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Новини, події, факти

Привітання з 8 березня

Святкові заходи з нагоди Міжнарод-
ного жіночого дня відбулись 6 березня. 
На початку робочого дня, 
прямо на плацу навчаль-
ного закладу, де, віддаючи 
шану жінкам-військово-
службовцям, жінкам-бе-
региням, вишикувались 
їхні товариші по службі. 

Теплими словами 
вдячності за самовіддане 
служіння Батьківщині, 
квітами та подяками 
привітали курсантів вій-
ськовослужбовців-жінок 
керівний склад факуль-
тетів інституту.

Звертаючись до жінок 
під час урочистостей, 
ТВО начальника інститу-
ту генерал-майор Віктор 
Остапчук наголосив: „З нагоди свята 
хочу висловити щиру подяку всім жін-
кам інституту. Від вас залежить зла-

года і любов у наших сім’ях. Дякуємо 
вам за все! Від імені керівного складу, 

всіх чоловіків інституту та особисто 
щиро вітаю вас зі святом весни, краси 
та всеперемагаючих людських почут-

тів – любові і кохання. У цей святко-
вий день бажаю вам і вашим родинам 

весняного настрою, квіту-
чого здоров’я, щирого ко-
хання, блакитного і чистого 
неба, нев’янучої краси та 
всеперемагаючого оптиміз-
му!”

За сумлінне служіння 
українському народові, 
зразкове виконання війсь-
кового обов’язку, високий 
професіоналізм та з наго-
ди свята жінок-військово-
службовців та працівників 
Збройних сил України на-
городили грамотами, від-
знаками та цінними пода-
рунками.

Приємним завершенням 
урочистої частини заходу 

став музичний концерт у виконанні ар-
тистів військового оркестру інституту 
та творчого колективу „Артцентр”.
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З метою забезпечення якісної професійної підготов-
ки офіцерів Збройних сил України, в ракурсі практичного 
оволодіння іноземною мовою, згідно з мовним стандартом 
НАТО – „СТАНАГ 6001” представники кафедри Інозем-
них мов інституту та Військового коледжу сержантського 
складу ознайомилися з курсом викладання англійської мови 
професійного спрямування „Certificate in Vocational English 
Language Teaching (for university ESP teachers)” (CІVELT), 
який проводився на базі Національного університету обо-
рони України імені Івана Черняховського за сприяння По-
сольства Великої Британії в Україні спільно з Британською 
Радою в Україні та при підтримці Департаменту військо-
вої освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МО 
України.

Курсова підготовка CІVELT

Під нас навчання представники інституту вдосконалили 
свої знання щодо особливостей викладання англійської мови 
за професійним спрямуванням, принципів розробки курсу 
викладання англійської мови професійного спрямування та 
принципам підбору та розробки матеріалів для курсу англій-
ської мови за професійним спрямуванням.

У роботі тренінгу взяли участь представники інституту: 
завідувач кафедри Іноземних мов Храбан Тетяна Євгенів-
на, старший викладач кафедри Дідурик Антоніна Євгенівна, 
викладачі кафедри загальновійськових дисциплін Військово-
го коледжу сержантського складу Штепа Оксана Вікторівна і 
Гаранжа Таміла Миколаївна, які успішно пройшли підготов-
ку та отримали свідоцтва про закінчення курсів CIVELT.

Привітання з 8 березня
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16 березня на 
кафедрі Військо-
во-гуманітарних 
дисциплін спільно 
з відділом мораль-
но-психологічного 
забезпечення пре-
зентовано мульти-
медійну виставку 
„Відважні: наші 
герої”, присвячену 
100-річчю Україн-
ської революції.

Експозиція при-
свячена подіям на-
шої історії ХХ-ХХІ 
століть. На вистав-
ці відображено 
декілька поколінь 
борців за свобо-

Відважні: Наші Герої

З днем народження, Тарасе! 

9 березня відзначалась 206-та річ-
ниця від дня народження видатного 
українського поета, письменника, ху-
дожника, громадського та політичного 
діяча, національного героя і символа 
України ‒ Тараса Григоровича Шев-
ченка. 

Курсанти нашого інституту не зали-
шились осторонь цієї події та вшанува-
ли пам’ять, поклавши квіти до пам’ят-
ника видатного українця.

Тарас Шевченко у своїй творчості 

зобразив саме ті думки й настрої, які 
були важливими в житті українців 
його часу. 

Про те, що його творчість знайшла 
відгук у серцях людей, свідчить те, що 
в другій половині XIX — на початку 
XX століття чи не єдиною книжкою 
в більшості сільських хат України 
був „Кобзар”, вірші з нього вчили на-
пам’ять, за ним училися читати.

 Шевченкові вірші донині актуальні 
в наш час.

ду і незалежність 
України, почина-
ючи від січових 
стрільців, „холод-
ноярівців”, УПА, 
УНР, а також ти-
пажі, образи Ре-
волюції на граніті, 
П о м а р а н ч е в о ї 
революції і, зви-
чайно, Революції 
Гідності.

Важливий по-
сил цієї виставки 
в тому, щоб по-
казати курсантам 
тяглість бороть-
би і прагнення 
українців до сво-
боди!
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Навчальний центр DEPS

З 24 лютого до 06 березня на базі 
кафедри Технічного та метрологічного 
забезпечення факультету Інформацій-
них технологій інституту були про-
ведені курси підвищення кваліфікації 
офіцерів технічного забезпечення вій-
ськ зв’язку.

Під час проведення курсів з офіцера-
ми проводилися заняття щодо особли-
востей ведення документації з питань 

4 березня курсанти факультету Те-
лекомунікаційних систем завершили 
навчання в навчальному центрі DEPS 
за курсами: „Побудова та технічна ек-
сплуатація сучасних систем відеоспо-
стереження” та „Побудова та технічна 
експлуатація ВОЛЗ”.

Курсанти навчились:
налаштовувати мережу абонентсь-

кого доступу за технологією PON та 
виконували зварювальні роботи на оп-
тичних кабелях;

визначати місця встановлення ка-
мер відеоспостереження;

проєктувати типові схеми побудови 
систем відеоспостереження;

визначати тип електроживлення та 
середу розповсюдження інформацій-
них сигналів під час проєктування та 
монтажу систем відеоспостереження;

налаштовувати основні параметри 
відеорегістраторів та камер відеоспо-

стереження;
налаштовувати віддалений доступ 

до відеокамер;
розраховувати необхідну полосу 

пропускання та глибину архіву;
налаштовувати основні та додаткові 

параметри ІР-камер;
налаштовувати та використовувати 

відео-аналітику у ІР-відеоспостере-
женні.

