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Новини, події, факти

Святкування Великодня.

У нашому інституті святкуван-
ня Великодня розпочалося зі свят-
кового сніданку. Курсанти спробу-
вали освячені паски та крашанки.  
Майбутніх офіцерів-зв’язківців 
привітали керівництво інституту 
та інші. 

Протягом дня вони мали мож-
ливість переглядати трансляції бо-
гослужінь, відпочивати, вчитися, 
телефонувати рідним та близьким.

Варто зазначити, що раніше 
у ВІТІ на Великдень курсантам 
максиально давали можливість 
відсвяткувати разом 
із рідними та близь-
кими. 

Цього року вони 
святкували повним 
складом в інституті, а 
це близько 1300 кур-
сантів. Звільнень осо-
бового складу у виші 
не було задля запо-
бігання розповсюд-
ження COVID-19. 

Але в умовах ка-

рантину керівництво 
інституту відповідаль-
но поставилось до 
організації святкових 
вихідних для кур-
сантів. Пасхальні ла-
сощі, спортивні ігри, 
достатня кількість 
часу для відпочинку – 
чи не справжнє свято 
для особового скла-
ду?!

На факультеті Ін-
формаційних техно-

логій вперше між курсами було 
організовано змагання з кібер-
спорту та гри CS:GО (Counter-
Strike). 

Також курсанти мали мож-
ливість вкотре продемонструва-
ти свою майстерність і навички у 
турнірі з програмування. Не за-
лишились поза увагою і змаган-
ня з футболу та волейболу.

За почесні перші місця коман-
ди було нагороджено смачними 
нагородами.
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Новини, події, факти

21 квітня лікарі ме-
дичної служби інсти-
туту під керівництвом 
начальника медичної 
служби підполковника 
медичної служби Окса-
ни КАЛЬЧЕНКО про-
вели бесіди-звернення 
із курсантами щодо за-
побігання коронавірус-
ної інфекції в інституті, 
адже підтримка і пора-
ди професіоналів зараз 
є найважливішими!

Багато курсантів дя-
кували та аплодували 
нашим медикам. Ось 
основні поради від го-
ловних борців за наше 
життя та здоров’я:

Медична служба ВІТІ рекомендує!

  Паніка – найлютіший ворог поряд-
ку й успіху в будь-чому! Між панікою 
та стресом можна сміливо поставити 
знак рівності! А стрес, як відомо, знач-
но знижує імунітет.

  Зараз у ЗМІ просочується багато 
провокуючої і недостовірної інформа-
ції. Користуйтеся перевіреними дже-
релами! А ще краще – звертайтеся із 
запитаннями до наших лікарів! Ми 
закликаємо всіх і надалі залишатися 
при здоровому глузді і слідувати реко-
мендаціям Міністерства охорони здо-
ров’я.

  Залишаючись на території інститу-
ту, ми перебуваємо в режимі ізоляції – 
це наш рятувальний бункер!

  Ви носите маски і не бачите по-
смішку один одного, але ви бачите очі 
своїх здорових товаришів!!!

  У вас суха шкіра і 
тріщинки на руках від 
антисептиків, але ви 
здорові!

  Щодня двічі на день 
Ви продовжуєте про-
водити дезінфекцію у 
своєму розташуванні, 
Ви знаєте на пам’ять 
усі інструкції! Ви наша 
надія! Ви найкращі!

Якщо захворіли, 
зверніться до лікаря, не 
зволікайте.

Не сидіть перед екра-
нами допізна, дбайте 
про свій сон – це до-
дасть Вам сил.

Піклуйтеся один про 
одного і будьте ввічливі.
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Новини, події, факти

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. 
за київським часом сталася найбільша 
техногенна аварія в історії людства – 
вибухнув четвертий реактор Чорно-
бильської АЕС. 

Внаслідок вибуху виникла поже-
жа, яка перекинулася на дах третього 

День пам’яті про Чорнобильську катастрофу

енергоблоку. Після вибуху та пожежі 
утворилася радіоактивна хмара, яка 
накрила не лише території сучасної 
України, Білорусі та Росії, але й тери-
торії багатьох європейських країн – 
Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, 
Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, 

Литви, Латвії. 
За Міжнародною шкалою ядерних 

подій цю аварію класифікували за най-
вищим – сьомим рівнем небезпеки, 
сумарна радіація ізотопів, викинутих у 
повітря, склала 50 мільйонів Кюрі, що 
в 30-40 разів більше, ніж при вибуху 
бомби в Хіросімі 1945 року.

Радіоактивного ураження зазна-
ли близько 600 000 осіб, насамперед, 
ліквідатори катастрофи. За даними 
міжнародних організацій в результаті 
аварії померли 60 тисяч ліквідаторів, 
а 165 тисяч стали інвалідами. Світла 
пам’ять загиблим Героям та міцно-
го здоров’я всім живим, ліквідаторам 
Чорнобильської катастрофи.

У ніч з 25 на 26 квітня курсанти 
інституту запалили свічки пам’яті 
та вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять всіх загиблих Героїв-ліквіда-
торів аварії на Чорнобильській АЕС.

Ми пам’ятаємо…

Експрес – брифінг з курсантами випускних курсів

За ініціативи ТВО начальника ін-
ституту в цьому місяці відбулася зу-
стріч начальників відділів та служб з 
курсантами випускних курсів, метою 
якої було налагодження внутрішньої 
комунікації щодо окреслення цілей і 
завдань, які стоять перед випускника-
ми цього року, про подальші перспек-
тиви військової служби.

Під час зустрічі керівний склад на-
вчального закладу виступив з допові-
дями і відповів на запитання випуск-
ників за своїми напрямками діяльності. 

Протягом заходу представників усіх 

випускних курсів факультетів інститу-
ту ознайомили з умовами та порядком 
виплати грошового забезпечення офі-
церському складу та довели інформа-
цію щодо забезпечення майбутніх офі-
церів речовим майном. 

Наразі залишається найвідповідаль-
ніший етап усього навчання в інституті 
– успішно підготуватися до складання 
державних іспитів, отримати перше 
офіцерське звання та показати на но-
вих посадах у військах свій високий 
рівень підготовки, який надав вам на-
вчальний заклад.
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День донора

Вже традиційно курсанти інституту 
приймають участь у Днях донора, що 
проходять в Національному військо-
во-медичному клінічному центрі „Го-
ловний військово-клінічний госпіталь” 
щоб поділитися частинкою життя з усі-
ма військовими, хто цього потребує.

