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Новини, події, факти
Офіцерами не народжуються – ними стають, 

один раз і на все життя

26 червня у ВІТІ відбувся 168 ви-
пуск офіцерів-зв’язківців! Понад 200 
офіцерів поповнили лави Збройних 
Сил України. Серед почесних гостей 
були присутні: Командувач Військ 
зв’язку та кібербезпеки ЗС України 
генерал-майор Євген Степаненко, На-
чальник Київського ліцею імені Івана 
Богуна, Герой України генерал-майор 
Ігор Гордійчук та представники Сил 
спеціальних операцій ЗС України.

Вже традиційно, перед церемонією 
випуску молоді лейтенанти вшанува-
ли пам’ять Героїв Крут та випускників 
інституту, які віддали свої життя в 
боротьбі за незалежну Україну на ме-
моріалі.

Родзинкою свята стала пропозиція 
одного з випускників своїй коханій, 
яка вже незабаром стане дружиною 
офіцера.

В добру путь, панове лейтенанти!
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Новини, події, факти

Привітання медичних працівників з професійним святом

Медики – наші янголи-охоронці 
у білих халатах. Ви заслуговуєте на 
низький уклін від усього українсь-
кого народу. Щоденно ви рятуєте ти-
сячі життів, даєте надію та невпинно 
лікуєте. Ви не перестаєте працювати 
вдень та вночі, не піднімаючи голів від 
хворих. Ви, саме ви – головні борці зі 
страшною пандемією.

У цей день вашого професійного 
свята – Дня медичного працівника до-
звольте від імені усіх офіцерів та кур-
сантів інституту привітати Вас!

Прийміть сердечну подяку за відда-
ну працю, безмежне милосердя, про-
фесійність та лікарську честь.

Ви несете на собі величезний тягар 
чужого болю та відповідальності, адже 
у ваших руках людські життя.

Професія, яку ви обрали, заслуговує 
на найвищу похвалу, захоплення й по-
вагу. Знання і вміння лікаря, який рятує 
життя, захищає своєю працею радість і 
щастя тисяч людей завжди користува-
лася пошаною і цінувалася як особли-

вий талант.
Тож бажаємо Вам та вашим родинам 

міцного здоров’я та благополуччя. Не-
хай здійсняться мрії і задуми, а віра та 
оптимізм будуть вірними супутниками 

на все життя!
Начальник Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут

генерал-майор Віктор ОСТАПЧУК



Червень 2020 року. Випуск № 46
Сайт: www.viti.edu.ua

4

Новини, події, факти

У курсантів 3-го курсу інституту 
відбулися двотижневі заняття з прак-
тичного виконання навчально-бойових 
завдань за фахом.

Набуття практичних військо-
во-професійних навичок у військо-
вому інституті забезпечується шля-
хом збільшення проведення занять із 
військово-професійних дисциплін на 
бойових зразках озброєння та військо-
вої техніки, а також залучення фахівців 
із бойовим досвідом.

Під час проведення занять під керів-
ництвом науково-педагогічних пра-
цівників випускних кафедр майбутні 
офіцери-зв’язківці набули практичних 
навичок з експлуатації сучасних за-

Заняття курсантів 3-го курсу з практичного виконання 
навчально-бойових завдань за фахом

собів супутникового зв’язку; експлуа-
тації засобів транкінгового зв’язку; ек-
сплуатації КХ радіостанцій; виконання 
нормативів із встановлення та застосу-
вання спеціалізованого програмного 
забезпечення.

Кожен курсант та офіцер розуміє 
велике значення цих занять, оскільки 
вміння та навички з експлуатації су-
часного обладнання інформаційно-те-
лекомунікаційних систем для зв’язків-
ця є запорукою успішного виконання 
бойових завдань. Тому кожен курсант 
під час практичних занять намагав-
ся засвоїти як найбільше матеріалу та 
практичних навичок, наданих досвід-
ченими викладами.