За результатами навчання слухачі 
отримали сертифікати!

організації, експлуатації та списання 
техніки зв’язку, вдосконалено прак-
тичні навички з експлуатації сучасних 
засобів зв’язку та електроживлення. 

Чергова група офіцерів оновила  
свої знання з організації системи елек-
троживлення в інтересах військових 
підрозділів в умовах ведення бойових 
дій.

Сподіваємося, що дані курси допо-

могли військовослужбовцям отримати 
додаткову інформацію та підвищили 
професійний рівень слухачів, а також 
стануть їм в нагоді  та не будуть зай-
вими  під час виконання службових 
обов’язків.

Також щиро вітаємо всіх випуск-
ників курсів з успішним завершенням 
навчання та отриманням Свідоцтв про 
підвищення кваліфікації!

Курси підвищення кваліфікації офіцерів 
технічного забезпечення військ зв’язку
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Зміни щодо життєдіяльності під час 
карантину мають місце і в нашому за-
кладі. Про деякі з них знайомимо на-
ших читачів.

 Навчальний процес: плановий ре-
жим із певними обмеженнями.

„Для упорядкування освітньої 
діяльності під час ізоляції внесено низ-
ку змін до навчальних планів”, – гово-
рить заступник начальника інституту з 
навчальної роботи полковник Олексій 
Сілко. 

Також відбулися й зміни в навчаль-
ному зборі з курсантами заочної фор-
ми навчання, які здобувають цивільну 
освіту. Військовики-контрактники на-
разі навчаються дистанційно.

Стосовно занять з фізичної підго-
товки, їх проводять, але в полегшено-
му режимі. Наприклад, замість кросу, 
бігових і комплексних силових вправ, 
курсанти займаються розвиваючими та 
ігровими видами спорту.

Усі загальні шикування – скасовані.
„У військовому інституті ввели об-

меження на пересування особового 
складу територією. Нині переміщення 
здійснюється винятково маленькими 
групами. Одночасно керівництво ска-

сувало всі загальні шикування, аби 
уникнути масового скупчення людей”, 
– розповідає заступник начальника фа-
культету з морально-психологічного 
забезпечення капітан Андрій Рижков.

Офіцер говорить, що для вихован-
ців інституту щодня додатково прово-
дять роз’яснювальну роботу стосовно 
дотримання всіх умов і правил повод-
ження в умовах карантину.

„Періодично публікуємо оновлену 
інформацію про життєдіяльність вій-
ськового інституту в соцмережах, де 
батьки зможуть доступно з нею ознай-
омитися”, – додав капітан Рижков.

Дезінфекція рук – нова „перепуст-
ка” на КПП і до їдальні.

„Аби потрапити на територію ін-
ституту, всі офіцери, працівники ЗС 
України й відвідувачі повинні пройти 
певні етапи перевірки на контроль-
но-пропускному пункті. Чергові та їхні 
помічники нагадують кожному про 
обов’язкову дезінфекцію рук спеціаль-
ними противірусними розчинами. Чер-
говий медик проводить опитування 
про стан здоров’я й вимірює темпера-

туру внутрішньовушним пірометром”, 
– розповідає фельдшер лазарета вій-
ськового інституту сержант медичної 
служби Зайцев. 

Санінструктор-дезінфектор мед-
санчастини солдат медичної служби 
Марина Походяща також стежить за 
дотриманням правил особистої гігієни 
курсантів у їдальні. Вона контролює 
ретельність і правильність миття рук 
та обробляння їх антисептиками й за-
собами дезінфекції.

 В інституті посилено контроль за 
організацією харчування

Начальник продовольчої служби 

майор Дмитро Коншин говорить, що з 
упровадженням карантину в інституті 
посилено контроль за організацією 
харчування військовослужбовців. „У 
раціоні збільшено кількість продуктів 
з великим вмістом вітаміну С (апельси-
ни, цибуля тощо). Поки що є проблеми 
лише з постачанням лимонів. Тричі на 
тиждень індивідуально видають пит-
ну воду. Також хочемо змінити асор-
тимент холодних страв – включити у 
меню різноманітні вітамінізовані сала-
ти й овочеву консервацію”, – зазначив 
офіцер.

 В інституті змінився графік прий-
мання їжі. Наприклад, час обіду 
розділено на два етапи. До їдальні 
заходять по 20 – 30 курсантів. Окрім 
цього, офіцери зробили перестановку, 
збільшивши при цьому відстань між 
столами. Майор Дмитро Коншин за-
певнив, що приміщення їдальні дезін-
фікують щоранку, щодня відбувається 
медогляд працівників кухні, весь пер-
сонал забезпечений засобами захисту. 

Тобто, і керівництво інституту, і 
особовий склад  не стоять осторонь 
загальнодержавної проблеми та всі ра-
зом докладають максимум зусиль для 
збереження здоров’я та зменшення ри-
зиків…
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Спортивне життя інституту

Рекордна вісімка - для всіх жінок

8 березня курсанти та офіцери фа-
культету Телекомунікаційних систем 
інституту взяли участь у І забігу „Ре-
кордна вісімка”, що проходив на тери-
торії мальовничого парку „Перемога”.

Першість інституту з прикладної стрільби

13 березня 2020 року у стрілецькому 
тирі нашого інституту були проведені 
змагання на першість 
інституту з приклад-
ної стрільби (впра-
ва ПМ-2, 3 постріли 
пробних і 10 в залік, 
мішень №4 спортив-
на). В змаганнях прий-
няли участь збірні ко-
манди підрозділів.

Змагання пройш-
ли на належному ор-
ганізаційному рівні в 
напруженій та цікавій 
боротьбі. За резуль-
татами змагань тим-
часово виконуючий 
обов’язки начальни-
ка інституту гене-

У парку було встановлено Націо-
нальний рекорд в номінації „Найбіль-
ша листівка для жінок у вигляді бігово-
го маршруту у конфігурації вісімки”, 
категорія „Найбільші об’єкти”. 

Сам маршрут дистанцією 8 кіло-
метрів будувався у формі вісімки, де 
учасники пробігали дистанцію за цим 
маршрутом, що символічно утворює 
вісімку.

рал-майор Віктор Остапчук нагоро-
див:.

за I місце – команду 26 курсу пе-
рехідним кубком і грамотою;

за II місце – команду 28 курсу гра-
мотою;

за III місце – команду 37 курсу гра-
мотою.

