ВІТІ

Вісник Інтелекту•Таланту•Інновацій

Щомісячна газета
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Травень 2020 року. Випуск № 45

ЗМІСТ НОМЕРА...
Новини, події, факти............................................................................................................2-6
День пам’яті та примирення.................................................................................................7
Зробіть
правильний
крок
у
майбутнє
–
оберіть
навчання
у ВІТІ імені Героїв Крут...............................................................................................8-9
Кращі викладачі та науковці інституту............................................................................10
Варіанти побудови локальних обчислювальних мереж військових частин,
закладів та підрозділів ЗСУ.................................................................................................11
Особливості освітнього процесу у Військовому коледжі сержантського складу..12
Кращі курсанти інституту................................................................................................13
Хто сказав „ АЛЛО’’?...........................................................................................................14
День відкритих дверей онлайн (анонс подій)..................................................................15
Вірші......................................................................................................................................16

ВІТІ – сила! Зв’язківцям – слава!

Травень 2020 року. Випуск № 45
Сайт: www.viti.edu.ua

Новини, події, факти
Ніколи знову

„Ніколи знову” – під таким гаслом 8 та 9 травня військовослужбовці інституту поклали квіти та вшанували пам’ять про
подвиг кожного українця у наближенні миру та спокою під час Другої світової війни та під час сучасних бойових дій на
сході України, а також випускників-зв’язківців інституту, які загинули під час боротьби над нацизмом у Другій світовій
війні.
За даними Українського інституту національної пам’яті за роки Другої світової війни 1939-1945 років загинуло 8-10
мільйонів людей.
Шануймо пам’ять героїв України, які загинули, захищаючи наше майбутнє у Другій світовій війні.

Привітання начальника інституту з Днем науки
Дорогі науковці, я щиро вітаю вас із Днем науки!
Відомо, що розвиток науки – запорука зростання держави, а науковці – це інтелектуальний потенціал нації, її майбутнє. Сьогоднішнє свято є вшануванням людей творчої праці, ентузіастів, які не бояться експериментувати, досліджувати
незвідане, є символом духовної свободи та розвитку особистості.
Я пишаюсь науковцями інституту, адже завдяки Вам розвивається наука в галузі оборони нашої держави та дякую за
Вашу важку працю, за досягнення й відкриття, за кожного фахівця, якого ви підготували. Саме науковці своїми досягненнями, напрацюваннями, знаннями визначають місце нашого інституту серед інших вишів та держави загалом.
Бажаю Вам, дорогі науковці, міцного здоров’я, родинного затишку та добробуту, професійних звершень та росту, нових
відкриттів на славу науки задля добробуту українського народу!
З повагою,
ТВО начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
генерал-майор Віктор ОСТАПЧУК
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Новини, події, факти
Дорогі наші медичні сестри!
Медичним
працівникам
люди
довіряють найдорожче – здоров’я і
життя своє і своїх близьких і тому
очікують від них повної самовіддачі. У
давні часи лікар не займався цілительською діяльністю на самоті: у нього
завжди були помічники, які у VІІІ ст.
сформувалися в когорту сестер милосердя.
Основоположник наукової сестринської справи Флоренс Найтінгейл
(1820 – 1910) в книзі „Як потрібно
доглядати за хворими” писала про те,
що головне мистецтво доглядальниці
полягає в умінні відразу відгадувати
бажання хворого, не чекаючи поки він

їх висловить.
В Міжнародний день медичної
сестри ми раді привітати Вас із професійним святом і щиро подякувати за
Ваші чуйні серця, за врятовані життя,
за повернуте здоров’я!
Ви — добрі феї в білих халатах,
красиві рятівниці людського здоров’я,
справжні зброєносці лікарів. Ваші талановиті руки дарують людям радість
життя, вселяють віру у зцілення.
Спасибі Вам, чарівні сестри, за те,
що ваші тендітні плечі витримують всі
дані Вам долею і професією тяготи!
З Міжнародним Днем медичної сестри!

Вишиванка Day
Наш незабутній етнічний
код... Яскраві та незвичні візерунки...
Вишиванка – один із найголовніших символів національної ідентичності українців.
Вишиванка – не просто одяг,
це щось дуже особисте, рідне
та святе. Те, що зберігає наше
коріння, індивідуальність та
розуміння себе. Нестандартне,
але таке рідне для нас свято –
символ національної єдності,
справжній український дух!
Саме в цей день курсанти інституту одягли свої найкращі та
найгарніші вишиванки!
Вдягаймося у вишиванки та
пишаємося разом.
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Новини, події, факти
Змагання з кіберспорту
Карантин зробив свої корективи не
тільки в навчальний процес, а й в організацію вихідного дня, де потрібно
з максимальною ізоляцією та з максимальним залученням людей провести
дозвілля, саме кіберспорт в даному випадку гарна альтернатива.
Слід зазначити, що в період карантину саме такий формат проведення
вільного часу, що робить вихідні дні
веселішими, а сама гра в команді позитивно впливає на згуртованість особового складу.
Самі ж змагання проходили протягом двох тижнів і включали в себе чотири комп’ютерні гри, де команди від
кожного курсу на факультетах грали по
круговій системі, де переможцем став
той, хто набрав більшу кількість очок.
Тож вітаємо переможців та бажаємо
успіхів на загальноінститутських змаганнях.

Після проведених відбіркових змагань на факультетах інституту прийшла черга провести загальноінститутський турнір із кіберспорту.
Змагання були організовані через
локальну мережу інституту. Гра через
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LAN створила специфічну атмосферу
турніру завдяки особистій присутності
всіх учасників і глядачів.
Тож після запеклої боротьби визначились переможці
змагань.
Так, у грі „Dota
2” тріумфувала команда 26 навчального курсу факультету
Інформаційних технологій.
А от у грі
„CS:GO”
найкращою стала команда
36 навчального курсу факультету Бойового застосування систем управління
та зв’язку.
У грі World of Tanks перше місце посіла команда 16 навчального курсу факультету Телекомунікаційних систем.
Кращою на турнірі командою у грі
PUBG mobile стала команда 37 навчального курсу факультету Бойового застосування систем управління та

зв’язку.
Привітав переможців тимчасово виконуючий обов’язки начальника інституту генерал-майор Віктор Остапчук:

„Кіберспорт набирає обертів серед
курсантської молоді і буде далі розвиватися. Щиро дякую всім організаторам, особливо нашому партнеру компанії DATA group. Разом, я впевнений,
ми будемо й надалі популяризувати всі
види курсантської активності”.
Наступні змагання з кіберспорту
продовжуються вже на рівні ВВНЗ.
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Новини, події, факти
ХІХ воєнно-наукова конференція курсантів інституту

Відповідно до плану роботи воєнно-наукового товариства інституту на
2019/2020 навчальний рік в інституті
відбулася ХІХ підсумкова воєнно-наукова конференція курсантів інституту.
У цьому році у зв’язку з карантином було прийнято рішення провести
конференцію у форматі секційних засідань на кафедрах в рамках роботи
воєнно-наукових гуртків.
Форму проведення конференції (онлайн-конференція, або групова дискусія) визначали керівники наукових
гуртків та начальники кафедр.
Мета конференції: підведення підсумків наукової роботи курсантів інституту, розвиток творчої думки, обмін воєнно-науковою інформацією,
популяризація кращих наукових робіт
та обмін відгуками по них, а також по-

дальша активізація роботи воєнно-наукових товариств факультетів інституту та воєнно-наукових гуртків кафедр
щодо залучення до наукової роботи
курсантів інституту. Конференція – невід’ємна форма висвітлення підсумків
наукової роботи (реферату, курсової,
дипломної чи магістерської роботи).
Готуючись до виступу на конференції, доповідачі систематизують вивчений навчальний матеріал і, таким чином, якісніше, ефективніше готуються
до заліків чи екзаменів. Саме на таких
заходах у процесі професійних дискусій формується професійна культура, професійний досвід та мислення,
вміння підготувати та провести публічний виступ, ділову, наукову бесіду, дискусію.
На 9 секційних засіданнях наукових

гуртків кафедр було заслухано та обговорено 150 доповідей та повідомлень
курсантів. Доповіді були цікавими,
містили наукову новизну, практичну
значимість та супроводжувалися показом відеоматеріалів і слайдів із демонстрацією основних етапів проведених
досліджень. Під час обговорення доповідей курсанти отримали рекомендації для покращення подальшої роботи
та рівня своєї практичної підготовленості.
За результатами конференції планується видання Збірника тез доповідей ХІХ воєнно-наукової конференції
курсантів інституту. Кращі доповідачі
конференції будуть заохочені начальником інституту за активну роботу
у воєнно-науковому товаристві курсантів.

Онлайн-семінар з міжнародного гуманітарного права

Обстановка на лінії бойового зіткнення в районі відсічі та стримування
збройної агресії на території Донецької та Луганської областей продовжує
залишатися неспокійною. Навчання
військовослужбовців Збройних Сил
України правил збройних конфліктів

– завдання, яке набуває все більшого значення. Все
гострішою
проблемою постають
питання ведення
бойових дій у містах, використання окремих видів
зброї та протидія
випадкам застосування тих її видів,
які є забороненими. Міжнародне гуманітарне право є
основним регулятором подібних відносин, що до яких вже укладено більше
30 міжнародних угод.
Саме тому, враховуючи обмежувальні заходи на період карантину,
15.05.2020 року в інституті відбувся

онлайн-семінар з питань Міжнародного гуманітарного права та діяльності
Міжнародного Комітету Червоного
Хреста.
В рамках семінару було вкотре наголошено на принципах Міжнародного гуманітарного права та визначено,
що найголовнішим критерієм оцінки
правильного рішення під час ведення
бойових дій є збереження життя
цивільних осіб та об’єктів життєзабезпечення населення.
Командування інституту висловлює
щиру подяку делегату МКЧХ по роботі
зі Збройними Силами України Дійого
Веллозу та раднику МКЧХ по роботі зі
Збройними Силами України та органами безпеки України Ігорю Лимаренкові
за багаторічну співпрацю та допомогу
в організації та проведенні заходу.
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Новини, події, факти
Тренувальна група Збройних сил Канади UNISIEF відвідала
Військовий коледж сержантського складу

Нове керівництво тренувальної місії
UNISIEF Збройних сил Канади ознайомилося з процесом та системою підготовки сержантського складу у навчальних закладах Збройних Сил України.
Так, 25 травня вони відвідали Військовий коледж сержантського складу.
Упродовж ознайомчої презентації начальник Військового коледжу
розповів канадським колегам про
історію навчального закладу, характер та особливості навчання у ньому

за сучасними методиками. Зокрема
офіцер зосередив увагу присутніх, що
сьогодні у систему підготовки зв’язківців цифрового формату впроваджено
близько 30-ти стандартів НАТО.
Під час зустрічі представники тренувальної групи UNIFIER обмінялись
із командуванням коледжу думками
щодо вдосконалення системи підготовки сержантського складу за сприяння
інструкторського складу місії. Зокрема
командир тренувальної групи запропо-

нував розглянути можливість впровадження в коледжі курсу лідерства, проведення занять з тактичної медицини
та мінної обізнаності.
На завершення візиту командування
військового коледжу висловило подяку
іноземним гостям за їхню готовність
активно сприяти вдосконаленню методичної та практичної складової навчання фахівців, що особливо важливо
в умовах нинішнього протистояння на
сході України.

Результати навчання курсантів випускного 4-го курсу
У період з 21.04.20 р. по 06.05.20 р. в інституті проводилась екзаменаційна сесія курсантів випускного 4-го курсу за
спеціальністю „Військове управління”.
Під час сесії курсанти здавали екзамени за навчальними дисциплінами профілюючих кафедр: Бойового застосування
підрозділів зв’язку, Транспортних мереж, Радіозв’язку, Радіо- та супутникового зв’язку, Захисту інформації та кіберзахисту.