Дистанційний захист кваліфікаційних робіт бакалаврів 
заочної форми навчання

Два дні в on-line режимі відбува-
лися захисти кваліфікаційних робіт 
здобувачів спеціальностей 122 
„Комп’ютерні науки”, 125 „Кібер-
безпека”, 126 „Інформаційні системи 
та технології”, 172 „Телекомунікація та 

радіотехніка” 
о с в і т н ь о г о 
ступеня „бака-
лавр”. Розклад 
залучення кур-
сантів заочної 
форми навчан-
ня до захисту 
к в а л і ф і к а -
ційних робіт 
(день, час) заз-
далегідь був 
р о зм і щ е н и й 

окремо на платформі дистанційного 
навчання Moodle. Здобувачі освіти 
своєчасно надіслали до інституту ро-
зроблені та зброшуровані кваліфіка-
ційні роботи. Дистанційна комутація 
здобувачів та членів підкомісій здій-

снювалася через відеоконференцію 
Cisco Webex Meetings. Обов’язковим 
елементом цьогорічної атестації стала 
відеофіксація процесу захисту робіт. На 
розсуд підкомісій курсанти-заочники 
представили власні цікаві та різнопла-
нові дослідження. Голови підкомісій 
відмітили актуальність обраних тема-
тик, добрий рівень представлених до-
сліджень та достатньо ґрунтовні знан-
ня майбутніх бакалаврів.

Вітаємо військовослужбовців із 
успішним захистом атестаційних робіт 
та бажаємо подальших успіхів у про-
фесійній та усіх інших сферах життя!

Дякуємо особовому складу випуск-
них кафедр і представникам підкомісій 
за професіоналізм, який цілком від-
повідає сучасним вимогам освіти!
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Підсумкова атестація курсантів 4-го, 5-го курсів  навчання щодо 
здобуття ступеня вищої освіти „бакалаврˮ, „магістрˮ

У період з 09.06.2020 р. по 22.06.2020 р. в інституті проводилась атестація ви-
пускників 2020 року. 

Під час своєї роботи екзаменаційна комісія здійснила комплексну перевірку та 
оцінку рівня теоретичної та практичної підготовки курсантів інституту, які завер-
шують навчання на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях;

вивчила роботу факультетів і кафедр, за профілем яких виконувалися дипломні  
роботи;

вивчила життя та побут особового складу, стан матеріально-технічної бази, служ-
би військ і військової дисципліни в інституті.

До атестації було допущено 203 курсанта, з них:

Результати захисту атестаційних  робіт 
ступінь вищої освіти „магістр”

Результати здачі комплексного екзамену
ступінь вищої освіти „магістр”, „бакалавр”

Спеціальність Кількість 
осіб „5” „4” „3” Середній 

бал 

122 Комп’ютерні науки 39 25 12 2 4,6 

125 Кібербезпека 14 3 4 7 3,7 

126 Інформаційні системи та 
технології 14 8 5 1 4,5 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 84 27 46 11 4,2 

Всього за інститут 151 83 89 37 4,25 

 

„магістр” – 151 курсант, з яких 14 чоловік були кандидатами на отримання ди-
пломів з відзнакою, підтвердили високі знання та отримали відмінні оцінки під час 
атестації – 6 курсантів;

„бакалавр” – 52 курсанта.
Захист атестаційних робіт, здача комплексних екзаменів пройшли на високому 

організаційному рівні. Випускники в основному показали добрі знання та вміння 
використовувати їх у практичній діяльності. 

Підтвердили відмінні знання та отримали відмінні оцінки кандидати на отри-
мання диплому з відзнакою:

факультет Телекомунікаційних систем: 
ст. солдат Данилюк В.В., солдат Колісник Б.І., мол.сержант Рубан І.О.
 факультет Інформаційних технологій: 
мол.сержант Горгуленко В.А., солдат Покотилюк О.О.
 факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку: 
ст. солдат Забужанський М.С.
Бажаємо всім курсантів успішного випуску 26 червня.