Бути донором корисно й для вас, ось 
кілька фактів чому:

В донорів суттєво менший ризик 
серцево-судинних хвороб. За даними 
Американської Медичної Асоціації 
люди середнього віку, які щопівроку 
здавали кров, мали менше інфарктів 
та інсультів. Масштабне дослідження 
фінських донорів показало, що здача 
крові хоча б раз на рік знизила ризик 
хвороб серця на 88 %.

Крім цього, у донорів кращий ба-
ланс холестерину і нижчий його за-
гальний рівень, а отже – менші ризики 

серцево-судинних хвороб.
У донорів крові менші ризики за-

хворіти на рак легенів, прямої кишки, 
шлунку та гортані. Причина нижчих 
шансів онкологічних хвороб не лише в 

тому, що донори це – зазвичай, здорові 
люди, які стежать за здоров’ям, і тому 

мають менші ризики.
Можлива причина – зниження рівня 

неорганічного заліза, шкідливого для 

здоров’я.
Донори просто втрачають зайве 

залізо і знижують ризик.
У донорів менше проявів запалення 

та вищий, так званий, антиоксидант-
ний статус, тобто вони краще знешкод-
жують вільні радикали.

Донору проводять безкоштовні 
аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити 
В та С і венеричні захворювання. Ці 
аналізи слід регулярно робити всім.

Курсант-донор – це життєва позиція 
та данина людству. 

Здана кров рятувала і буде рятувати-
ме не одне людське життя. Здавши хоч 
краплинку своєї крові, хлопці та дівча-
та поділилися своєю душею та добри-
ми помислами.

Дякуємо Вам!
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Military НUB

Новини, події, факти

Наш інститут у підготовці офіцерсь-
кого складу вже багато в чому орієнту-
ються на стандарти НАТО.

Саме для розв’язання завдань осу-
часнення навчання з’явилася ідея ство-
рення в інституті інноваційної, відкри-
тої, інтелектуальної платформи для 
практичної реалізації цікавих наукових 
проєктів та навчання в процесі реалі-
зації ідей. Колективом спеціалістів 
інституту було створено Militari НUB 
– центр практичної діяльності, доступ-
ний для всіх охочих. Це майданчик, на 
якому курсанти після занять досліджу-
ють сучасні та інтелектуальні техноло-
гії й займаються розробленням зразків 
озброєння та програмного забезпечен-
ня із застосуванням штучного інтелек-
ту.

„У нас створені проєктні команди, 
до складу яких входять науково-пе-
дагогічні працівники різних кафедр 
інституту та курсанти, що навчають-

ся за спеціальностями „Комп’ютер-
ні науки”, „Інформаційні системи 

та технології”, „Телекомунікація та 
радіотехніка”, „Кібербезпека”. Вони 

займаються програмуванням та схе-
мотехнічними рішеннями на основі 
штучних нейронних мереж, створен-
ням роботів та оптоелектронних ро-
звідувальних засобів, моделюванням 
і виготовленням безпілотних апаратів 
тощо. Курсанти працюють у рамках 
великих проєктів, наприклад, створен-
ня безпілотних авіаційних комплексів 
ретрансляторів. Реалії вимагають від 
сучасного зв’язківця розуміння побу-
дови таких систем. З допомогою БпЛА 
ретрансляторів можна забезпечувати 
зв’язок підрозділів під час виконання 
бойових завдань. Окрім цього, курсан-
ти також займаються упровадженням 
робототехнічних комплексів. Для цьо-
го в лабораторіях Militari НUB розгор-
нуто 3D-принтери та плотери, на яких 

курсанти самостійно виготовляють 
компоненти для безпілотників і ро-
ботів”, – розповів начальник кафедри 
Спеціальних інформаційних систем та 
робототехнічних комплексів полков-
ник Ігор Панченко. До речі, вже два 
роки поспіль розробки інституту де-
монструють на міжнародній виставці 
„Зброя та безпека”, вони викликають 
велику зацікавленість представників 
силових структур та відвідувачів 
виставки. Фахівці інституту не зупи-
няються на досягнутому. Так, в пла-
нах створення HackSpace-MITIT, який 
об’єднає викладачів та курсантів зі 
схожими науковими та технологічни-
ми інтересами для обміну знаннями, 
спільної роботи над проєктами та со-
ціальної активності.
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Спортивне життя інституту

Міжнародний день спорту на благо 
миру та розвитку

У нашому інституті спорт та спор-
тивні заходи поставлені на одне з 
найважливіших місць, адже фізична 
підготовка офіцера – одна з головних 
складових його загальної готовності. 

Наші численні команди з тенісу, пла-
вання, гирьового спорту, рукопашного 
бою, баскетболу, футболу та багатьох 
інших видів спорту, нажаль, під час 
страшної у світі ситуації, пов’язаної 
із розповсюдженням коронавірусної 
інфекції, призупинили свої масові тре-
нування. Але учасники збірних не опу-
скають рук та 
тренуються у 
дозволеному 
та визначено-
му для цього 
порядку.

То ж хоче-
мо розповісти 
трошки про 
наше спор-
тивне свято, 
яке, на преве-
ликий жаль, 

цього року не проводилось. 
23 серпня 2013 р. Генеральна Асам-

блея ООН одноголосно прийняла рі-
шення відзначати 6 квітня як Міжна-
родний день спорту. Офіційна назва 
Дня – Міжнародний день спорту на 
благо розвитку та миру (International 
Day of Sport for Development and Peace).

 Спорт на благо миру та розвитку –
ключове формулювання цієї міжнарод-
ної події, яке підкреслює важливість і 
необхідність цього виду загальнолюд-
ської діяльності для всіх нас, для су-
спільства, держави, урядових та неуря-
дових організацій. 

Наш інститут також не може залиша-
тись осторонь 
цієї події, 
тому, зазви-
чай, приймає 
участь у за-
ходах, пов’я-
заних із цією 
подією. Але 
с ь о г о д е н н я 
вносить свої 
поправки і в 
традиції свят-
кувань тих чи 

інших подій.
Здоровий спосіб життя, фізична й 

інтелектуальна активність є запорукою 
нашого загального процвітання і бла-
гополуччя.