Зведені дані
про результати екзаменаційної сесії факультету №3

Показники навчання

361 нг

362 нг

36 курс

Середній бал

66,64

68,63

67,60

Оцінка за нац. шкалою

добре

добре

добре

C

C

C

7,41

24,00

15,38

100,00

100,00

100,00

Оцінка за шкалою ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність навчання (%)

Краща навчальна група – 362 на чолі з ТВО начальника курсу Р. Ємєльяновим. Найвищий середній бал набрав саме командир цієї групи молодший сержант Нургатін Г.С. За підсумками сесії його середній бал дорівнював 86.
Наступний етап для курсантів випускників – це успішне проходження військового стажування та атестації.
Бажаємо всім курсантів успішного випуску 26 червня.
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День пам’яті та примирення

Початок XX століття був для України непростим: війни, повстання, революції. Якщо японська війна велася
далеко на окраїнах Росії, то фронти
Першої та Другої світової проходили
через українські міста та села. Наша
держава заплатила чи не найвищу ціну
серед пострадянських держав. Україна
зіграла чи не основну роль
у перемозі над нацизмом у
Другій світовій війні, яку
розв’язали однаково тоталітарні режими Сталіна та
Гітлера. Мільйони українців брали в ній участь, як
кажуть, не за страх, а за
совість: вони захищали від
ворога власну землю, боролися за власну державу, за її
волю. Часто вони перебували у протилежних таборах:
Радянській та Українській
Повстанській арміях, проте
сьогодні ми висловлюємо
повагу, шану всім борцям
проти нацизму, увічнюємо пам’ять про
загиблих воїнів, жертв війни, воєнних
злочинів, депортацій та злочинів проти
людяності, скоєних у ці роки.
Обрана дата свята 8 травня не випадкова, бо саме 8 травня 1945 року
набув чинності Акт про капітуляцію
Німеччини. Незважаючи на капітуляцію, воєнні дії не припинилися, а
продовжувалися щонайменше до 2
вересня 1945 року, коли на борту американського лінкора „Міссурі” було
підписано Акт капітуляції Японії представниками цієї країни, США, Китаєм,
Великою Британією та СРСР. Від радянської сторони його підписав українець з Уманщини генерал-лейтенант
Кузьма Дерев’янко.
Ця дата дає можливість оцінити
внесок українського народу в перебіг
і завершення Другої світової війни,
підсумувати її масштабні спустошливі
наслідки для України, а також винести

життєво важливі уроки для нашої держави сьогодні.
Найкраще, що ми з вами можемо
зробити – це розкрити трагічні роки
війни через долі та звитяги чоловіків
і жінок – уродженців різних куточків
України та світу, які воювали у регулярних арміях, або були партизанами,
служили у допоміжних формуваннях,
або на передовій, пройшли всю війну,
або героїчно загинули в боротьбі.
Важливо, що хоч би де перебували
ці українці та вихідці з України, вони
пліч-о-пліч з іншими народами воювали проти нацизму та дістали високі
відзнаки країн, у лавах яких вони служили.
Прикметно, що в українській куль-

турі все більше поширюється та утверджується традиція „не святкуємо, а
шануємо”. Давайте вшануємо наших
героїв, наших ветеранів будь яких воєн
тихими спогадами, підклеєними фото у
родинному альбомі, щирою молитвою,
ясною свічкою та яскравим маком на
одязі. Появу цього символу пов’язують
із поезією двох людей: канадського
військового лікаря Джона Мак Крея та
представниці Християнської асоціації молодих жінок
Мойни Майкл.
Джон Мак Крей під враженням боїв у Бельгії у 1915
році написав твір „На полях
Фландрії”, що починався
словами: „На полях Фландрії розквітлі маки Між
хрестами ряд за рядом”, а
Мойна Майкл – 1918 року
написала твір „Ми збережемо віру”, в якому обіцяла

носити червоний мак у пам’ять про
загиблих. Саме Мойні Майкл у листопаді того ж року причепила червоний
шовковий мак на пальто. У 1920 році
Національний Американський легіон
прийняв маки як офіційний символ, а в
1921-му червоні маки стали емблемою
Королівського Британського легіону. У
Польщі червоні маки є символом перемоги 11–18 травня 1944 року Другого
корпусу генерала Андерса в боях за
гору Монте-Кассіно в Італії. У сучасній Україні червоний мак як символ
пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на заходах, приурочених
до річниці завершення Другої світової
війни у 2014 році. Дизайн розроблено
за ініціативи Українського інституту національної пам’яті та
Національної телекомпанії
України. Автором символу є харківський дизайнер
Сергій Мішакін. Графічне
зображення є своєрідною
алюзією: з одного боку воно
уособлює квітку маку, з другого – кривавий слід від кулі.
Поруч із квіткою розміщено
дати початку і закінчення
Другої світової війни 1939–
1945 рр., та гасло „Пам’ятаємо. Перемагаємо”.
Однак, на жаль, ще одна
війна триває, в якій Україна
втрачає найкращих синів та
доньок, війна виснажлива та несправедлива.
Сподіваємось, що скоро ми зможемо
відсвяткувати ще одну перемогу, відстояти незалежність та автономність
нашої держави, щоб мільйони життів
наших предків не були марними та даремними.
Викладач кафедри № 3
О. ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА
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У нашому інституті здійснюється
набір на бакалаврат за спеціальністю
126 „Інформаційні системи та технології”. Особливістю цієї спеціальності є
вивчення теоретичних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій;
інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем
накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління;
технологій та методів проєктування
інформаційних систем; апаратних засобів створення і підтримки сучасних
інформаційних мереж.
Профілюючою
кафедрою
по
спеціальності „Інформаційні системи
та технології” є кафедра Автоматизованих систем управління факультету Інформаційних технологій. Дисципліни,
які викладаються кафедрою орієнтовані на формування у курсантів вмінь
щодо вибору, проєктування, розгортання, адміністрування та супроводження
застосування комунікаційних мереж;
проєктування технічних засобів комунікаційних та інформаційних тех-
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нологій, мереж та систем; розробки
інформаційних комплексів і систем.
На кафедрі Автоматизованих систем
управління вже багато років функціонує Мережева академія Cisco. Навчання в мережевій академії Cisco передбачає отримання знань із налаштування

та обслуговування мережевого обладнання, на якому побудовані сучасні локальні та глобальні мережі. Крім того
випускникам вручається сертифікат.
Цінність сертифікатів полягає в тому,
що вони є „зрозумілими” для роботодавців у будь-якій
країні світу, бо навчальні курси за
відповідними рівнями є уніфікованими.
Для покращення рівня знань
випускників інституту матеріал
курсів інтегрується в програми
навчальних дис-

циплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри для курсантів всіх спеціальностей підготовки
в інституті.
Телекомунікації є одним із важливих та перспективних напрямів новітніх технологій. Розвиток телекомунікаційних технологій призводить до того,
що в розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямів.
В інституті здійснюється набір на
бакалаврат за спеціальністю 172 „Телекомунікація та радіотехніка”. Профілюючою кафедрою по спеціальності
„Телекомунікація та радіотехніка” є кафедра Транспортних мереж факультету Телекомунікаційних систем. Під час
вивчення навчальних дисциплін курсанти отримують теоретичні знання
про інформацію, способи її обробки,
передачі, прийом та розподіл, захист
інформації в телекомунікаційних системах та мережах; глибокі знання про
сучасні інформаційно-комунікаційні технології
та
набувають
практичних навиків з експлуатації сучасного
телекомунікаційного обладнання
й новітніх технічних засобів
проводового,
радіо- та радіорелейного,
супутникового зв’язку, що є на озброєнні
ЗСУ. На сьогодні на кафедрі Транспортних мереж передбачено вивчення волоконно-оптичних систем і ліній передач,
також існує науково-технічний гурток,
де молодь більш детально та глибоко вивчає специфіку своєї майбутньої
спеціальності під час проєктної діяльності та розробки власних винаходів.
Плідна та кропітка робота майбутніх
офіцерів виправдана – кращі з них мають можливість на безоплатній основі
навчатись на курсах по напрямку своєї
майбутньої професії. Курсанти навчаються на спеціалізованих курсах: побудова та технічна експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку, будівництво
та монтаж волоконно-оптичних мереж,
вимірювання у волоконно-оптичних
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мережах та підтверджують свої знання
сертифікатами про успішне закінчення
курсів.
Випускники спеціальності 172 „Телекомунікації та радіотехніка” є фахівцями з:
контролю та діагностики стану обладнання і програмного забезпечення
інформаційних та телекомунікаційних
мереж, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;
забезпечення нормативної якості надання послуг електрозв’язку;
аналізу результатів вимірювання
параметрів і робочих характеристик
інформаційних та телекомунікаційних
мереж, систем передачі, систем комутації;
виконання технічного обслуговування обладнання інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі,
систем комутації;
монтажу, налагодження цифрових і
оптичних модулів обладнання мереж
PDH і SDH,
т ранспортних
мереж;
проєктування нових NGN
технологій.
Також в інституті здійснюється набір
на бакалаврат за
спеціальністю
255 „Озброєння та військова
техніка”.
Особливістю цієї спеціальності є
вивчення:
теоретичних та практичних питань
ведення оперативно-технічної діяльності у розвідувальних підрозділах;
основ інформаційної безпеки;
інформаційних система спеціального призначення і технологій для
вирішення практичних завдань інформаційної війни та інформаційної протидії;
методів та засобів контролю витоку
інформації;
основ робототехніки військового
призначення;
порядку розробки засобів на базі мікроконтролерів;
основ побудови безпілотних авіаційних комплексів та основних принципів

їх використання у якості телекомунікаційної аероплатформ.
Профілюючою по спеціальності є
кафедра Спеціальних інформаційних
систем та робототехнічних комплексів,
яка здійснює підготовку фахівців оперативно-технічної діяльності для про-

ходження служби на посадах Головного управління розвідки МОУ.
Для нарощування знань випускників
інституту на кафедрі розгорнутий технологічний інноваційний Хаб, на який
залучаються найбільш обдаровані курсанти для участі у
загальноінститутських проєктах, які
згодом представляються на Всеукраїнських та міжнародних заходах в
наступних напрямках:
проєкти (стартап) по розробці
спеціального програмного забезпе-

чення (СПЗ) мультиплатформеного
спрямування для Android, Windows та
Linux сумісних пристроїв;
проєкт розробки СПЗ для управління роботизованими засобами та комплексами;
напрямок по дослідженню алгоритмів побудови штучного інтелекту та
методів функціонування нейронних
мереж;
напрямок по розробці мережевих
рішень за допомогою імітаційного моделювання.
Напрямки із залученням спеціалістів
із схемотехнічних та інженерних рішень:
проєктування засобів та комплексів
радіозв’язку військового призначення;
проєктування та розробка безпілотних авіаційних комплексів;
побудова роботизованих систем.
Потреба у фахівцях, які одночасно
мають знання у вище перерахованих
напрямках дуже велика. І саме підготовкою таких фахівців займається
кафедра Спеціальних інформаційних
систем та робототехнічних комплексів.
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Кращі викладачі та науковці

Доцент кафедри Захисту інформації
та кіберзахисту Яковлєв Сергій Володимирович народився 9 травня 1983
року в місті Києві.
У 2000 році закінчив Русанівський ліцей м. Києва та вступив до Фізико-технічного інституту КПІ за
спеціальністю ,,Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем”.
Після випуску вступив до аспіран-

тури Київського політехнічного інституту та присвятив себе педагогічній
діяльності та науковим дослідженням
у галузі криптографії.
У 2014 році захистив дисертацію
з криптоаналізу блокових шифрів та
одержав ступінь кандидата технічних
наук. Продовжує плідно займатися науковою діяльністю.
Має активну позицію в кіберпрсторі,
приймає активну участь у розвитку
корисного контенту для навчання студентів та курсантів, які навчаються у
ВНЗ, має понад 50 наукових робіт, у
тому числі в міжнародних виданнях, з
яких:
О криптографических свойствах нового национального стандарта шифрования Украины / А.Н. Алексейчук, Л.В.
Ковальчук, А.С. Шевцов, С.В. Яковлев
// Кибернетика и системный анализ. Том 52. - №3. - 2016. - стор. 16-31; Мова
публікації:українська. Атаки збоїв на
шифр ДСТУ ГОСТ 28147-2009 / С.В.
Яковлєв // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - №2 (18).
- 2015. - стор. 124-136; Мова публікації:українська. Asymptotic Distributions

for S-Box Heterogeneous Differential
Probabilities / Serhii Yakovliev, Vsevolod
Bakhtigozin // THEORETICAL AND
APPLIED CYBERSECURITY - no. 1,
vol. 1 - ; Url - http://tacs.ipt.kpi.ua/article/
view/169029; Мова публікації: західноєвропейська; у співавторстві зі студентами
У 2019 році став лауреатом премії
Президента для молодих вчених. Також не полишає работу в освітній галузі як у вищій, так і в середній школі
і наразі є заступником директора Фізико-технічного інституту КПІ імені
І.Сікорського та керівником секції прикладної математики Київського відділення МАН.
З 2019 року Яковлєв С.В. на запрошення полковника Чевардіна В.Є. працює з курсантами ВІТІ та доносить
до них останні досягнення у галузі
криптографії, постійно приймає участь
у науковому розвитку кафедри та інституту, а також докладає зусиль щодо
наповнення начавчально-методичного
фонду нашого закладу, в тому числі, в
електронному вигляді.
Працівник ЗСУ В. ТОЛСТИХ