    ТВО начальника навчального відділу 
    підполковник  А. Тараповський
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Реалізація освітнього процесу на кафедрі
Бойового застосування підрозділів зв’язку

Кафедра Бойового застосування 
підрозділів зв’язку здійснює теоретич-
ну та практичну підготовку курсантів 
інституту з тактико-спеціальних дис-
циплін в інтересах підго-
товки фахівців інформа-
ційно - телекомунікаційних 
систем та мереж військово-
го призначення. Кафедра 
забезпечує підготовку май-
бутніх офіцерів інформа-
ційно-телекомунікаційних 
мереж в комплексі з усіма 
кафедрами інституту, на-
даючи практичні навички з 
управління інформаційни-
ми та телекомунікаційними 
системами з урахуванням 
досвіду ООС, а також про-
водить підготовку на кур-
сах підвищення кваліфіка-
ції офіцерів (слухачів), призваних за 
мобілізацією.

 Теоретичні основи організації вій-
ськового зв’язку, організації зв’язку і 
автоматизації управління військами 
курсанти вивчають і опановують в на-
вчальних класах військового інституту 
на групових і практичних заняттях. 
Але в класах і на навчально-тренуваль-
ному комплексі військового інституту 
не підготуєш висококваліфікованого 
фахівця зв’язку. Про те, що справжні 
фахівці зв’язку готуються в полі, кур-
санти військового інституту знають 
не з книжок,  а з практичних і такти-
ко-спеціальних занять в полі. 

Практичні заняття з курсантами 
проводяться на базі батальйону забез-
печення  навчального процесу інститу-
ту та військових частин військ зв’язку 
Збройних Сил України. 

Опанувавши теоретичну частину 
навчання, курсанти шліфують свої 
практичні навички по розгортанню і 
роботі системи військового зв’язку в 

польових умовах. 
З курсантами   інституту проводять-

ся тактико-спеціальні заняття в польо-
вих умовах за темою „Дії підрозділів 

батальйонної тактичної групи”.  Осо-
блива увага приділяється питанням 
вибору місць розташування команд-
но-спостережних пунктів підрозділів 
батальйонної тактичної групи, скла-
данню схем охорони та оборони, фор-
тифікаційного обладнання та маску-
вання розгорнутих пунктів управління, 
організації та здійсненні РХБ захисту 
особового складу.  

Курсанти  інституту практично ви-
конують розгортання абонентської 
мережі відкритого зв’язку, розгортан-
ня мережі обміну службової інформа-
ції, розгортання захищеної системи 
обміну інформації, розгортання ліній 
радіозв’язку. Виконують нормативи 
по розгортанню та згортанню апарат-
них та станцій зв’язку з входженням 
у зв’язок. В цьому їм допомагають до-

свідчені бойові офіцери, 
учасники ООС як з інсти-
туту, так і з військових ча-
стин  військ зв’язку Збро-
йних Сил України. Вони 
не просто допомагають 
навчати курсантів, а і пе-
редають їм свої знання і 
навички по розгортанню 
системи зв’язку та збере-
женню життя в бойових 
умовах.  Викладачі ка-
федри дають можливість 
зрозуміти  майбутнім 
офіцерам-зв’язківцям, 
що без справжнього по-
льового досвіду курсант 

не стане висококваліфікованим офіце-
ром-зв’язківцем.
 Доцент кафедри № 31 
 підполковник В.ФІЛІПОВ
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В інституті пройшла атестація кур-
сантів 5-их курсів за освітнім сту-
пенем „магістр”. З 13 червня 2020 
року проводилась здача комплекс-
ному екзамену з фізичного вихован-
ня та спеціальної фізичної підготов-
ки молодих лейтенантів 2020 року.

Екзаменаційна комісія перевіряла 
випускників у вправах на швидкість, 
силу, витривалість, а також рівень 
теоретичних знань і методичних 
умінь з основ фізичної підготовки.

За поточними підсумками ком-
плексного екзамену було показа-
но відмінні та добрі результати.

Так тримати, майбутні лейтенанти!