 Цей день обраний не випадково. 
Власне 6 квітня 1894 р. у місті Афіни 
розпочалися І Олімпійські ігри сучас-
ності.

Пам’ятайте, що разом ми поборемо 
усі перепони, а наступного року від-
святкуємо цю знаменну для усіх спор-
тсменів подію.
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Організація онлайн навчання в інституті

В умовах карантинних заходів та ви-
мог сьогодення всі навчальні заклади 
України і Світу перейшли на „дистан-
ційне навчання”. Наш інститут та його 
структурні підрозділи не стали винят-
ком.

З метою забезпечення якісного про-
ведення занять за дисциплінами кафедр 
було реалізовано дистанційне навчан-
ня з допомогою як програм з підтрим-
кою онлай-сервісів, так і офлайн про-
грам. Викладачі та курсанти визнають, 
що карантин підштовхнув до пошуку 
нових методів навчання, налагодження 
зв’язків, форм спілкування та приско-
рив їх впровадження в освітній процес 
інституту. За таких умов курсанти як 
ніколи можуть максимально викори-
стати свій творчий потенціал та вдо-
сконалити власні організаційні та ко-
мунікаційні навички .

Наприклад, на кафедрі Радіо- та су-
путникового зв’язку здійснено розгор-
тання нових ліній передачі інформа-
ції з використанням штатних засобів 
радіо- та радіорелейного зв’язку, а 
також нарощування вже існуючої ме-
режі передачі даних за допомогою про-
водових систем. Реалізовано проєкти 
проведення навчання курсантів одним 
викладачем в двох аудиторіях одно-
часно з використанням засобів віде-
оконференцзв’язку з використанням 
з’єднання типу точка – точка. Це дало 
змогу зменшити кількість присутніх 
курсантів в одній аудиторії вдвічі, при 
цьому викладач має змогу і транслюва-
ти  презентації одночасно в двох ауди-
торіях, і має зворотній зв’язок з обома 
аудиторіями для проведення усного 
опитування курсантів та відповідати 
на запитання, які виникають у кур-
сантів в процесі заняття. Триває робо-
та у напрямку створення систем, які 

забезпечать проведення дистанційно-
го навчання курсантів для проведення 
лекційних занять (один викладач одно-
часно проводить заняття в 4, або навіть 
5 навчальних групах) одночасно в 6-12 
аудиторіях. При чому для тестування 
та розгортання зазначених систем вра-
ховуються в роботі не лише якість та 
зручність користування програмами 
відеоконференцзв’язку, а й можливості 
дотримання необхідних вимог щодо 
забезпечення захищеності інформації, 
яка циркулює в каналах зв’язку в силу 
специфіки дисциплін, які викладають-
ся на кафедрі.

В планах забезпечення дистанцій-
ного навчання курсантів із викори-
станням наявних засобів радіозв’язку 
виробництва фірми „ASELSAN” та 

підключення до станції  ноутбуків, що 
дасть можливість не лише навчатись 
теоретичним дисциплінам, які викла-
даються на кафедрі, а й отримувати 
таку необхідну практику курсантам. 
Даний варіант розгортання відеокон-
ференц зв’язку планується для прове-
дення практичних занять з експлуатації 
радіозасобів, які сплановані поза межа-
ми аудиторій „в польових умовах”, де 
немає можливості прокладання польо-
вих ліній зв’язку з використанням ка-
белю вита пара UTP, або FTP.

Щодо кафедри Комп’ютерних ін-
формаційних технологій, то тут про-

ведення занять виконується за двома 
сценаріями:

1. За умови присутності викладача 
на робочому місці, навчальна група 
поділяється на дві підгрупи з метою 
уникнення скупчення людей, викладач 
знаходиться в аудиторії з однією під-
групою (де встановлено веб-камеру з 
вбудованим, або дискретним мікрофо-
ном) та проводить заняття у звичайно-
му режимі з використанням проектору 
та мультимедійної дошки. В аудиторії, 
де знаходиться інша підгрупа, вста-
новлено акустичну систему та проек-
тор. В дану аудиторію транслюється 
аудіо- та відеопотік з аудиторії, в якій 
знаходиться викладач. Апаратні та 
програмні засоби організації відеокон-
ференції налаштовані таким чином, 
щоб на дошку транслювалися презен-
тація та/або дошка (при необхідності), 
на якій викладач наводить пояснення 
матеріалу. Таким чином, друга під-
група має можливість стежити за дія-
ми викладача при викладенні ним ма-
теріалу на дошці, а в режимі трансляції 
презентації для акцентування уваги на 
певну частину слайду викладачем за-
стосовується можливість програмного 
забезпечення Power Point використову-
вати курсор миші у якості пера.

Для організації відеоконферен-
цзв’язку використовується спеціальне 

програмне забезпечення TrueConf. На 
кафедрі розгорнуто локальний сервер 
TrueConf, у кожній з аудиторій вста-
новлено клієнтську частину даного 
програмного забезпечення.

Можливості TrueConf передбачають 
організацію ВКЗ між клієнтськими 
станціями у будь-якому напрямку, від-
повідно, для створення  пар аудиторій 
немає необхідності змінювати конфігу-
рацію мережі чи здійснювати повторне 
налаштування програмного забезпе-
чення.

Оскільки TrueConf використовує 
технологію обробки та передач відео 
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SVC (Scalable Video Coding – масшта-
боване відеокодування), то при зни-
женні швидкості передачі даних по ме-
режі відеозв’язок не переривається, а 
сервер автоматично адаптує відеопотік 
під пропускну здатність кожного окре-
мого каналу.

2.  При проведенні занять викладача-
ми, які знаходяться за межами інституту 
(здебільшого викладачі математичних 
дисциплін), використовується про-
грамне забезпечення Google Hangouts 
для організації відеоконференцзв’яз-
ку та онлайн-сервіс Skratchwork для 
відображення інтерактивної дошки із 
вбудованим редак-
тором формул. 

Обов’язковою 
умовою проведен-
ня занять за обо-
ма наведеними 
вище сценаріями 
є наявність камер, 
направлених на 
курсантів в ауди-
торіях для того, 
щоб викладач міг 
адаптувати темп подачі матеріалу у 
відповідності до реакцій курсантів на 
той чи інший матеріал. 