В особистій першості ТВО началь-
ника інституту нагородив:

за I місце – курсанта 27 курсу ПО-
ХІЛЬЧЕНКА І.М. медаллю та грамо-
тою;

за ІІ місце – молодшого сержанта 
28 курсу ЯНКОВОГО Д.П. медаллю та 
грамотою;

за ІІІ місце – стар-
шого солдата 26 курсу 
АНГЕЛОВА Ю.С. ме-
даллю та грамотою.

Також був нагород-
жений старший солдат 
ПРЯДКА О.С. (2 курс), 
який став чемпіоном 
київської області зі 
змішаних єдиноборств 
ММА у ваговій кате-
горії до 85 кг.

Весь особовий склад 
інституту вітає наших 
чемпіонів і призерів 
змагань, бажає успіхів 
і нових спортивних до-
сягнень та вершин!
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Особливості викладання військово-технічних дисциплін
у підготовці курсантів ВКСС

Сучасне технічне забезпечення вій-
ськ зв’язку вимагає підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців як в лан-
ці експлуатації засобів зв’язку, так і 
організації системи зв’язку. В цьому 
аспекті викладачеві доводиться вирі-
шувати важку задачу з множиною об-
межень, основною з яких є протиріччя 
між зростаючим обсягом і складністю 
навчального матеріалу при обмежено-
му обсязі годин, відведених на його 
освоєння. В таких умовах звичні фор-
ми і методи роботи викладача вимага-
ють адаптації до вимог часу. У зв’язку 
з цим з’явилася доцільність зміни під-
ходу до формування навчально-мето-
дичного комплексу технічних дисци-
плін, що дозволяє реалізувати якісно 
більш глибокий підхід до поза ауди-
торної, самостійної роботи курсантів. 

Роль викладача передбачає перехід 
від чисто механічного роз’яснення 
„важких” питань на аудиторних за-
няттях до більш творчої співпраці з 
курсантами і до спільного пошуку пра-
вильних рішень. При  такому підході 
роль викладача зводиться не стільки 
на формування комплексу знань, умінь 
і навичок, скільки на загальний ро-
звиток, навчання методам самостійної 
роботи зі збору і обробки інформації, 
адаптуючи вираз „освіта на все життя” 
до сучасних вимог – „освіта через все 
життя”. У коледжі поряд з класични-
ми  формами навчання такий підхід 
до підготовки фахівця-зв’язківця  ре-
алізується при використанні сучасних 
інформаційних технологій.

Особливо слід відзначити, що кур-
сантам технічних спеціальностей вла-
стиво в силу специфіки навчальних 

дисциплін працювати з навчальним 
матеріалом, насиченими таблиця-
ми, діаграмами, схемами, поданими 
графічно з використанням технічних 
мультимедійних засобів навчання. В 
силу специфіки спеціальності „зв’яз-
ківець”,  особливостей мислення кур-
санти схильні до більш ефективного 
засвоєння навчального матеріалу, 
представленого у графічному вигляді. 

Звісно, що графічні засоби пред-
ставлення інформації викликають пев-
ні процеси мислення, які спираються 
на образи, а їх оформлення повинно 
бути продумано за змістом і з погляду 
компонування графічної інформації.  
Таким чином, навчальний матеріал по-
винен задіяти у курсанта раціональні 
та емоційні початки. У зв’язку з цим, 
використання в ході проведення занять 
технічних засобів навчання (анімації, 
мультимедіа) синхронізує логіку і об-
разне мислення. В результаті маємо 
значне скорочення тривалості освоєн-
ня  навчального матеріалу, зменшення 

кількості помилок від неоднозначного 
розуміння досліджуваного матеріалу. 

Такий підхід при проведенні занять 
дозволяє здійснити перехід від спільно 
розділеної форми (викладач – курсант) 
до індивідуальної форми діяльності з 
посиленням ролі самого курсанта в са-
моосвіті та саморозвитку. Курсант са-
мостійно вивчає навчальний матеріал 
і сам себе перевіряє, використовуючи 
засоби програмно-апаратного комп’ю-
терного контролю. При самостійній 
оцінці якості засвоєння навчального 
матеріалу добре зарекомендувала себе 
форма комп’ютерних контрольних на-
вчальних тестів. 

При розробці тестів практикується 
два підходи для формування тестових 
завдань: предметна чистота і симуль-
танність (багатоекранність).

Правилом предметної чистоти до-
цільно користуватися при розробці 
тестових завдань з однозначною від-
повідністю „вхід”-„вихід”, де „вхід” – 
контрольне  питання, „вихід” – набір 
пропонованих відповідей, серед яких 
одна вірна. Подібні тести доцільно ви-
користовувати при вивченні загальноо-
світніх дисциплін (математика, фізика) 
і ряду військово-технічних дисциплін, 
де потрібний  однозначний вибір від-
повіді із запропонованої множини, на-
приклад, значення тактико-технічних 
характеристик обладнання.

При вивченні військово-технічних 
дисциплін такий підхід неприйнят-
ний, так як суперечить розвитку про-
фесійного мислення – одночасного 
розгляду одного явища з різних сторін. 
Коли розглядаються явища,  що відбу-
ваються одночасно, є альтернативним 
предметний підхід, який носить назву 
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симультанний, і використовується при 
вивченні узагальнюючих і спеціальних 
дисциплін, які спираються на велику 
кількість попередніх предметів, так 
званих забезпечуючих курсів. Прикла-
дом розвитку симультанного мислення 
може служити курс „Основи побудови 
військової техніки зв’язку”, що спи-
рається на такі предмети, як фізика, 
математика, електронні елементи, ос-
нови телекомунікаційних мереж та 
систем та ін. В той же час орієнтація 
на суму знань не забезпечує автома-
тичного творчого багатостороннього 
підходу до розуміння принципів побу-
дови систем і комплексів зв’язку.  Для 
цього і потрібно розвивати  у курсантів 
багатоекранне мислення, особливо при 
здійсненні навчального тестування, що 
дозволяє виявити прогалини у знаннях 
курсантів.