Спортивне життя інституту

Шахи – поєднання спорту, мистецтва та інтелекту!

Нещодавно у стінах інституту від-
бувся турнір із шахів між курсантами 
факультету Інформаційних технологій. 
Недаремно саме цьому виду спорту 
організатори приділили увагу, адже 
шахи є найбільш поширеною інтелек-
туальною грою у світі, яка має давню 
історію і безпосередньо стосується ЗС 
– символізує військові дії. 

Так як майбутнім офіцерам і воєна-
чальникам необхідно вміти грамотно 
і швидко розробляти концепцію бою і 
виконувати поставлені завдання, є до-
цільним проводити подібні змагання 
„розуму і кмітливості” серед особового 
складу інституту.

У запеклих баталіях учасники на-
магалися продемонструвати свою май-
стерність, логіку, прорахувати кроки 
противника і здобути перемогу. Кожна 
гра була напруженою і динамічною, 
але водночас – надзвичайно цікавою. 

За підсумками змагань призові місця 
посіли наступні курсанти:

1 місце – солдат Ковальчук Дмитро 
Олексійович (281 навчальна група);

2 місце – солдат Попруга Роман 
Юрійович (262 навчальна група);

3 місце – солдат Кудряшов Арсен 
Денисович (291 навчальна група).

Керівництво інституту та факульте-
ту щиро вітає переможців і бажає їм 
натхнення для подальшого розвитку і 
досягнення нових вершин!

Комплексний екзамен з фізичного виховання
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Зробіть правильний крок у майбутнє, оберіть навчання у 
ВІТІ імені Героїв Крут!

Продовжуємо інформувати щодо 
спеціальностей, по яким в інституті 
здійснюється набір. На черзі спеціаль-
ність 122„ Комп’ютерні науки”. Наш  
інститут – це єдиний заклад вищої 
військової освіти, який готує 
фахівців за цією спеціальні-
стю для Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії 
України, Державної прикор-
донної служби України, Служ-
би безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, 
Державного космічного агент-
ства України.

Профільною кафедрою за 
даною спеціальністю є кафе-
дра Комп’ютерних інформа-
ційних технологій факультету 
Інформаційних технологій.

В інституті майбутні програмісти 
досліджують, як працюють інфор-
маційні технології з точки зору за-
безпечення наукового обґрунтування 
процесів розгортання, інтеграції та 
взаємодії інформаційних технологій, а 
також проєктування, створення та ек-
сплуатації військових інформаційних 
систем, створення прикладного про-
грамного забезпечення та застосуван-
ня сучасних інформаційних технологій 
для автоматизації процесів управління.

Кафедра має потужну матеріаль-
но-технічну базу – це сім комп’ютер-
них класів, в яких розміщено сучасні 
комп’ютери та серверне обладнання. 
Навчальний план підготовки фахівців 
складено таким чином, що в кожному 
семестрі викладаються ряд навчальних 
дисциплін, в яких вивчаються сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології.
Основні інформаційні технології, 

які опановують випускники кафедри:
технології програмування мовами 

високого рівня (С#; C++, JAVA; Python; 

Javascript);
архітектури сучасних операційних 

систем та технології системного про-
грамування (Windows платформа / 
Unix (Linux) / Android);

технології побудови та робота з 
базами даних та знань (MySQL; MS 
SQL; ORACLE Data Base; MongoDB; 
Cassandra; Redis), а також мови запитів 
– SQL, Transact SQL, PL/SQL;

методологія та технології побудови 
інформаційних систем (методологія 
побудови SCRUM, KANBAN; систе-
ма керування кодом та версіями GIT; 
UML);

технології підтримки прийняття рі-
шень органів військового управління 
(Data Mining; OLAP);

технології геоінформаційних систем 
(ArcGis, MapInfo).

На кафедрі на постійній основі 
функціонує науково-технічний гурток, 
учасники якого беруть участь у таких 
заходах: олімпіади з програмування 
Google Code Jam; в Міжнародних зма-
ганнях Google HashCode; в Міжнарод-
ній відкритій студентський олімпіаді з 

програмування імені С.О. Ле-
бедєва та В.М. Глушкова KPI-
OPEN.