Для організації зворотнього зв’яз-
ку в кожній підгрупі визначається 
курсант, який за наявності  питань у 
особового складу підгрупи відправ-
ляє відповідне повідомлення засобами 
вбудованого у відповідне програмне 
забезпечення месенджера, про що з’яв-
ляється відповідне попередження на 
робочому місці викладача.  

Зокрема, викладачі кафедри Автома-
тизованих систем управління факуль-
тету Інформаційних технологій про-
водять онлайн заняття з обмеженою 
кількістю курсантів, розміщених в різ-
них навчальних аудиторіях з викори-
стання платформи Сisco Webex. Даний 
сервіс сприяє виведенню спілкування 
між викладачами та курсантами на 
якісно новий рівень. 

Платформа Cisco Webex дозволяє 
проводити онлайн-конференції між 
викладачем та навчальною аудиторією, 
декількома аудиторіями (групами), або 
особисто з кожним курсантом з вико-
ристанням як комп’ютера (ноутбука), 
так і планшета чи мобільного телефо-
на з операційною системою Android чи 
IOS.

Для того, щоб стати користувачем 
сервісу Cisco Webex, необхідно ство-
рити спеціальний профіль на відповід-
ному сайті, який надає його власнику 
значну кількість можливостей щодо 
створення сесій (як групових так і 
індивідуальних) між викладачем та 
навчальними групами. Варто зазначи-
ти, що на період карантинних заходів 
компанією Сisco надається можливість 
користуватися сервісом безкоштовно.

Використання сервісу Cisco Webex 
забезпечує викладачеві повний кон-
троль над заняттям, так як він має змо-
гу бачити віддалену аудиторію, демон-

струвати вміст свого робочого стола та 
робити примітки під час презентації. 
Викладач може спланувати проведен-
ня заняття, або, у разі необхідності, 
розпочати його терміново шляхом роз-
силки відповідних запитів курсантам 
на їх електронну пошту. Окрім того, 
система дозволяє формувати автома-
тичну статистику відвідування занять, 
проводити бліц-опитування для під-
тримки зв’язку з аудиторією, вмикати 
тестування, надавати курсанту права 
доповідача, отримувати запитання/від-
повіді від курсантів в чаті та голосом. 

У технічному плані система пред’яв-
ляє низькі вимоги до пропускної спро-
можності каналу Інтернет та забезпе-
чує високу якість передачі зображення 

та звуку. До інших переваг платформи 
Cisco Webex можна віднести її оптимі-
зацію, простоту налаштування та якісь 
візуального інтерфейсу, які відчутні та 
перевірені на практиці в умовах прове-
дення лекцій, практичних, групових та 
інших видів занять.

На кафедрі Захисту інформації та 
кіберзахисту під керівництвом науко-
во-педагогічних працівників вдоско-
налено матеріально-технічну базу в 
п’яти навчальних аудиторіях шляхом 
розгортання FullHD IP-камер та проек-
ційне обладнання з підключенням їх в 
локальну мережу кафедри та Інтернет.

Для забезпечення одночасного якіс-
ного проведення лекцій, групових та 
практичних занять одним викладачем 
з декількома підгрупами обрано без-
коштовне програмне забезпечення для 
відеочатів Skype.

У режимі миттєвої відеоконферен-
ції може зібратись до 50 учасників, а 
вбудована функція групового перегля-
ду екрану дає змогу демонструвати 
презентації PowerPoint, відеозаписи й 
інші матеріали заняття, проводити он-
лайн опитування та швидке тестуван-
ня. Курсанти мають доступ  до файлів 
заняття розміром до 300 МБ. 

Корисною функцією Skype є запис 
проведеного заняття та зберігання його 
на хмарному сервері протягом 30 днів. 
Курсанти, які були відсутніми на за-
нятті, мають можливість переглянути 
запис, не  турбуючись про параметри 
свого гаджету та наявність на ньому 
вільного простору. 

Таким чином, навіть за умови пев-
них організаційних обмежень, навчаль-
ний процес на кафедрах організовуєть-
ся на належному рівні із застосуванням 
сучасних інформаційних технологій та 
відповідного матеріально-технічного 
забезпечення. 
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З моменту створення кафедри 
Спеціальних інформаційних систем 
та робототехнічних комплексів (на той 
час кафедра Підготовки підрозділів та 
частин спеціального призначення) та 
по теперішній час підготовкою моло-
дих офіцерів займається кандидат тех-
нічних наук, доцент працівник Зброй-
них Сил України Слотвінська Людмила 
Іванівна. 

Людмила Іванівна є авторитетом не 
тільки для курсантів, науково-педаго-
гічних працівників інституту, а й для 
випускників кафедри, які на сьогод-
нішній день займають поважні посади 
майже в усіх силових структурах по 

У зв’язку з карантином науково-пе-
дагогічним складом інституту було 
переглянуто і скореговано навчальні 
плани підготовки та форми проведення 
навчальних занять військових фахівців 
з урахуванням вимог керівних органів 
та документів. Однією з нових для на-
шого інституту та кафедри формою 
проведення навчальних занять  є ви-
користання різноманітних платформ 
дистанційного навчання та проведення 
відео-конференцій. 

Лідером на кафедрі Транспортних 

мереж в галузі використання новітніх 
технологій у навчанні є доцент кафе-
дри № 13 Литвин Костянтин Іванович.

Литвин Костянтин Іванович, на-
родився 4 липня 1958 р. в м. Гусєві у 
сім’ї військовослужбовців. Закінчив 10 
класів середньої школи № 210 („Обо-
лонь”) м. Києва в 1975 р. 

На військову службу був призваний 
1-го вересня 1975 р. та зарахований 
курсантом інженерного факультету 
електропровідного зв’язку Київського 
ВВІУЗ ім. М.І. Калініна, котре закін-
чив у червні 1980 р. з дипломом з від-
знакою військового інженера електро-
зв’язку. 