При складанні тестових завдань в 
основному використовують поширені 
чотири форми тестів (закрита, від-
крита, встановлення правильної від-
повідності, встановлення правильного 
порядку) з опорою на абстрактне мис-
лення тестованого. Так, у тестах закри-
тої форми основна частина завдання 
формується у формі ствердження, що 
перетворюється  в часткове, або хиб-
не висловлювання після підстановки 
однієї з запропонованих відповідей, в 
основному, словесної. Відкрита форма 
тесту має вигляд неповного стверджен-
ня, в якому відсутній один елемент, і 
курсант повинен підставити ключове 
слово (допустимо, словосполучення, 
що складається не більш ніж з двох 
слів). У тестових завданнях на вста-
новлення відповідності треба вибрати 
з двох наведених множин справжні 

Особливості викладання військово-технічних дисциплін
у підготовці курсантів ВКСС

пари. Тестований повинен зв’язати 
кожен елемент першої групи з одним 
або декількома елементами з другої. 
Множини мають, в основному, словес-
не вираження. У тестових завданнях 
на встановлення правильної послі-
довності потрібно визначити порядок 
проходження запропонованих об’єктів 
(символів, слів, формул, малюнків). З 
множини неупорядкованих елементів, 
необхідно встановити порядок між 
ними, тобто правильно відтворити 
отримані знання, тоді ж переказати з 
єдино правильною розстановкою слів, 
символів, формул у вирішенні на-
вчального завдання. Розглянуті форми 
тестових завдань спрямовані на кон-
троль суми статичних, так званих „ака-
демічних” знань, виявлення проблеми, 
але не на перевірку здатності вирішу-
вати проблеми, але це і є суть техніч-
ного, інженерного мислення. Перевір-
ка курсантів на здатність вирішення 
проблемних питань з роботи засобів 
зв’язку, постановка задачі на її авто-

матизацію  – це інший предмет дослід-
ження. Особливістю тестів з технічних 
дисциплін є те, що вони повинні скла-
датися на професійній мові, на якій 
мислять фахівці, мовою техніки (з ви-
користанням графіки, схем структур-
них, функціональних, електричних).  
Пропоновані завдання повинні носи-
ти проблемний характер, вимагати 
від курсантів для вирішення пробле-
ми використання широкого спектру 
знань, властивого різним навчальним 
дисциплінам, сприяти розвитку про-
фесійного мислення. Отже, професій-
не тестування повинно спиратися на 
повноцінну людську свідомість, дві 
форми мислення, дві області людської 
творчості. Тобто, поряд із словесним 
мисленням необхідно розвивати об-
разне мислення. Професійно-орієнто-
вані навчальні тестові завдання мають 
метою формування  у курсантів про-
фесійних знань і навичок, які він по-
винен засвоїти. Використання відеома-
теріалу і мультимедійного обладнання 
спрямовано на синхронізацію логіки  
та емоційної сфери (образного мислен-
ня) курсанта і, як результат, прискорює 
поширення та поглиблення знань. 

Таким чином, використання в тех-
нічних дисциплінах навчальних ком-
плексів і тестів для всіх видів занять 
робить процес навчання більш інтен-
сивним.  Зміна ролі викладача і зро-
стання пріоритету самостійної роботи 
курсанта сприяють становленню його 
як фахівця – військового зв’язківця.

Викладач циклової комісії з 
експлуатації військових засобів 
зв’язку  ВКСС ВІТІ, к.т.н., 
доцент В.КУРЧАНОВ
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Кращі викладачі та науковці

Не лише якісні знання можуть пере-
дати викладачі нашого інституту своїм 
підопічним, а й величезний досвід, 
пов’язаний зі службовою діяльністю 
та бойовими діями на сході України. 
Основна мета викладачів нашого ін-
ституту – високі показники майстер-
ності майбутніх офіцерів. Одним з 
провідників сучасності та актуальних 
знань у військових вишах є старший 
викладач кафедри  Бойового застосу-

Ільїнов Михайло Дмитрович наро-
дився 21 листопада 1948 року в селі 
Олександрівка-Донська Воронезької 
області. У 1968 році став курсантом 
Київського військового училища зв’яз-
ку. По закінченню розпочав військову 
службу в Московському військовому 
окрузі на посаді начальника зміни, зго-
дом змінив місце служби, отримавши 
посаду старшого інженера кафедри 
Розповсюдження радіохвиль антенних 
пристроїв, потім був ад’юнктом цієї ж 
кафедри, у 1980-му році став начальни-

вання підрозділів зв’язку полковник 
ЛАЗАРЬ Борис Богданович.

Старший викладач кафедри Бойо-
вого застосування підрозділів зв’язку 
полковник ЛАЗАРЬ Борис Богданович 
народився 10 січня 1981 року у місті 
Новояворівськ Яворівського району 
Львівської області у сім’ї військово-
службовця. Все дитинство він мріяв 
пов’язати своє майбуття з військовою 
службою так само, як його батько. 
Тому, після 8-го класу Борис Богдано-
вич вступив до Львівського Військово-
го ліцею імені Героїв Крут. У 1998 році 
вступив до Полтавського Військового 
інституту зв’язку за спеціальністтю 
„Бойове застосування комплексів вій-
ськового зв’язку”. Саме так символічно 
починається історія військової служби 
одного з кращих офіцерів-викладачів 
інституту.

Військова служба офіцера проходи-
ла корисно та цікаво, були і труднощі, 
і радощі (обіймав посади командира 
взводу ЗАЗ, заступника начальника 
центру з озброєння, заступника на-
чальника Головного пункту управлін-
ня системами зв’язку та інформацій-

них систем). Результатом цієї плідної 
багаторічної праці став набутий досвід 
та високий професіоналізм. 

Борис Богданович є учасником 
бойових дій на сході України.

Прослуживши близько 20 років на 
посадах різної складності у військах, за 
рішенням Начальника військ зв’язку та 
волею долі був призначений на посаду 
старшого викладача нашого інституту.

Полковник ЛАЗАРЬ пишається кур-
сантами та офіцерами, яких навчив та 
навчає, а також вважає за честь те, що 
розпочав свій шлях з навчального за-
кладу імені Героїв Крут, які полягли 
за Україну та дивним збігом обставин 
продовжує службу у військовому вищі 
імені цих героїчних юнаків.

Заняття Бориса Богдановича 
обожнюють курсанти, вони намага-
ються не пропускати їх та вловлю-
вати кожне слово. Модерні заняття, 
підкріплені бойовим досвідом, ось що 
актуально для покоління майбутнього 
війська Збройних сил України.

Викладач кафедри №31
майор М. СТОЙЧЕВ

ком лабораторії. У 1985 році був при-
значений на посаду викладача, а в 1991 
році на посаду старшого викладача.