Курсанти займали перші та 
призові місця в міжнародних та 
національних Хакатонах:

перші місця в змаганнях най-
кращих фахівців з програмуван-
ня серед партнерів-країн НАТО 
під назвою „NATO Enterprise 
Architecture Hackathon” (з 27 по 
31 березня 2017 року Лондон, 
Великобританія);

перше місце на Першому 
національному Хакатоні з питань га-
лузі безпеки і оборони України в ком-
бінованому змаганні обійняла команда 
„MITI Hedgehogs” (2018), друге місце 
у змаганні фахівців з програмування 
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Зробіть правильний крок у майбутнє, оберіть навчання у 
ВІТІ імені Героїв Крут!

НАТО „TIDE Hackathon 2019”, що про-
ходило 24.02. – 01.03.2019 в місті Вар-
шава, Республіка Польща;

практично всі призові місця у всіх 
секціях („Програмування”, „Комбіно-
вана задача” „Моделювання”) на Дру-
гому національному Хакатоні з питань 
галузі безпеки і оборони України 2019;

друге місце в загальних змаганнях 
NATO “TIDE Hackathon 2020” і вигра-
ла номінацію „Інноваційний підхід у 
використанні машинного навчання”. 
З 17 по 21 лютого 2020 року Хакатон 
проводився у місті Мюнхен, Німеччи-
на.

Наступна спеціальність ‒ 125 „Кі-
бербезпека”. Профільною кафедрою за 
даною спеціальністю є кафедра Захи-
сту інформації та кіберзахисту факуль-
тету Бойового застосування систем 
управління та зв’язку.

Курсанти, які навчаються за цією 
спеціальністю отримають знання та на-
вички з трьох напрямків: техніч-
ний захист інформації, побудова 
комплексних систем захисту ін-
формації, побудова та дослід-
ження методів криптографічного 
захисту інформації, побудова та 
дослідження елементів та си-
стем кіберзахисту, дослідження 
методів та машинного навчання 
елементів систем кіберзахисту в 
інформаційно-телекомунікацій-
них системах.

Кіберзахист:
організаційно-правові пи-

тання побудови систем кіберзахисту 
інформаційно-телекомунікаційних си-
стем;

математичні аспекти аналізу ве-

ликих масивів даних в системах 
кіберзахисту;

основи побудови систем штучного 
інтелекту (машинного навчання) в си-
стемах кіберзахисту;

проєктування та управління систе-

мами та комплексами кіберзахисту 
інформаційно-телекомунікаційних си-
стем;

  контроль та оцінка захищеності кі-

берпростору в ІТС ЗС України.
Побудова криптографічних систем 

захисту інформації:
 теоретичні основи побудови крипто-

графічних систем захисту інформації;
практичні навички з проєктування, 

розробки та оцінки криптостій-
кості та обчислювальної склад-
ності криптографічних систем 
захисту інформації;

теоретичні знання та прак-
тичні навички з розгортання, 
експлуатації та управління ви-
робами криптографічного за-
хисту, комплексами та систе-
мами захисту інформації в ІТС 
Збройних Сил України.

Технічний захист інформації:
організаційно-правові питан-

ня побудови комплексних си-
стем захисту інформації, систем і ком-
плексів технічного захисту інформації;

побудова комплексних систем захи-
сту інформації;

практичні навички з проєктування, 
побудови, контролю та оцінки ефек-
тивності комплексних систем захисту 
інформації, систем і комплексів техніч-
ного захисту інформації.

Випускник повинен адаптувати-
ся до зростаючих потоків інформації, 
постійно засвоювати новітні світові 
науково-технічні досягнення в галузі 
інформаційної безпеки та захисту ін-
формації, використовуючи сучасні ін-
формаційні та телекомунікаційні тех-
нології.

