лівої руки. Дівоча колодка оздоблена барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні платити
дівчатам викуп за колодку грішми або
подарунками: намистом, стрічками,
шовковою хусткою.
У неділю перед масляним тижнем традиційно провідували родичів,
сусідів чи друзів, а також запрошували
їх в гості. Саме в цей день за святковим столом можна було вживати мʼясо,
останній раз перед Великим постом.
Цю неділю називали мʼясною. У пʼятницю було прийнято пригощати млинцями своїх зятів, які неодмінно відправлялися в гості в будинок тещі.
Рецепт млинців
Млинці на „Масляну”
Інгредієнти:
нежирний кефір – 2 склянки;
борошно – 2 склянки;
яйця – 2 шт.;
2 столові ложки рослинної олії;
дрібка солі;
цукор.
Рецепт приготування млинців на
кефірі
Перемішайте кефір, яйця, борошно, сіль і цукор. Тим часом киньте у
склянку окропу 1/2 чайної ложки соди,
швидко розмішайте це і долийте в тісто. Залиште суміш, попередньо перемішавши її, на 5 хвилин. Далі додайте до тіста 2-3 столові ложки рослинної
олії. Перемішайте і беріться за смаження млинців.
Викладач кафедри № 3
Олеся Церковняк-Городецька
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Кохання це…
будь-яких життєвих та службових ситуаціях, надавали поради, були міцною
опорою один для одного. Згодом, їхня
дружба переросла у світлі почуття під
назвою кохання. Назар розповів, що
скоро вони роз’їдуться різним частинам для подальшого проходження військової служби, тому він вирішив не
втрачати часу та почати доросле життя з сміливого кроку - створення сім’ї.

28 лютого 2020 року у Військовому
коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут під час
випуску молодших спеціалістів-зв’язківців молодший сержант Мухін Назар зізнався у щирих почуттях до
молодшої сержантки Ткач Яни та

зробив їй пропозицію руки та серця. Звісно ж, дівчина відповіла: Так!
За словами наречених, познайомилися вони у коледжі. Перший рік навчання вони були друзями, які завжди
приходили один одному на допомогу,
морально та духовно підтримували в

З нагоди Дня закоханих для курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут було організовано та проведено святкове дійство, яке стало можливим завдяки творчим колективам Центрального будинку офіцерів Збройних сил
України та студентів Київського національного університету культури і мистецтв.
Креативні номери, запальні танці, які були побудовані у формі театральної вистави ,викликали шквал емоцій та позитиву у курсантів-звязківців.
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