Так сталося, що перші роки виклада-
цької діяльності Михайла Дмитровича 
прийшлись на мої курсантські роки, а 
з урахуванням того, що його науковий 
керівник доктор технічних наук, про-
фесор Цибізов К.М. був керівником 
написання моєї випускної дипломної 
роботи, нас звела доля. Можливо ця 
зустріч стала одним із вирішальних 
факторів того, що сам я в майбутньо-
му присвятив багато років свого жит-
тя саме викладацькій діяльності. При 
цьому уже понад 15 років ми працю-
ємо з Михайлом Дмитровичем разом, 
він точно може вважатися взірцем нау-
кової та професійної діяльності. 

У 1980-х  роках підполковник 
Ільїнов М.Д. брав участь у розробці 
мобільної станції супутникового зв’яз-
ку „Епіграма”, а у 1990-х – станцій 
„Ливень-1 та 2”. Він був керівником 
низки науково-дослідних  робіт, авто-
ром багатьох наукових робіт і мето-
дичних посібників з розробки антенної 
техніки. Ільїнов Михайло Дмитрович 
є не тільки професіоналом у галузі 

зв’язку, а й прикладом для насліду-
вання, він з легкістю може пробуди-
ти інтерес курсантів до вивчення та 
здійснення нових досліджень. Варто 
згадати Шацького Ігоря Анатолійо-
вича, випускника нашого інституту 
2006 року, який  отримав патент на 
циліндричну низькопрофільну антену 
і був нагороджений дипломом третьо-
го ступеня Всеукраїнського конкур-
су „Кращий винахід року”, у якому 
брав участь під керівництвом Ільїно-
ва М.Д. та Мацаєнка А.М. На протязі 
своєї викладацької діяльності Ільїнов 
М.Д. взяв участь у написанні великої 
кількості публікацій. В останні роки 
напрямок його роботи був спрямова-
ний на створення нових антен для вдо-
сконалення роботи систем мобільного 
радіозв’язку. За останні роки він став 
співавтором декількох навчальних 
посібників, останній із яких носить 
назву „Плоскі хвилі”. Керівництво 
інституту пишається такими про-
фесіоналами як Михайло Дмитрович, 
бажає йому міцного здоров’я, тер-
піння та успіху для нових досягнень!
Старший викладач кафедри №12
працівник  ЗСУ  А. ПОМІН
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Посилена підготовка курсантів випускних курсів

У курсантів випускних 
курсів нашого інституту за-
вершився курс посиленої 
підготовки. Практичні занят-
тя майбутніх офіцерів-зв’яз-
ківців тривали три тижні і 
проходили на базі окремої 
бригади зв’язку Збройних сил 
України. Посилена підготовка 
проводилась з урахуванням 
попереднього розподілу ви-
пускників на первинні посади 
та передбачала підвищення 
курсантами рівня власних на-
вичок з фахової підготовки та 
їх готовності до виконання 
обов’язків на офіцерських по-
садах у військах. 

Під час проходження фа-
хового блоку курсанти-випускники в 
польових умовах практично відпрацю-
вали питання із розгортання та інже-
нерного обладнання елементів пунктів 
управління та порядку їх охорони, у 
складі екіпажів виконали нормативи 
та навчальні завдання з розгортання 
засобів зв’язку в польових умовах. 
Розгорнули вузли зв’язку, лінії прямо-
го зв’язку, лінії прив’язки та практич-
но виконали функціональні обов’язки 
за посадами на вузлах зв’язку пунктів 
управління різних рівнів. Заняття з 
бойового застосування підрозділів 
зв’язку акумулювали в собі теоретичні 
знання та практичні навички, які ви-
пускники отримали в інституті за весь 
час навчання. 

На заключному етапі посиленої під-
готовки проведений комплексний ек-
замен, на який для незалежної оцінки 

залучені фахівці із 179 Об’єднаного 
навчально-тренувального центру вій-
ськ зв’язку. 

Випускники інституту успішно 
пройшли всі випробування та отри-
мали свідоцтва і сертифікати про про-
ходження курсу. Результати посиле-
ної підготовки курсантів-випускників 
2020 року показали її ефективність та 
позитивний вплив на рівень фахової 
підготовки курсантів щодо їх готов-
ності до виконання обов’язків на пер-
винних офіцерських посадах. Другий 
тиждень занять був дуже насичений та 
динамічний. З курсантами були прове-
дені заняття з тактики, інженерної під-
готовки, тактичної медицини, експлуа-
тації та бойового застосування БпЛА, 

вогневої підготовки з виконан-
ням стрільб зі штатної зброї. Зі 
слів курсантів, саме такий вид 
практичних занять перед випу-
ском з інституту дозволяє струк-
турувати знання, отримані про-
тягом навчання в інституті та 
черговий раз практично відпра-
цювати нормативи та навчальні 
завдання, які курсанти відпра-
цьовували на молодших курсах. 
Під час цих занять курсанти-ви-
пускники у складі екіпажів від-
працюють питання розгортання 
вузлів зв’язку та елементів пун-
ктів управління різних ланок, 
складуть випускний іспит, який 
дасть оцінку підготовці кур-
сантів-випускників 2020 року.
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Участь особового складу НЦЗІ у випробуваннях ІІ етапу 
розгортання системи супутникового зв’язку ЗСУ

Відповідно до програми переосна-
щення Збройних Сил новітніми за-
собами зв’язку до 2020 року, наказу 
Начальника військ зв’язку Збройних 
сил України – начальника Головного 
управління зв’язку та інформаційних 
систем Генерального штабу Збройних 
сил України особовим складом Нау-
кового центру зв’язку та інформати-
зації інституту проведено приймання 
виконаних робіт ІІ етапу розгортання 
системи супутникового зв’язку Зброй-
них сил України. В його рамках було 
прийнято Центральну польову станцію 
(далі – ЦПС) супутникового зв’язку, 
призначену для забезпечення захище-
ного інформаційного обміну (голос, 
передача даних) з використанням 
ресурсу штучного супутника Землі 
(орендованого в інших операторів).