Зробіть правильний крок у майбут-
нє, оберіть навчання у ВІТІ імені Ге-
роїв Крут!
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Кращі викладачі та науковці

Підготовка молодих спеціалістів 
неможлива без участі висококваліфіко-
ваних офіцерів. Бєляков Роберт Оле-
гович – старший викладач кафе-
дри Технічного та метрологічного 
забезпечення – викладач-професіо-
нал, який завжди готовий ділити-
ся з курсантами власним досвідом. 

Із самого дитинства Роберт був ста-
ранним учнем, прагнув в усьому бути 
кращим і завжди знав чого хоче. Під 
час навчання в Конотопській ЗОШ №1 
він проявляв неабияку цікавість до 

Хоменко Павло Володимиро-
вич  у 2014 році закінчив Війсь-
ковий інститут телекомунікацій 
та інформатизації  „Державний  
університет телекомунікацій”. 

Після отримання офіцерського зван-
ня залишився проходити службу в 

стінах рідного інституті  на посаді  на-
чальника відділення навчальної лабо-
раторії кафедри Радіозв’язку, а з 2016 
року на посаді викладача кафедри.

У вересні 2015 року загострилась 
військово-політична ситуація на до-
нецькому напрямку, проросійські 
терористичні формування продов-
жували застосовувати заборонену 
Мінськими домовленостями зброю. 
Щодня були загиблі та поранені. 

Також в гарячих точках часто ви-
никали проблеми з військовим зв’яз-
ком. Тому було прийняте рішення 
про забезпечення особливо тяжких 
напрямків лінії зіткнення новітніми 
засобами зв’язку і, як результат, ви-
никла нагальна необхідність у фаховій 
підготовці військовослужбовців ЗСУ 
по роботі на засобах зв’язку інозем-
ного виробництва. Капітан  Хоменко 
П.В. у складі мобільної групи убув 
у відрядження до зони проведення 
антитерористичної операції. Основ-
ною метою було навчання особово-
го складу новітнім засобам зв’язку.

Перебуваючи у підпорядкуван-
ні керівника Сектору  „М”, вико-
нував завдання із забезпечення КХ 
радіозв’язком частин та підрозділів, які 
виконують бойові завдання в зоні про-
ведення антитерористичної операції. 
Проводив заняття з підготовки фахів-
ців для налаштування та роботи на КХ 
радіостанціях виробництва HARRIS та 
з екіпажем радіостанції RF-7800H-МР 
(150Вт), встановленої на базі КШМ.

Проте найбільш вагомим резуль-
татом нелегкої роботи стало підви-
щення  методичної майстерності 
при проведенні практичних занять. 

Досвід, отриманий в ході проведен-
ня антитерористичної операції, був 
успішно впроваджений у навчальний 
процес на кафедрі Радіозв’язку. Були 
внесені вагомі зміни та корективи у 
програми декількох ключових навчаль-
них дисциплін, що викладаються кур-
сантам усіх спеціальностей інституту.
Старший викладач кафедри радіо- 
та супутникового зв’язку
майор   Ю. ЦІМУРА 

точних наук, що і спонукало його піс-
ля п’ятого класу продовжити навчання 
в Конотопській гімназії з поглибле-
ним вивченням фізики й математики.  

Найголовнішим захопленням Ро-
берта Олеговича був авіамодельний 
спорт та легка атлетика, при чому, він 
неодноразово брав участь у змаган-
нях і займав почесні призові місця. 
Крім високих показників у навчанні, 
Роберт завжди демонстрував і добре 
розвинену фізичну підготовку. Згодом 
продовжив її удосконалювати в Черні-
гівському ліцеї з посиленою фізичною 
підготовкою. Наступним свідомим рі-
шенням хлопця був вступ до Полтав-
ського військового інституту зв’язку, 
який, згодом, приєднали до ВІТІ КПІ. 

Успішно закінчивши інститут у 
2009 році із середнім балом 4,85, лей-
тенант Бєляков був направлений для 
подальшого проходження служби до 
72-ої окремої Красноградсько-Київсь-
кої механізованої бригади 55-ої окре-
мої бригадно-артилерійської групи. 