Одним із кращих координаторів
навчання курсантів є викладач вищої
категорії полковник у відставці
Володимир
Захарчук,
випускник
колишнього
Київського
вищого
інженерного училища зв’язку.
За його плечима служба на різних
посадах: від начальника станції
засекреченого зв’язку до старшого
інженеру
бригади
зв’язку,
де
зарекомендував себе як професіонал
своєї справи та був направлений на
навчання до Військової Академії
зв’язку. Після навчання в академії

направлений до Полтавського вищого
військового командного училища
зв’язку на посаду викладача кафедри
багатоканального зв’язку, а згодом
– заступник начальника кафедри
Багатоканального зв’язку.
Нагороджений медаллю „За бойові
заслуги” та іншими державними та
відомчими відзнаками.
Після звільнення в запас очолив
предметно-методичну
комісію
радіорелейного зв’язку на кафедрі
Бойового
застосування
засобів
багатоканального зв’язку факультету
Телекомунікацій ПВІЗ, а згодом
Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації НТУУ „КПІ”.
Після створення Військового коледжу
сержантського
складу
перейшов
працювати на циклову комісію з
експлуатації військових засобів зв’язку,
де працює і до тепер.
„Я належу до когорти випускників
згаданого військового закладу вищої
освіти, який має дійсно потужний
науково-педагогічний
потенціал
і
навчальну
матеріальну
базу.
Підготовка, яку отримав у цьому виші,
без перебільшення позначилася на усій

моїй подальшій службі”, – розповідає
викладач.
Загалом, на цикловій комісії
курсанти навчаються за багатьма
дисциплінами, які викладає Володимир
Тихонович Захарчук. Серед них:
„Основи телекомунікаційних мереж та
систем”, „Цифрові системи комутації
та їх технічне обслуговування”,
„Військова техніка зв’язку”, „Практика
(за військовим спрямуванням)”.
Крім
всього
зазначеного
Володимир Захарчук є менеджером
курсів
підвищення
кваліфікації
військовослужбовців
запасу
за
програмою „НАТО – Україна”, де вже
не перший рік навчаються та отримують
цивільні спеціальності звільнені в запас
військовослужбовці. Він є прикладом у
виконанні професійного, службового
та військового обов’язку для всіх
офіцерів та курсантів коледжу та
користується заслуженим авторитетом
у колективі.
Начальник
циклової
комісії
з
експлуатації військових засобів зв’язку
Військового коледжу сержантського
складу
підполковник А. КУЗЬМІН
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Варіанти побудови локальних обчислювальних мереж
військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ
Проєктування та використання локальних обчислювальних мереж (далі
– ЛОМ) для забезпечення повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ, в загальному
випадку, здійснюється, виходячи з наступних вихідних даних:
кількості необхідних робочих місць
(автоматизованих робочих місць);
підпорядкованості посадових осіб –
операторів АРМ, які залучаються для
планування та організації повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів ЗСУ;
розташуванням серверів збору, збереження та обробки інформації;
розташуванням додаткового обладнання, яке сумісно використовується
посадовими особами;
територіальним
розташуванням
окремих підрозділів (посадових осіб)
та обмеженістю відстаней між окремими типами телекомунікаційного обладнання;
вимог щодо швидкості передачі та
обробки інформації.
У свою чергу необхідні швидкості
передачі та обробки інформації визначаються об’ємами даних, що циркулюють в мережі, вимогами програмного
забезпечення (ПЗ), зокрема, спеціалізованого програмного забезпечення,
яке застосовується для автоматизації
процесів повсякденної діяльності посадових осіб.
У загальному випадку
топологія мережі практично не залежить від моделі
організації АРМ та обробки
інформації в мережі (моделі
„клієнт-сервер” – архітектури „тонкого” або „товстого”
клієнта, тощо). Мінімальна схема ЛОМ повинна
включати сервер, клієнт та
мережу, що їх з’єднує. Поняття „тонкого” чи „товстого” клієнта визначає лише
склад АРМ, а також набір
спеціалізованих протоколів
взаємодії, що використовуються для реалізації архітектури.
Від об’єму задач (об’ємів
даних, що циркулюють в
мережі) і характеристик
спеціалізованого програм-

ного забезпечення, зокрема, моделі організації АРМ та обробки інформації в
мережі залежить необхідна продуктивність окремих складових мережі – як
комп’ютерного, так і телекомунікаційного обладнання.
Фахівцями Наукового центру були
опрацьовані чинники, які впливають на
використання та модернізацію локальних обчислювальних мереж для забезпечення повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів
ЗСУ та були виділені можливі варіанти
при проєктуванні та побудові ЛОМ.
Отже, при проєктуванні та побудові
ЛОМ можливими варіантами слід розглядати:
- використання термінального підключення АРМ без застосування накопичувача інформації на базі застарілих
ПЕОМ;
- використання термінального підключення АРМ із застосуванням накопичувача інформації на базі застарілих
ПЕОМ;
- використання сучасного апаратного забезпечення „тонких клієнтів” –
термінального обладнання.
Опрацювавши чинники, які впливають на використання та модернізацію
ЛОМ та варіанти їх проєктування та
побудови, були зроблені наступні висновки: на даний час у Збройних Силах
України не існує єдиної автоматизованої (інформаційної) системи забезпе-

чення повсякденної діяльності військових частин, закладів та підрозділів
ЗСУ.
При розробці, прийняття на озброєння (до експлуатації) автоматизованих
(інформаційних) систем, побудованих
на основі технологій із використанням серверного обладнання з термінальним підключенням доцільно
розгортати відповідні локальні обчислювальні мережі відповідно розроблених проєктів, при чому АРМ, до яких
будуть висуватись підвищенні вимоги
з централізованого адміністрування та
забезпечення кібербезпеки, необхідно
розгортати виключно на основі сучасного термінального обладнання.
Обмежений час в якості терміналів
можливо використовувати морально
застарілі ПЕОМ із характеристиками:
процесор Pentium II і вище, ОЗУ: 128
Мб, відеоадаптер із роздільною здатністю 1024х768, мережевий адаптер із
підтримкою завантаження по мережі
PXE.
У подальшому доцільно закуповувати сучасне термінальне обладнання.
Використання термінального обладнання дозволить спростити подальше
нарощування та ремонт (заміну) апаратного забезпечення клієнтської частини.
підполковник І. КОВАЛЕНКО
майор О. КАРАБАНЬ
працівник ЗСУ І. ЦИМБАЛ
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Особливості освітнього процесу у Військовому коледжі
сержантського складу