Для вирішення цього завдання в 
НЦЗІ було розроблено програму та ме-
тодики визначальних відомчих випро-
бовувань ЦПС супутникового зв’язку, 
які складаються з: 

автоматизованого антенного поста 
(у складі антени, поворотного привода, 
системи автосупроводження, системи 
захисту від обмерзання);

приймально-передавального облад-
нання;

каналоутворюючого та комутацій-
ного обладнання (у складі обладнання 
для формування супутникових каналів, 
обладнання для стику з наземними ме-
режами зв’язку, модемного обладнан-
ня);

системи управління;
основної машини КУНГ-1 (авто-

мобільне-базове шасі КрАЗ (далі – 

АБШ КрАЗ);
причепа основної машини;
допоміжної машини КУНГ-2 (АБШ 

КрАЗ);
причепа допоміжної машини.
Основними завданнями ЦПС супут-

никового зв’язку є:
забезпечення, за необхідності, при-

йому та виконання всіх функцій: від 
основної стаціонарної станції до ЦПС 
та навпаки;

двосторонній обмін інформацією з 
віддаленими станціями супутниково-
го зв’язку ЗС України та комутацію 
потоків даних між усіма віддаленими 
ССЗ ЗС України;

моніторинг стану всіх елементів си-
стеми супутникового зв’язку Збройних 
сил України  в реальному режимі часу;

зміну конфігурації системи супут-
никового зв’язку ЗС України;

підключення та тестування віддале-
ної станції супутникового зв’язку, яка 
підключається вперше, або повторно;

зміну частоти та режиму роботи від-
даленої станції супутникового зв’язку;

збір оперативних та статистичних 
даних про якість функціонування ме-
режі супутникового зв’язку ЗС Украї-
ни, використання її ресурсів;

контроль якості супутникових ка-
налів зв’язку;

реплікацію (синхронізацію бази 
даних про абонентів мережі супутни-
кового зв’язку) бази даних з основної 
стаціонарної станції на ЦПС при наяв-
ності каналу зв’язку з базою даних ос-
новної станції не менше, ніж один раз 
на добу;

сумісність системи супутникового 
зв’язку ЗС України з транспортною 
мережею системи зв’язку ЗС України;

роботу віддалених станцій в системі 
супутникового зв’язку Збройних сил 
України з топологією „зірка”.

За результатами проведення випро-
бовувань було складено акт випробу-
вань Центральної польової станції су-
путникового зв’язку на відповідність 
вимогам потреб ЗС України та подаль-
шого введення в експлуатацію, що, в 
свою чергу, значно підвищить стій-
кість системи супутникового зв’язку 
Збройних сил України. 
Провідний науковий співробітник 
НДВ №12         підполковник 
М. ЗІНЧЕНКО
Старший науковий співробітник 
НДВ №12        підполковник 
Н. ГРИШИНА
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Кращі курсанти 

В умовах сьогодення військові 
підрозділи не функціонують без 
участі представниць прекрасної 
статі, які з кожним днем доводять, 
що не гірші за чоловіків. 
Уособленням не тільки жіночності, 
а й сили духу та наполегливості 
є курсантка 273 навчальної 
групи Толкунова Олександра. 

Починаючи з першого курсу 
навчання в інституті, дівчина  старанно 
ставилась до вивчення дисциплін і 
поступово демонструвала позитивні 
результати. Схильність до точних 
наук та ретельна підготовка стала у 
пригоді під час участі в олімпіаді з 
математики, де Олександра зайняла 
почесне перше місце. Цікавими для 

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управлін-
ня та зв’язку курсант 386 навчальної 
групи солдат Вертелецька Анастасія 
Сергіївна. За перший рік навчання в 
інституті курсант Вертелецька досягла 
високих показників у навчанні, спорті. 

Курсант Вертелецька розпочала на-
вчання у Військовому інституті теле-
комунікацій та інформатизації у 2018 
році за спеціальністю „Кібербезпека”, 
вказуючи, що вибір даної професії та 
спеціальності був та залишився акту-
альним в наш час і дана спеціальність 
була мрією ще зі шкільних часів, тому 
вступ до інституту являвся перспек-
тивою у здійснені мрії, яку не злякала 
навіть військова служба у Збройних 

Талановита курсантка Дудка Анна 
Сергіївна народилась 2 квітня 2000 
року в місті Київ. З дитинства вона ста-
ранно навчалась, пізнавала нові науки 
та жила танцями. 

Велику роль у виборі майбутньої 
професії відіграв хрещений Анни, який 
приймає активну участь у проведенні 
Операції Об’єднаних Сил. 

„Батьки були шоковані. Я прийшла 
одного вечора і сказала: буду військо-
вою, як хрещений. Мені подобається. 
Я витримаю. Офіцерів-професіоналів в 
нашій країні мало, а жінок – тим паче. 
Буду розривати стереотипи. І знаєте, 
батьки мене підтримали тоді, і підтри-
мують досі” – коментує Анна. 

Курсантка 17 курсу факультету Те-
лекомунікаційних систем приймає ак-
тивну участь у житті курсу, факультету 
та інституту. З першого курсу дівчина 

відвідує секцію Бойової армійської си-
стеми та входить у склад збірної інсти-
туту. Бронзова призерка інститутських 
змагань з відтисків встигає і у навчан-
ні, отримуючи оцінки „відмінно” з усіх 
навчальних дисциплін.

Інститут став для дівчинки другим 
домом, вона швидко знайшла собі ба-
гато друзів та зарекомендувала себе з 
кращої сторони. Тут, в інституті, дів-
чина знайшла своє призначення та 
кохання. Життя Анни у ВІТІ активне 
та яскраве, вона приклад для багатьох 
дівчат-першокурсниць та своєї молод-
шої сестри, яка хоче піти по її стопах. 
Аня – приклад та авторитет для своїх 
однокурсників та друзів, людина – на 
яку завжди можна покластись.

 Бажаємо Анні натхнення та успіхів!
курсант 17 курсу 
солдат А. РУДНИЦЬКА

дівчини були заняття з тактики, на 
яких вона могла позмагатися у знаннях 
з будь-ким із групи, а тому не дивно, 
що всі нормативи і вправи з цього 
предмету складала на „відмінно”. 

Вільний від навчання час 
Олександра приділяє удосконаленню 
фізичної підготовки та розвиваючим 
іграм. Неодноразово брала участь 
у змаганнях із шахів, де займала 
перші місця в особистій першості 
інституту, а у складі команди 
серед збірних Києва – друге.   