Із серпня 1980 р. по березень 2001 
р. проходив службу в Збройних Си-
лах. З 2001 р. по 2015 р. працював в 
ЧП „Эсперанса DeTeWe” на посаді 
заступника директора з технічних пи-
тань (програмування УАТС „Content”, 
„Varix”, „Meridian”, займався питан-
нями налаштування та експлуатації 
LAN). З 2006 р. по 2011 р. – заступ-
ник начальника відділу планування 
та впровадження інфраструктурних 
та прикладних систем: планування і 
розвиток інфраструктури систем за 

проєктом 3G/UMTS; розробка техно-
логій і послуг; управління групами: 
планування та впровадження рішень 
на технологічному обладнанні мобіль-
ної мережі 3G/UMTS; планування та 
впровадження рішень корпоративної 
мережі; підтримки робочих станцій і 
периферійного обладнання; участь у 
плануванні та впровадженні схем під-
ключення технологічного обладнання 
із використанням IPBB (додаткового 
обладнання).  

З 2016 р. і по теперішній час – стар-
ший спеціаліст з технічної підтримки 
відділу управління продажами депар-
таменту розвитку сегмента державних 
установ дирекції розвитку корпоратив-
ного сегмента ПАТ „Укртелеком”. 

Області наукового інтересу: завадо-
стійке алгебраїчне кодування/декоду-
вання, кінцеві поля Галуа GF(n), сиг-
нально-кодові конструкції, мережева 
взаємодія на рівні L2/L3.

Працівник ЗС України  К. Литвин є 
зразком для педагогів кафедри Транс-
портних мереж.
 К.Т.Н., Старший викладач 
 кафедри № 13
 майор Л. ПОГРЕБНЯК

всій території України. 
Бути викладачем – це велика від-

повідальність, тому що в процесі про-
фесійної підготовки фахівця з вищою 
освітою викладач має честь допомага-
ти курсанту стати автором свого май-
бутнього. Між ними встановлюються 
як ділові, так і міжособистісні взаєми-
ни. 

Отриманий досвід та наполегли-
ва праця крок за кроком допомогли 
здобути нових звершень у справі, яка 
надихає.

Даний викладач очолює важливі на-
прямки підготовки, а саме: 

– спеціальні матеріали, устатку-
вання та технологічні процеси, що 
застосовуються для багаторазового 
відтворення графічної інформації дру-
карським способом; 

– конструкція поліграфічної продук-
ції та характерні особливості відбит-
ків;

– фотографічні процеси, фотома-
теріали різного призначення, техно-
логії виготовлення та методи і засоби 
захисту друкованої продукції .

Людмила Іванівна – викладач з ве-

ликої літери. У своїй педагогічній 
діяльності вона дотримується таких 
постулатів: професіоналізм, патріо-
тизм, відповідальність, працелюбність 
та активна життєва позиція щодо са-
мовдосконалення. 

Педагогічний досвід Людмили 
Іванівні є підґрунтям, на якому зростає 
її педагогічна та професійна майстер-
ність. Це результат творчої діяльності 
педагога з елементами новизни, спря-
мований на реалізацію актуальних 
завдань навчання. 

Глибока науково-теоретична під-
готовка, сумлінність і працьовитість, 
методична винахідливість, нестандарт-
ний підхід до навчання дозволили пра-
цівнику ЗСУ Слотвінській Людмилі 
Іванівні стати майстром своєї справи.

Керівництво факультету та колектив 
кафедри бажає Людмилі Іванівні міц-
ного здоров’я, творчої наснаги та нат-
хнення у справі виховання майбутніх 
захисників України. 

Старший викладач кафедри № 32
підполковник О. МАКАРЕНКО
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Результати весняної сесії 5 курсів

В період з 21.03.20 р. по 06.04.20 р. 
в інституті проводилась екзаменаційна 
сесія курсантів 5 курсів.

Під час аналізу результатів сесії 
кращих показників вдалося досягти 
курсантам факультету Телекомуніка-
ційних систем  під крівництвом на-
чальника факультету полковника Є. 
Рибки та ТВО начальника курсу стар-
шого лейтенанта В. Федчука.

У загальному підрахунку перше міс-
це посіла 153 навчальна група на чолі 
з командиром групи молодшим сер-
жантом О. Мухіним, доречі саме він 
набрав і найвищий середній бал (94).

У зведеній таблиці наведені загальні 
результати по всіх групах та підсумкові 
дані за курс. 

ТВО начальника 
навчального відділу 
підполковник А. ТАРАПОВСЬКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ№3

ФАКУЛЬТЕТ№2

ФАКУЛЬТЕТ№1

Зведені дані
про результати екзаменаційної сесії курсантів 

5-го курсу
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Автоматизована система планування „KOLAPS”

У Науковому центрі зв’язку 
та інформатизації інституту в 
ініціативному порядку була створена 
власна автоматизована система 
планування транспортних мереж та 
мереж доступу, яка отримала назву 
„KolaPS”.

Система, що пропонується, 
охоплює всі фази та етапи планування 
транспортних мереж та 
мереж доступу.

Вихідними даними при 
здійснення планування є 
бази даних як захищених, 
так і незахищених вузлів 
зв’язку (ПАТ „Укртелеком” 
та інших операторів), 
характеристики та місце 
розташування веж КРЦ, 
мобільних операторів тощо. 

А в т о м а т и з о в а н а 
система дозволяє після 
здійснення планування 

використанням всіх можливих родів 
зв’язку. При чому варіанти надаються у 
відповідності до пріорітетності. Кожен 
варіант відображається на мапі.

6. При плануванні радіорелейних 
ліній використовується тривимірна 
мапа та визначається конкретне 
місце розташування радіорелейної 
станції, з урахуванням рельєфу 

місцевості, впевненого прийому 
та електромагнітної сумісності. За 
необхідності можливо перевірити 
окремі радіорелейні інтервали у 
ручному режимі.

7. Після здійснення планування 
всіх інформаційних напрямків 
автоматично здійснюється формування 
схеми інформаційних напрямків у 
відповідності до стандартів країн 
НАТО.

8.   Для планування мережі доступу на 
мапу наноситься зона відповідальності 
підрозділу. На початковому етапі 
планування здійснюється вибір 
засобів зв’язку, їх режимів роботи, 
висоти розташування антен та інших 

параметрів, що впливають на зону 
покриття.

9. Здійснюється планування місця 
розташування точок радіодоступу 
(рис. 2). 

10. Після визначення місця 
розташування здійснюється 
розрахунок та планування прив’язки 
станцій радіодоступу до вузла зв’язку.