Попит на вищу освіту сьогодні
створив
багато
закладів,
які
класифікуються
за
різними
категоріями, однак серед них виділяють
державні заклади вищої освіти та
приватні установи. Незважаючи на
різноманітність напрямків підготовки
та спеціальностей, за якими
проводиться підготовка здобувачів
вищої освіти цивільного сектору,
загрози та виклики національній
безпеці Україні посилили потребу
в закладах, які забезпечують
вищу освіту майбутніх захисників
країни. Постійне вдосконалення
програм освіти та навчання
військових
стало
одним
із
найважливіших програм урядів.
В
оригінальній
концепції
військова освіта та підготовка
вимагають фізичних, інтелектуальних,
тактичних, військових, моральних
та практичних програм. Система
військової освіти України включає:
органи управління, мережу вищих
військових
навчальних
закладів,
військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти та військових
ліцеїв. Згідно з концепцією ступеневої
освіти, яка передбачає поетапне
навчання військових за трьома
освітньо-кваліфікаційними рівнями, на
першому рівні ,,молодший спеціаліст”
підготовку проводять військові коледжі
сержантського складу.
Щоб бути престижним навчальним
закладом, ВКСС постійно вдосконалює
загальну атмосферу навчання та
навчального впливу на курсантів.
Керівництво та педагогічні працівники
у ВКСС постійно знаходять шляхи
підвищення якості випускників. Такі
питання, як управління часом та
забезпечення, вирішуються на рівні
управління коледжем та навчальними
курсами. У коледжі курсантів навчають
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розумно та відповідно керувати
своїм часом.
Відповідно з проведеним
аналізом освітньої діяльності, в
тому числі, на основі проведеного
педагогічного
експерименту
„Методика проведення занять в
умовах дефіциту викладацького
складу та обмеженого ресурсу
аудиторій ВКСС” сформовані
деякі
пропозиції
щодо
удосконалення
навчального
процесу у військовому коледжі:
впровадження
нових
підходів
до навчання неминуче. Наприклад,
впровадження
технологій,
тобто електронного навчання та
моделювання, може збільшити участь
курсантів у навчальних процесах

та активізувати їхню пізнавальну
діяльність;
навчання у ВКСС має бути в
контексті, тобто навчальний процес
повинен передбачати актуальність
того, чому навчаються курсанти
для реальної роботи у
військових підрозділах;
повинна
існувати
координація
між
навчальною та військовою
підготовкою. Це означає,
курсанти повинні мати
можливість співвідносити
те, чому вони навчаються
у
навчальних
класах,
зі своїми тактичними
заняттями на військовому
полігоні;
курсанта слід навчати поважати як
теоретичну, так і військову підготовку,
забезпечуючи приділення рівноваги
обом складовим;
курсанта слід навчати повноцінно
використовувати всі наявні засоби.
Це означає, що курсант повинен

скористатися всим, що йому надано
для навчання.
Роль керівництва та педагогічних
працівників при цьому полягає у
створенні середовища, в якому юнаки
переростають у дисциплінованих,
морально сильних людей, готових до
подальшого вдосконалення, готових
до відповідального керівництва. Це
змушує викладачів та співробітників
виходити з нинішньої концепції освіти,
коли успіх вимірюється державним
стандартизованим екзаменом.
Для
досягнення
оптимального
результату у ВКСС не просто
покладаються на дошки, столи та
підручники. Ми виходимо з тезису „Усі
курсанти можуть досягти успіху!”
Основна
увага
приділяється
підготовці якісних випускників,
які є не лише фахівцями за
спеціальністю, але й у військовому
сенсі. Досягати цього не є
завданням
лише
військового
керівництва. Цивільний персонал,
особливо викладачі, відіграють
величезну роль.
Більше того, перед керівництвом
та викладачами ВКСС стоїть велике
завдання формувати у курсантів
світогляду
військовослужбовця.
Як один із фундаментальних
елементів – є чітке усвідомлення у
курсантів своєї військової кар’єри,
яка пропонує широкі можливості
випускникам
рухатися
вперед,
продовжувати подальше навчання та
просуватися по службі.

Підсумовуючи
вище
сказане,
військова кар’єра призводить до
військового професіоналізму і це
справжній працюючий стимул для
випускників.
Викладач ВКСС, к.т.н. С. ІВКО,
викладач ВКСС В. ЛЯШЕВСЬКИЙ
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Кращі курсанти

Цікавитися військовою справою
юнак почав ще зі школи – часто брав

участь у військово-патріотичних зборах молоді у різних військових частинах України, постійно розвивався і
плекав патріотизм та любов до Батьківщини в своєму серці.
У 2016 році, хлопчина з невеликого
містечка Лубни, Полтавської області
Прядка Олександр без вагань розпочав своє навчання в інституті на факультеті Інформаційних технологій за
спеціальністю „Інформаційні системи
та технології”, спеціалізація „Автоматизовані системи управління військами та озброєнням”. Олександр активно
займається науковою роботою, бере
участь у міжнародних та науково-практичних конференціях.
За 4 роки навчання показав своє
сумлінне ставлення до військової дисципліни та служби. Курсант Прядка активно розвиває та вдосконалює свою

стройову, спортивну та бойову підготовку, захоплюється скалолазанням,
панкратіоном та рукопашним боєм,
має перший дорослий розряд по MMA
та нагороджений кубком за найкращу
техніку з рукопашного бою серед ЗСУ.
Не зважаючи на спортивні досягнення, бере активну участь у культурній
та виховній діяльності факультету та
інституту. Має високі показники в навчанні та є надійною опорою для своїх
командирів. Цього року курсант Прядка захистив кваліфікаційну роботу „бакалавр”, чим ще раз підкреслив своє
сумлінне ставлення до навчання.
Як стверджує Олександр : „Недостатньо тільки отримати знання, їх
треба застосувати. Недостатньо тільки
бажати, треба діяти.”
Курсант 261 навчальної групи
солдат І. ПЛУЖНИК

Курсант 801 навчальної групи солдат Дубовий Олександр є яскравим

прикладом того, як можна поєднувати
навчання, заняття спортом та ще й займати посаду командира групи.
В юному віці курсант Дубовий почав займатися спортом, щоб завжди
бути фізично розвиненим і розраховувати на свої сили, маючи високу підготовку і загартований дух та розум.
Він завжди досягав своїх цілей, які не
переходили за рамки ввічливості і гідності, завжди роблячи справу з честю
та відповідальністю. Символом честі в
його сім’ї стала наполегливість і праця,
яку він проявив ще під час навчання у
військовому ліцеї.
За час навчання курсант показав
себе здібним, відповідальним, дисциплінованим, хоробрим військовослуж-