Керівництво інституту пишається 
успіхами курсанта Толкунової 
і бажає рухатися тільки вперед.
Курсант 271 навчальної групи
солдат Д. СОРОКА

силах України. Основні сили дівчина 
зосереджує на легкій атлетиці, показу-
ючи відмінні результати та здобуваю-
чи призові місця у спартакіадах інсти-
туту. Начальник курсу неодноразово 
висловлювався з позитивної сторони 
про курсанта Вертелецьку, вказуючи 
на її сумлінне ставлення до військової 
служби. Незважаючи на всі труднощі, 
які є можливими під час проходження 
служби у Зброїних силах України, кур-
сант Вертелецька являється прикладом 
для жінок-військовослужбовців фа-
культету Бойового  застосування 
систем управління та зв’язку.
Заступник начальника 
факультету №3 з МПЗ            
капітан А.РИЖКОВ
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Традиції святкування 8 березня

1975 рік ООН оголосила Міжна-
родним роком жінок. З 1977 року 8 
Березня святкується як Міжнародний 
жіночий день – день боротьби за пра-
ва жінок і міжнародний мир. В Україні 
це свято відзначають на державному 
рівні, хоча його смисли давно втрачені. 

Гортаючи сторінки історії Міжна-
родного жіночого дня, натрапляєш 
на такі, що викликають неабияке за-
хоплення: у В’єтнамі, наприклад,  8 
березня жінок вітають вже дві тисячі 
років. Тільки називають це свято Днем 
пам’яті сестер Чинг. Ці дівчата очоли-
ли війну в’єтнамців проти китайського 
народу. А коли військо потрапило в 
полон, покінчили життя самогубством, 
стрибнувши в річку.

 Виявляється, його відзначали ще в 
Стародавньому Римі як матрони, так 
і їхні рабині. Перші отримували пода-
рунки від чоловіків, другі – вихідний. 
І ті, й інші вирушали до храму Вести, 
хранительки домашнього вогнища і 
священного вогню. Дійство мало ве-
личезне значення, оскільки жіноцтво 
утверджувало свої принципи. 

У греків хранительку домашнього 
вогнища називали Гістія (Гестія). Цій 
Богині присвячували головні держав-
ні святилища, вогонь яких вважався 
символом державної міцності й могут-
ності. В храмах Вести-Гістії служили 
прекрасні діви – весталки, які берегли 
священний Вогонь. 

У скіфській релігії покровитель-
кою домашнього вогнища, державного 
вогню (державного керма) була Боги-
ня Табіті. Її вважали царицею скіфів, 
Матір’ю скіфів. Усі святкування почи-
налися з поклоніння богині та приго-
щання її: перш, ніж самим напитися з 
чаші, скіфи виливали трохи у вогонь, 

щоб напоїти Та-
біті і не викликати 
її гнів і жорстку 
помсту за забуття. 

У слов’ян уко-
ренилась інша 
традиція – свят-
кувати День ма-
тері (який, до 
речі, нині активно 
пропонують нам 
як альтернативу 8  
березня). 

У ті далекі часи 
жінки навіть по-

думати не могли, що обмежуються їхні 
права. А права слабкої половини люд-
ства тоді, як відомо, зводилися виклю-
чно до обов’язків материнства та збе-
реження домашнього вогнища.

Згодом і ці традиції відійшли у ми-
нуле. 8 березня 1857 року кілька сотень 
робітниць текстильних та взуттєвих 
фабрик Нью-Йорка провели страйк і 
демонстрацію – вони вимагали 10-го-
динного робочого дня, поліпшення 
умов праці й однакової з чоловіками 
заробітної платні.

Через 50 років жіночий день, як 
перший Міжнародний, відзначили 19 
березня в 1911 році у багатьох євро-
пейських країнах.  У 1914 року вперше 
в багатьох країнах Жіночий день було 
проведено 8 березня, оскільки збігся 
із неділею. У підсумку ця дата стала 
остаточною. А дата 19 березня надихає 
нас перегорнути сторінки поетичних 
збірок Ліни Костенко, чиї вірші ліку-
ють зранені душі, надихають творити 
добро, утверджувати справедливість, 
шукати гармонію в собі і  у всесвіті… 

 Нині Королева української поезії  
святкує в цей день своє 90-річчя. Адже 
це в наших давніх традиціях згадувати 
Славетних Українок, особливо таких, 
як ця дивовижна поетеса, що являє нам 
і світові „титанічну працю душі”. Вона 
стала живою легендою: „Ліна Костен-
ко – і жінка, і письменник без віку”. 

Нашим курсантам добре відомі її 
слова з „Берестечка”: „Ми воїни. Не 
ледарі. Не лежні. І наше діло праведне 
й святе. Бо хто за що, а ми за незалеж-
ність. Отож нам так і важко через те”.  
Вони яскравими літерами зустрічають 
їх на КПП, проводжають у навчальні 
аудиторії, піднімають бойовий дух на 
навчальних полігонах. Подвижництво 

і поета, і воїна в тому, що кожен із них 
до останнього подиху „захищає фор-
тецю”, „на ціле військо з шаблею іде”. 

Святкування 8 березня у сучасних 
культурних реаліях набуває нового 
звучання, нових смислів. Перш за все 
тому, що в Україні триває військовий 
конфлікт. Каліцтва, смерть близької 
людини, сироти – це все назавжди 
змінило світогляд та життя сучасного 
українського жіноцтва. 

Саме цю зміну і відображає фото-
виставка „Жіноче обличчя війни”, яку 
підготували викладачі кафедри Війсь-
ково-гуманітарних дисциплін як один 
із традиційних заходів. Розкрито образ 
жінки як волонтера, капелана, розвід-
ниці, снайперки, зв’язківця і, водночас, 
ніжної, неповторної особистості. 

Феномен української жінки в нез-
ламній, тихій силі та безмежній душі. 
Уособленням цієї особливості є й Ліна 
Костенко – людини, яка мужньо про-
тягом стількох років утверджувала 
українське в Україні, присвятивши 
„своє життя тому, щоб Україна справді 
збулася – і збулася гідно”.На початку 
третього тисячоліття жінки на весь го-
лос заявили про свої права, свободи, 
прагнення. Таку дещо агресивну пози-
цію називають фемінізацією, еманси-
пацією. Жінки, незалежно від кольору 
шкіри, прагнуть ні в чому не поступа-
тися чоловікам, працювати на рівні з 
ними в усіх сферах життєдіяльності – 
від виробництва до вищих щаблів вла-
ди. Багато жінок є депутатами, навіть 
Президентами у своїх країнах. 

Є багато творчих особистостей, 
обдарованих і талановитих.  Роль жін-
ки у будь-якому суспільстві і в будь-я-
ку епоху неможливо переоцінити. З 
сивої давнини вона була і є хранитель-
кою домашнього вогнища, володаркою 
життя. Недарма кажуть, що усі чотири 
кути хати тримаються на жінці. І саме 
в цьому призначенні є велика життєва 
мудрість.

Шануймо Жінку, любімо Жінку, да-
руймо їй щастя і радість! 