11. З д і й с н ю є т ь с я 
оптимізація побудови ліній 
прив’язки по критерію 
мінімізації залучення засобів 
зв’язку.

12. За необхідністю 
можливо зробити розрахунок 
зон покриття в умовах впливу 
засобів РЕБ противника.

Розроблена система є дуже 
гнучкою. Завдяки ієрархічній 
побудові бази даних 
планування транспортних 
мереж та мереж доступу на 

кожному рівні управління можливе як 
за свої, так і підпорядковані підрозділи, 
а за необхідності навіть для ЗСУ в 
цілому. 

Система значно зменшує час 
планування, підвищує його якість, а, 
як наслідок, підвищує оперативність та 
забезпечує безперервність управління.

На сьогоднішній день зазначена 
система впроваджена в навчальний 
процес інституту, також здійснюється 
її апробація робочими групами під час 
виконання завдань за призначенням в 
зоні проведення ООС.

ПНС НДВ № 21 
підполковник М. КОРОТКОВ

всіх інформаційних напрямків 
автоматично здійснювати формування 
схеми інформаційних напрямків, у 
відповідності до стандартів країн 
НАТО та після визначення місця 
розташування засобів зв’язку 
здійснювати оптимізацію побудови 
ліній прив’язки по критерію мінімізації 
залучення засобів зв’язку.

Планування здійснюється в 
наступному порядку.

1. На електронну карту наносяться 
відповідні пункти управління, в 
інтересах яких необхідно забезпечити 
зв’язок.

2. Для кожного вузла зв’язку всіх 
ланок управління заводиться  паспорт 
вузла, який включає інформацію про 
типи та характеристики всіх наявних 
(справних) комплексів та засобів 
зв’язку. 

3. Здійснюється з’єднання пунктів 
управління з формуванням відповідних 
інформаційних напрямків.

4. Заповнюється формуляр потреб 
системи управління, а саме: кількість 
АРМ АСУ, телефонів та інших 
видів зв’язку. Відповідно кожному 
виду зв’язку відповідає мінімальна 
необхідна перепускна спроможність 
телекомунікаційної мережі.

5. Здійснюється розрахунок 
можливих варіантів розгортання 
мережі зв’язку, які задовольняють 
вимогам системи управління з 
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Кращі курсанти 

Солдат Агапітов Микита Сергійович 
народився 13 листопада 2000 року у 
місті Донецьк. 

По закінченню школи вступив 
до Київського військового  ліцею. 
Протягом навчання в ліцеї 
зарекомендував себе з найкращої 
сторони. Після випуску з ліцею 
Микита вирішуе продовжити навчання 
у військовому виші, і вже в серпні 2018 
року юнак стає курсантом факультету 
Інформаційних технологій нашого 
інституту

Багато часу хлопець приділяє спорту. 
Його зусилля не проходили даремно, 
що в подальшому принесло не одну 
нагороду як для нього особисто, 
так і для факультету Інформаційних 

Кращий курсант факультету Бойо-
вого  застосування систем управління 

Сержант Датій Владислав Русла-
нович командир 163 навчальної групи 

факультету Телекомунікаційних си-
стем народився у місті Гайсин Вінни-
цької області у сім’ї військовослужбов-
ця. З дитинства хлопець захоплювався 
футболом та активними видами спорту, 
завжди мріяв бути як батько. 

Йшов час…Владислав вступив до 
коледжу та отримав спеціальність 
„Монтаж і обслуговування дистанцій-
ного обладнання зв’язку”. Приклад 
батька, багато років його бездоганної 
служби спонукали Влада обрати про-
фесію військового. У 2016 році він 
підписав контракт, проходив службу у 
військовій частині А0415. 

Під час служби юнак замислював-
ся над тим, що воліє стати офіцером, 
як його батько, приносити користь 
людству та захищати неньку Україну. 
Спеціальність, пов’язана із зв’язком, 
була близька та цікава сержантові ще з 

коледжу, тому, не вагаючись, він обрав 
факультет Телекомунікаційних систем. 

Тут він знайшов справжніх друзів, 
став авторитетом та зразком. Через 
деякий час став на посаду команди-
ра навчальної групи. Описувати його 
діяльність у підрозділі достатньо од-
нією лаконічною фразою: Два роки 
поспіль 163 навчальна група обіймає 
позицію „Краща група факультету”. 
Ось він – справжній сержант, до ньо-
го дослухаються, від нього отримують 
підтримку, він – взірець. Цього року 
Владислав ДАТІЙ закінчує четвертий 
курс інституту, за його плечами вже за-
хист бакалаврської дипломної роботи 
на „добре”.

Бажаємо Владиславу наснаги та 
успіхів!
Курсант 17 курсу
солдат А. РУДНИЦЬКА

технологій.  
Микита спроможній витримати 

фізичні навантаження, які не можливо 
подужати без вольових зусиль. 
Майбутній офіцер не тільки займає 
перші місця у спорті, а ще й „відмінно” 
навчається. Також курсант Агапітов 
бере активну участь у житті курсу та 
являється надійною опорою для своїх 
командирів.

По службі відмінно додержується 
всіх форм військового виховання. 
Микита є гідним прикладом 
дисциплінованості, відповідальності 
та зразкового виховання.

Так тримати, козаче!
Начальник 28 курсу
майор С. ВЛОХ

та зв’язку жінка-військовослужбовець, 
спортсменка, учасник бойових дій  
курсант 391 навчальної групи старший 
солдат Пінаєва  Надія Анатоліївна. 
Протягом навчання дівчина проявила 
себе з найкращої сторони, досягнув 
високих показників у навчанні, спорті, 
сумлінності та старанності відносно 
виконання своїх обов’язків.

 Про свій шлях становлення вій-
ськовослужбовцем курсант Пінаєва 
розповіла наступне: „З дитинства з 
подругою мріяли стати,  як ми каза-
ли: „міліціонерами”. Швидше за все 
мене на це підштовхнув мій дідусь, 
який обожнював бойовики і садив 
мене поруч для перегляду їх разом. 
У 2014 році моя мрія почала здійс-

нюватись, я вступила до військового 
ліцею. Далі був Економічний універ-
ситет. Але тяга до військової служби 
переборола все. І тільки мені виповни-
лось 18 років, я пішла на військову 
службу за контрактом. Паралельно 
навчалась в університеті, але, як ка-
жуть, поганий той солдат, який не мріє 
стати генералом, і в 2019 році мені 
вдалось стати курсантом інституту.