бовцем, з гарним почуттям гумору, чим
завоював авторитет серед одногрупників та сержантів, повагу командування курсу.
Разом з цим, Олександр навчається
лише на відмінні оцінки, на заняттях
показує себе активним та допитливим
курсантом.
Курсант Дубовий є зразковим військовослужбовцем для багатьох курсантів коледжу, справжнім лідером,
другом, побратимом та міцною опорою
для 801 навчальної групи.
Йде по життю з гаслом „Для мрії потрібен мотив, а для її здійснення наполеглива праця!!!”
Начальник навчального курсу
майор В. ШКОДА

Кращий курсант факультету Бойового застосування систем управління та

зв’язку жінка-військовослужбовець,
спортсменка, учасник військово-патріотичних організацій, курсант 385
навчальної групи солдат Паршук Валерія Анатоліївна. Протягом навчання
в інституті курсант Паршук проявила
себе з найкращої сторони, досягши
високих показників у навчанні, спорті,
сумлінності та старанності відносно
виконання своїх службових обов’язків та у повсякденній діяльності
підрозділу.
Валерія входить до жіночої команди інституту з перетягування канату
та з гордістю представляє факультет
та інститут у спортивних змаганнях.
Займається БАРСом та систематично
приймає участь у Дні відкритих дверей

інституту. Про свій шлях становлення
справжнім офіцером-зв’язківцем дівчина розповіла наступне: „З дитинства
мріяла стати жінкою-військовослужбовцем. Хотіла бути схожою на тата. У
2018 році мрія здійснилась, мені вдалось стати курсантом.”
Дівчина сумлінно ставиться до військової служби, навчання та виконання
заходів підрозділу. Незважаючи на всі
труднощі, які є можливими під час проходження служби.
Валерія являється прикладом для жінок-військовослужбовців факультету
Бойового застосування систем управління та зв’язку.
Заступник начальника факультету
№ 3 з МПЗ капітан А. РИЖКОВ
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Хто сказав „Алло”?

Томас Альва Едісон народився 11
лютого 1847 року в американському
містечку Майлен в сім’ї вихідців з Голландії. Томас ріс допитливою дитиною,
жваво цікавився тим, що відбувається
навколо – любив дивитися на пароплави, часто крутився біля теслярів,
спостерігаючи за їх роботою. До 12
років підліток познайомився з працями
Едварда Гіббона, Девіда Юма, Річарда Бертона, але перша наукова книга
була прочитана і застосована на практиці ще в 9 років. „Натуральна і експериментальна філософія” авторства
Річарда Гріна Паркера об’єднала науково-технічні досягнення і приклади
експериментів, які Томас повторив.
На заході юності Томас поневірявся
по Америці в пошуках місця в житті: пожив в Індіанаполісі, в Нешвіллі,
Цинциннаті, повернувся в рідний штат,
але в 1868 році опинився в Бостоні, а
потім і в Нью-Йорку. Весь цей час ледь
зводив кінці з кінцями, тому що левову частку доходів витрачав на книги і
досліди.
Удача посміхнулася в період роботи в компанії „Голд енд Сток телеграф
компані”. Томас влаштувався в штат
завдяки тому, що полагодив телеграфний апарат – із цим завданням ніхто
не міг впоратися, навіть запрошені
майстри. А в 1870 році вдосконалену
ним систему телеграфування біржових бюлетенів про курс золота і акцій
фірма з радістю викупила. Незабаром Томас заснував компанію „Pope,
Edison & Co”, наступні п’ять років
були врожайними, зокрема, з’явився
найбільший винахід – квадруплексний
телеграф, за допомогою якого стало
можливим передавати одночасно до
чотирьох повідомлень по одному проводу. Винахідницька діяльність вимагала добре обладнаної лабораторії і в
1876 році біля Нью-Йорка в містечку
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Менло-Парк стартувало будівництво
промислового комплексу для науково-дослідних робіт.
Спроби перетворити телеграфні
повідомлення в звук обернулися появою фонографа. У 1877 році Едісон
за допомогою голки і фольги записав
дитячу пісеньку „У Мері було ягня”.
Нововведення вважалося на межі фантастики, а Томас отримав прізвисько
Чарівника з Менло-Парк. Мало хто
знає, що початковим варіантом відповіді на телефонний дзвінок був вигук
„ Ахой!”. Щоб залучити співрозмовника на іншому кінці дроту, винахідник
телефонного апарату американець
Олександр Белл використовував саме
цей вигук, який, в свою чергу, прийшов із жаргону моряків. Значення слова приблизно таке: „Гей, на палубі!”
Томасу Едісону, який є послідовником знаменитого Белла і людиною, якій

вдалося вдосконалити винахід свого
співвітчизника, приписують використання слова „ Алло (Хеллоу)!”. Саме
Едісон, за твердженням багатьох, перший став використовувати цей вислів у
телефонних переговорах. Цікавий той
факт, що, як говорив сам Томас Едісон,
„ Алло!” було ще й першим словом,
записаним на фонограф. Розвивалися технології, швидкі темпи розвитку
телефонії і все, що з нею пов’язано
привели
до
того,
що
слово
„Хеллоу!” перекочувало в багато країн.
Безумовно, при його запозиченні воно
було дещо видозмінене, підлаштовуючись під Фонетичні норми тієї чи іншої мови. Так, наприклад, французи
вимовляють „Алло!”, тому що в їхній
мові немає звуку „х”. У цій же формі
вітання прийшло в країни пострадянського простору. Однак не всі нації
запозичили це слово як привітання
по телефону. Найбільш винахідливі

придумали свої власні слова і фрази.
Італійці вимовляють „Пронто!”, що
перекладається як „готовий!”, греки
кажуть „ Емброс!” – „Вперед!”, а ось
у японців – „Мосі-Мосі!”, що означає
„Говорю-говорю!”, турки пішли далі,
кажучи „Ефендім?”, що означає буквально наступне: „пане?” або „пане”.
Пізніше світ прийняв найвідоміший
винахід Томаса Едісона – він примудрився вдосконалити електричну лампочку, продовживши час її роботи і
спростивши виробництво.
У 1882 році розгорілася „війна
струмів”, що тривала до початку другого тисячоліття. Едісон радів за використання постійного струму, який, втім,
передавався без втрат тільки на короткі відстані. Нікола Тесла, який надійшов на роботу в лабораторію Томаса,
намагався довести, що ефективніше
змінний струм передається на сотні
кілометрів. Майбутній легендарний
винахідник пропонував використовувати його для силових установок і генераторів, але не знаходив підтримки.
Едісон залишив слід і в історії кінематографії. У лабораторії Томаса побачив світ кінетоскоп – прилад, здатний
показувати рухомі зображення. По
суті, винахід являв собою персональний кінотеатр – через спеціальний
окуляр людина дивилася фільм. Трохи
пізніше Едісон відкрив зал „кінетоскоп
Парлор” і обладнав його десятьма ящиками.
Великий винахідник не дожив до
85-річного ювілею чотири місяці, але
до останнього вів справи, він страждав
на цукровий діабет, страшна хвороба
дала ускладнення, несумісні з життям.