Навчімося усвідомлювати, що най-
вищий момент сенсу буття – дарувати 
найріднішим людям хоча б краплину 
уваги і любові повсякчас.

Доцент кафедри 
Військово-гуманітарних дисциплін 
Н. ЛОГВІНЕНКО
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Практичні заняття з застосування БпЛА-ретранслятора

Спираючись на досвід, отриманий 
під час бойових дій на сході України 
у підготовці офіцерського складу наш 
інститут вже багато в чому перейшов 
на стандарти НАТО.

Так, під керівництвом досвідчених 
викладачів кафедри Спеціальних інфо-
маційних систем та робототехнічних 
комплексів майбутні офіцери-зв’язків-
ці факультетів Бойового застосування 
систем управління та зв’язку, Інформа-
ційних технологій на курсі посиленої 
підготовки проводять польові прак-
тичні заняття з дисципліни „Бойове 
застосування безпілотних авіаційних 
комплексів”.

Зокрема курсанти вдосконалюють 
практичні навички щодо формуван-

ня польотного завдання для БпЛА, 
спостереження за польотом БпЛА-ре-
транслятора в автономному режимі, 
проводити передпольотну підготовку, 
збирати та розбирати БпЛА, віднов-
лювати та проводити технічне обслу-
говування БпЛА у польових умовах. 
Вчаться отримувати та аналізувати 
відеоінформацію про противника в ре-
жимі реального часу.

„Вивчення даної дисципліни для 
сучасного зв’язківця вкрай необхідна, 
тим паче, хто освоїв управління та ро-
боту на БпЛА, зможуть і в подальшому 
опановувати й інші типи високотехно-
логічної техніки, яка зараз надходить у 
війська”, – зазначив начальник кафе-
дри полковник Ігор Панченко.

Військово-професійна орієнтація
Відповідно до плану організації 

та проведення військово-професій-
ної орієнтації молоді що до вступу до 
ВІТІ представниками інституту була 
проведена робота у військових ліцеях 
з посиленою військово-фізичною під-
готовкою: Львівський державний лі-

цей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Крут, Лу-
ганський обласний ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою „Ка-
детський корпус імені героїв Молодої 
гвардії” (м.Кремінна), Одеський ліцей 
з посиленою військово-фізичною під-

готовкою, Військово-морський ліцей, 
Острозький ліцей з посиленою війсь-
ково-фізичною підготовкою. Головним 
завданням було надати випускникам 
практичні поради і рекомендації з осо-
бистісного розвитку і успішного ви-
бору професійного шляху, обговорити 
специфіку навчання у нашому інсти-
туті. Ліцеїстам, які виявили неабияку 
зацікавленість перспективами здобути 
освіту у ВІТІ, були надані вичерпні 
відповіді на індивідуальні запитання 
щодо пакету необхідних документів 
для вступу та їх оформлення, особли-
востей вступної кампанії у 2020 році.

Бажаємо випускникам впевненості 
у власних силах та відвертого прагнен-
ня до нових знань та чекаємо на Вас у 
стінах нашого славетного навчального 
закладу!
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Вірші

Здрастуй, привіт, мій рідний. Так  сильно скучила за тобою.
Згадую нашу кожну хвилину. Такі щасливі були, до болю.
Пам’ятаю твоє кожне слово, твої рухи, твій рідний запах.

Хай буде тричі прокляла та війна. Ненависна. Все зруйнувала.
Я так хочу тебе побачити, я так хочу тебе почути.

Я б півсвіту віддала не вагаючись, лише б на мить тебе знов торкнутись.
Ще раз глянуть в кохані очі, провести рукою по твоєму обличчю.
Війна вирвала моє серце. Ненависна. Хай буде проклята тричі.

Не ятри собі душу, сонце. Не згадуй мене, викресли, випали.
Я скучив. Дуже. Але не мав. Я не мав, сонце, іншого вибору.

Я хотів захистити диплом, універ закінчити. Одягти тебе у сукню весільну.
Але я мусив піти. Захищати тебе й країну рідну. Як же я скучив сильно.

Не лий  сліз, кохана. Вони мені печуть сильніше, ніж рани в бою.
Прошу викресли, випали. Не плач, не згадуй мене. Прошу.

Я люблю тебе і любитиму. Усмішку, погляд, розмову, волосся.
Але не міг по-інакшому. Вибач, якщо зможеш. Цілую в носик.

Викресли, випали, не ятри собі душу, не згадуй, забудь ...
Знаєш, бувають випадки. Коли ти вбитий, хоч не тебе в труну кладуть.

Я не можу забути. Я не хочу забути. І я не забуду доти,
Доки струм тілом проходить, як згадаю твій рідний дотик.
Я так скучив. Так пусто. Так боляче. Так тебе не вистачає.

Ми мали попереду все життя. А його виявилося мізерно мало.
Хай буде тричі проклята та війна. Ненависна. Все зруйнувала.

Мої сторінки вже списані. Вирвані, знищені, снарядами спалені.
Вітром донецьким розвіяні, рознесені, укриті війною завалами.

Руки вже не обіймуть тебе, закривавлені, мозолисті.
Наше щастя залишилося там. В окровавленому окопі, в листі.

Не проплакуй за мною очей. Оченят своїх зелено-ясних.
Хто знав, що я так рано піду. Що нам відведено так мало часу.

Я залишився там серед поля. В тому страшному окопі.
Серед вибухів смертельних снарядів, серед листя і запаху крові.
Не приїду, як казав, на ротацію. Лишусь тут, у броні, серед поля.

А ти там. Живеш і житимеш. Забудь. Я люблю і любитиму. Прощай, сонце. 
Цілую в носик.

Курсант 283 навчальної групи
А. ДЯЧЕНКО
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Через працю вгору піднімаючись,
 Ми стрімко падаємо вниз.

 У вільному падінні за залишки 
чіпляючись,

 Надію грієм, але це каприз.
 

Фундамент заново щоразу зводячи,
 Ми кувалдою рушимо стіни.

 І заново цементи крутячи,
 Віримо в краще і чекаємо зміни.

 
Ми, відкриваючи інші дороги,

 Минулі забуваємо стежки.
 І, стоячи біля дверей на порозі,
 Не розуміємо вже хто я і хто ти.

Але ж бачимо сонце сяюче 
І бездонне блакитне небо.

Живемо на добро сподіваючись,
Бо інакшого нам і не треба!

Курсант 386 навчальної групи 
солдат Я. БІГУН