Незважаючи на всі труднощі, які є 
можливими під час проходження служ-
би, курсант Пінаєва являється прикла-
дом для жінок-військовослужбовців 
факультету та інституту.
Заступник начальника 
факультету № 3 з МПЗ
капітан А. РИЖКОВ
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Особливості підготовки курсантів військового коледжу 
сержантського складу

Сьогодні рівно рік як на базі цикло-
вої комісії з експлуатації комп’ютерних 
систем і мереж Військового коледжу 
сержантського складу працює Мере-
жева академія Cisco. За цей період від-
булося чимало подій, пов’язаних з її 
роботою. На сьогодні циклова комісія 
має чотири інструктори (підполковник 
Циніцкий Б.Л., підполковник Дубик 
А.М., майор Жаботинський О.М., пра-
цівник ЗС України Перехрест О.В.). 
У рамках програм навчальних дис-
циплін курсанти вивчають два базові 
курси: CCNA Routing and Switching: 
Introduction to Networks (CCNA 1) та 
Cybersecurity Essentials. У лютому 2020 
року здійснено випуск 60 фахівців з 
курсу CCNA 1 та ще 9 курсантів прой-
шли курс Cybersecurity Essentials.

На сьогодні інструктор Мереже-
вої академія Cisco, викладач циклової 
комісії з експлуатації комп’ютерних 
систем і мереж працівник ЗС України 
Перехрест Олег Віталійович здійс-
нює підготовку 76 курсантів з курсу 

CCNA 1.
На першому занятті, коли курсанти 

чують, що будуть вивчати курс Мере-
жевої академії Cisco, вони задають пи-
тання: „А де я зможу це застосувати?”, 
або „Що мені це дасть?”. Значення 
отриманих знань майбутні сержанти 
розуміють у повній мірі, коли потра-
пляють на практику чи стажування у 
війська і бачать реальну картину. Ко-
мутатори та маршрутизатори Cisco 
у військах використовуються досить 
активно, а от фахівців, які здатні їх 
повноцінно експлуатувати – небагато. 
Тому кожен командир особливо цінує 
таких спеціалістів. Коледж здійснює 
підготовку сержантів середнього рів-
ня, тобто тих, які безпосередньо за-
ймаються експлуатацією складної 
техніки та навчають цьому підлеглих. 
Усвідомивши це, питання у курсантів 
відпадають. Одним із мотиваційних 
факторів є те, що курсанти коледжу 
вивчають курси безкоштовно, тоді як 
студенти цивільних закладів освіти за 
кожен курс сплачують близько 8-10 ти-
сяч гривен. 

CCNA Routing and Switching: 
Introduction to Networks (знайомство з 
мережею) – це вступний курс про ро-
боту мереж, який допомагає почати 
підготовку до кар’єри у сфері мереж-
них технологій. Він містить у собі вив-
чення архітектури, структури й функ-
цій, необхідних як мережам великих 

компаній, так і мережам малих іннова-
ційних підприємств. Курсанти мають 
можливість самостійно виконати на-
лаштування простої локальної мережі. 
Після проходження курсу випускники 
мають достатні знання про маршру-
тизацію, комутацію, мережні додатки 
і протоколи. Цей перший курс у цілій 
серії курсів, який підготує курсанта до 
роботи як фахівця з обслуговування 
мереж початкового рівня. За бажанням 
курсант,  може вивчити інші курси в 
особистий час, сприяння викладачів у 
цьому питанні йому гарантоване.

У сучасних умовах карантинних 
обмежень робота Мережевої академії 
Cisco набуває особливої актуальності. 
Навчання здійснюється в онлайн-ре-
жимі. Всі матеріали занять, включаючи 
теоретичні, практичні, лабораторні за-
няття та контрольні заходи розміщені 
на ресурсі https://www.netacad.com/  і 
доступні у будь-який час доби з будь-
якого пристрою (комп’ютера, план-
шета, телефона). Тобто робота кур-
санта не обмежується навчальною ау-
диторією. Якщо курсант не встиг на 
занятті опанувати матеріал, виконати 
практичне завдання, або був відсутній, 
він може зробити це у інший зручний 
для нього час і викладач одразу поба-
чить результат. 
Викладач циклової комісії з експлуата-
ції комп’ютерних систем і мереж
працівник ЗСУ О. ПЕРЕХРЕСТ

Головнокомандувач Збройних Сил 
України генерал-полковник Руслан 
Хомчак зазначив, що „з 2025 року для 
кожного офіцера знання іноземної 
мови буде обов’язковим”.

Начальник кафедри Іноземних мов 
Тетяна Храбан розповіла, що сьогодні  
з іноземних мов вивчають лише ан-
глійську. Тим абітурієнтам, що в школі 
вивчали інші іноземні мови, це не ста-
не перепоною для вступу до інституту. 
У військовому виші вони вивчатимуть 
англійську з нуля. Нині програма вив-
чення іноземної мови передбачає 5–6 
годин на тиждень. Крім того, є час і 
можливості вивчати англійську мову 
додатково під час самостійної підготов-
ки. Викладачі іноземних мов працю-
ють з курсантами також у післяобідні 
години. Крім того, курсантам дозво-

лено відвідувати курси та заняття, які 
проходять поза межами інституту. 

Нині на базі кафедри триває дис-
танційний курс вивчення англійської 
мови. Для цього аудиторії обладнані 
потрібною технікою та підключені до 
Інтернету. Через карантин групу ділять 
на дві частини й розміщують у різних 
аудиторіях. Викладач, який перебуває 
вдома, за допомогою мультимедійного 
обладнання спілкується з усіма одно-
часно. Контроль здобутих знань також 
проводять дистанційно та під керівни-
цтвом офіцера, який перебуває в ауди-
торії разом з курсантами.