Він помер восени 1931 року в містечку Вест-Оріндж, в будинку, який
купив 45 років тому в подарунок нареченій, майбутній дружині міні Міллер. Могила Едісона розташована на
задньому дворі цього будинку.
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День відкритих дверей онлайн (Анонс подій)

У зв’язку із ситуацією коронавірсуної пандемії традиційні Дні відкритих дверей в інституті припинились
на невизначений термін. Але кількість
майбутніх абітурієнтів, їхнє бажання

„Телекомунікації та радіотехніка” (інформація на сайті інституту).
22.05.2020 р. – Кафедра військової
підготовки (онлайн).
23.05.2020 р. – Спеціальність 122

„Телекомунікації та радіотехніка”(онлайн)
Далі ви можете ознайомитись із
графіком проведення онлайн - трансляцій!
01.06.2020
р.
(Понеділок)
–
Спеціальність 253 „Військове управління” (інформація на сайті інституту).
06.06.2020 р. (Субота) – Спеціальність 126 „Інформаційні системи та
технології” (онлайн).
08.06.2020
р.
(Понеділок)
–
Спеціальність 125 „Кібербезпека” (інформація на сайті інституту).
13.06.2020 р. (Субота) – Курсантське життя (онлайн).
15.06.2020
р.
(Понеділок)
–
Спеціальність 122 „Комп’ютерні науки” інформація на сайті інституту).
20.06.2020 р. (Субота) – Спеціальність 253 „Військове управління” (онлайн).

дізнатись більше про інститут та поставити цікавлячі питання ростуть,
тому керівним складом інституту разом із курсантським активом було розреблено пілотний проєкт: День відкритих дверей - онлайн. Щотижня ми
нарощуємо темпи, залучаємо велику
кількість людей.
Новинкою цього місяця став
справжній бум! Тепер ми будемо детально знайомити свою аудиторію зі
спеціальностями інституту. Щосуботи
– нова спеціальність.
16.05.2020 р. ми познайомили майбутніх абітурієнтів зі спеціальністю
125 „Кібербезпека”.
Наступними були знайомства із
Кафедрою
військової
підготовки
(22.05.2020) та спеціальністю 122
„Комп’ютерні науки” (23.05.2020).
18.05.2020 р. – Спеціальність 172

„ Комп’ютерні науки” (онлайн).
25.05.2020 р. – Спеціальність 255
„Озброєння та військова техніка” (інформація на сайті інституту).
30.05.2020 р. – Спеціальність 172

Час трансляції : 10:00 – Інстаграм,
12:30 – Фейсбук.
Зустрінемось онлайн!
Телефони для додаткової інформації:
(044) 256-22-80, (093)947-37-17 Viber
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Вірші

Той самий момент, коли в серці стріляє,
Кричу: „Зупинись!”, та це куль
не спиняє.
Цей постріл болючий у серце країни,
А ви говорили, що ми з вами родина.

Ми хотіли би слави й везіння,
Щоб носили нас на руках,
Ми хотіли б до нас стремління,
І владу в широких колах ...

Кричу: „За майбутнє боротись готові”.
Та рота закриють, радій, що здорова.
Кричу: „Зупиніться, не бийте, благаю!”
Та у відповідь чую: „Нічого не знаю”.

Але серед багатств цих і слави,
Та серед всій мішури
Світлих і щирих посмішок
Ми б побачити не змогли ...

Чому ви байдужі до долі країни?
Ви ж тут народились, це ваша родина!
Що ми вам родина, так вміло брехали,
В той час за спиною у серце стріляли.
Ми йдемо в майбутнє, а шлях
закривають,
А де наша думка? Її не питають.
Борімося, люди, бо серце в нас б’ється,
Борімося, люди, ще нам світ
усміхнеться,
І поки у серці палатиме мрія,
Ніхто не зупинить, бо у нас є надія.
Свободу, як вогник, до всіх донесемо,
Бо ми українці разом, не окремо!
Хай нашу країну і кров’ю полито
Та долі людей, що так страшно побиті.
Безсмертних героїв, усіх пам’ятаєм,
Піднімем країну, рани залатаєм.

Не вийшло би знайти друзів,
Що з нами будуть завжди.
Про людей було б багато ілюзій,
Яким потрібні не ми ...
Могли б ми прагнути слави,
До влади іти могли б.
Хотіти багатства в праві ...
Та краще: до любові йти,
Кричати, мріяти, всміхатись,
Бажання втілити в життя.
Серед людей не прикидатись,
Радіти, наче те дитя ...

Мою батьківщину не здолають негоди,
Бо ми українці і у нас є свобода!!!

Лиш треба вибрати дорогу...
Людиною ти є тоді,
Коли ставиш за мету турботу,
З близькими не залишишся в біді.

Курсант 273 навчальної групи
солдат О. ТОЛКУНОВА

Курсант 386 навчальної групи
солдат Я. БІГУН
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Якщо колись не повернусь,
Не шукай мене і не чекай.
Я променями сонця посміхнусь
І обійму крізь синій небокрай.
Якщо колись не повернусь,
Ти не сумуй і згадуй про любов.
Я зорями на тебе подивлюсь
І прошепочу вітром тобі знов.
Якщо буде сумно колись,
Ти не бійся, все з часом минає…
Зупинись і назад озирнись.
Там позаду десь щастя гуляє.
А якщо ти побачиш грозу,
То до тебе крізь хмари я рвуся.
Розбиваючи грім, прилечу
Та ланами квіток розтелюся.
І якщо ти колись про мене
В своїх думках раптово згадаєш.
Знай, відчую – це сил надихне,
Сподіваюсь, що також кохаєш…
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