Об’єктивним показником якості 
вивчення іноземної мови в інституті 
є те, що чимало курсантів залучають 
як перекладачів під час проведення 
міжнародних навчань, зустрічей з вій-

ськовослужбовцями країн НАТО. До 
речі, за підсумками попереднього ви-
пуску, близько 15 відсотків молодих 
лейтенантів продемонстрували знання 
англійської мови на рівні СМР 2, а 25 
відсотків – на СМР 1+. Керівництво 
інституту дбає про те, щоб знаннями 
англійської вирізнялося як найбільше 
його вихованців.

Особливості вивчення англійської мови в інституті
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Розвиток навчально-матеріальної бази інституту – 
перспективи створення навчально-тренувального комплексу

З метою вдосконалення практичних 
навичок та вмінь курсантів інституту з 
розгортання апаратних (станцій) зв’яз-
ку та експлуатаційного обслуговування 
засобів зв’язку в обсягах навчальних 
нормативів (завдань) із спеціальної 
(тактико-спеціальної) підготовки на 
території інституту створюється (роз-
гортається) навчально-тренувальний 
комплекс.

Навчально-тренувальний комплекс 
(далі – НТК) інституту буде призна-
чений для проведення практичних за-
нять з курсантами інституту з такти-
ко-спеціальних та технічних дисциплін 
з вивчення побудови й експлуатації 
окремих зразків техніки зв’язку і авто-
матизації та бойового застосування по-
льових вузлів зв’язку оперативно-так-
тичної ланки управління. 

Функціонально НТК поділений на 
два польових вузла зв’язку пунктів 
управління, до складу яких входять 
засоби короткохвильового та ультрако-
роткохвильового радіозв’язку, телеко-
мунікаційних систем, електроживлен-
ня, а також робочі місця оперативного 
складу.

Силами кафедр інституту обладну-
ються наступні апаратні (станції):

радіостанції Р-142Н, в які будуть 
інстальовані радіозасоби виробництва 
компаній Harris та Motorola;

комплексні апаратні зв’язку, в які 
буде інстальовано сучасне телеко-
мунікаційне обладнання;

станція електроживлення;
штабні машини.
За умови встановлення в апарат-

ні (станції) відповідного обладнання, 
НТК забезпечить підготовку курсантів 

за такими спеціальностями:„Військо-
ве управління”, „Телекомунікації та 
радіотехніка”, „Інформаційні системи 
та технології”, „Озброєння та війсь-

кова техніка”, „Комп’ютерні науки” та 
„Кібербезпека”. 

У майбутньому від НТК можливо 
забезпечити:

чергування в двох цифрових КХ 
радіомережах на радіозасобах Harris;

створити чотири цифрові транкін-
гові УКХ радіомережі за технологією 
IP Site Connect (IPSC) на радіозасобах 
Motorola;

відкриту телефонію та передачу да-
них;

розгорнути відкриту абонентську 
мережу на 16 абонентів;

розгорнути 16 робочих місць опера-
тивного складу пункту управління. 

Одночасно на базі НТК можуть про-
водитися заняття з наступних дисци-
плін: 

РХБ захист;
інженерна підготовка;
тактична медицина;
системи та комплекси військового 

зв’язку;
системи комутації розподілу інфор-

мації; 
радіорелейні, тропосферні та супут-

никові системи передачі;
системи та комплекси військового 

радіозв’язку;
системи мобільного зв’язку;
інформаційні технології спеціально-

го призначення;
електроживлення телекомунікацій-

них та інформаційних систем.
Зважаючи на вище викладене, не-

обхідно приділити максимум зусиль 
для створення та обладнання навчаль-
но-тренувального комплексу інституту. 
Тільки спільною та наполегливою пра-
цею ми досягнемо бажаного результа-
ту.
Заступник начальника інституту з 
озброєння – начальник озброєння
полковник О. КІМ
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Вірші

Герой нашого часу

Прокинувшись вранці
Від пострілів з фронту,

У руки узявши свій кулемет,
Іду Батьківщину свою захищати,
Щоб знищити ворога повністю…

вщент!

Я міг бути вдома і спати у ліжку,
До старості жити безтурботним 

життям,
Мене б не цікавила доля народу,
Не було би волі моїм почуттям.

Мене не цікавив би навіть текст гімну,
Я був би старим і забутим дітьми.
Але я у полі, де замість бджіл кулі
Летять наді мною у повній вітьмі.

Я можу померти в хвилину любую,
Але не забудусь, хто позаду стоїть.
Я буду героєм, я разом з народом,

Нехай на хвилину, нехай хоч на мить.

Курсант 191 навчальної групи
М. ГАВРИЛЮК
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В дорогу я вирушаю:
 Але що мені там шукати?

 Чи пам’ятає хтось,
 Як проводжає мати?

 Знову спитає мене:
 „Як ти?  –  Все добре, потроху. ”

 Я покидаю будинок,
 І вирушаю в дорогу.

 Світить той самий місяць,
 За вікном вже нове життя.

Невідомі якісь обличчя
І зовсім нові почуття. 

Куди все зверне надалі
Невідомо, нажаль, наперед.
Тому, щоб дізнатись деталі,

Я знов вирушаю вперед.

Курсант 386 навчальної групи 
солдат Я. БІГУН

Сьогоднішній вірш хотів давно 
написати,

Та навіть не знав, із чого почати,
Багато поетами сказано слів,

До трепету серця, зворушливий 
спів.

Цей вірш я присвячую всім 
матерям,

Які кожен день із нами весь час,
Які не шкодують себе, все для нас,

Низький вам уклін, ми любимо Вас.
Наскільки ж горде саме слово: 

мама,
Скільки добра у ньому й теплоти,

Немає для матері дорощої людини,
Ніж своєї рідної дитини.

Я пам’ятаю  казочку на ніч,
І як в холодну пору одягали,

А ще людину, яка була поруч,
Коли складне завдання в школі 

задавали.
Всі свої вчинки я добре пам’ятаю,

Не кращим сином я у мами був,
Не завжди вдячним, десь дякую 

забув,
Або пішов у ліжко, не допоміг, 

заснув.
Шановні діти, будьте завжди вдячні,
Для нас найкраще робить лиш вона,

Все у житті нашому буває,
Та наша мама в нас лише одна.

За всі образи пробач мене, прошу.
Якщо колись тебе я засмучу,

Я підійду техенько й міцно обійму,
Ну і скажу, як сильно я тебе люблю!

Курсант 801 навчальної групи ВКСС
В. ВИРИЗУБ 