Через три складних, але дуже важ-
ливих для загартовування молодо-
го офіцера, роки служби він подав 
рапорт на навчання до ад’юнктури 
Військового інституту телекомуніка-

цій та інформатизації і був відряд-
жений для проходження атестацій-
ної комісії до командування 8–го 
армійського корпусу (м. Житомир). 

Роберт Олегович згадує: „Я пам’я-
таю питання голови атестаційної 
комісії генерал-майора Назаркі-
на – чому Ви вирішили вступати до 
ад’юнктури? На це я відповів, що 
військова наука – це моє покликання, 
я впевнений у собі, маю чіткі наміри 
і величезне бажання перемогти”.

Закінчивши навчання в адюн-
ктурі, захистив дисертацію та 
здобув вчений ступінь кандида-
та технічних наук за спеціальністю 
„Озброєння та військова техніка”. 

В процесі викладання технічних 
дисциплін майор Бєляков з легкістю 
може зацікавити курсантів і збагатити 
рівень їх знань цікавою інформацією. 

Завдяки власній дисциплінованості, 
стриманості та зразковому вихован-
ню Роберт Олегович має неабиякий 
авторитет серед колег та особового 
складу,  є взірцем для майбутніх офі-
церів і прикладом для наслідування!

Курсант 271 навчальної групи
солдат Д. СОРОКА
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Цього року Мережева Академія 
Cisco, що діє на базі циклової комісії 
з експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж коледжу, долучилася до органі-
зації та проведення однієї з ініціатив 
Cisco, а саме Всеукраїнської ініціативи 
Cisco IoT Step by Step – 2020 (Інтернет 
Речей Крок За Кроком – 2020).

Ініціатива IoT Step by Step – 2020 
проводиться як складова Всеукраїн-
ського фестивалю STEM-весна – 2020 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) і має на меті сприяння ро-
звитку STEM-освіти в Україні, а саме 
популяризацію обізнаності та підви-
щення рівня компетентності вчителів 
та учнів з математики, фізики, елек-
троніки, інформатики, програмування, 
комп’ютерних мереж, кібербезпеки. 
Проходження ініціативи передбачає 
такі етапи:

1-й етап (01.03-30.05.20). Вивчення 
початкового курсу Мережної академії 
Cisco  „Вступ до Інтернету речей”.

2-й етап (червень 2020). Підготовка 
та акредитація вчителів для викладан-
ня поглибленого курсу Мережної ака-
демії Cisco „Основи IoT: Connecting 
Things”.

3-й етап (вересень – листопад 2020). 
Вивчення учнями курсів Мережної 
академії Cisco на реальному обладнан-

Військовий коледж долучився до ініциатив CISCO – 
IoT Step By Step (інтернет речей крок за кроком)

ні.
4-й етап (грудень 2020). IoT 

хакатони в університетах-ор-
ганізаторах.

Перший етап пройдено і 
коледж опинився серед пе-
реможців першого етапу іні-
ціативи. Всього 28 курсантів 
успішно пройшли курс, 
склали іспит і отримали сер-
тифікат у свою скарбничку. 
Призи прямують до перемож-
ців! 

Зокрема, сьогоднішні тех-
нічні можливості виявлен-
ня супротивника і наявність 
високоточного озброєння 
змушують до високої мобіль-
ності та швидкого прийняття 
рішень. Це можливо лише за 
умови оперативного отриман-
ня інформації з різних дже-
рел у режимі реального часу 
усіма задіяними в операції 
підрозділами. Одним зі спо-
собів вирішення цієї пробле-

ми стало застосування рішень, які от-
римали назву Інтернет бойових речей 
(Internet of Battle Things, IoBT). Мож-
ливості Інтернету бойових речей охо-
плюють збирання та обробку будь-якої 
корисної інформації; вона виступає у 
ролі агентів, які допомагають здійс-
нити скоординовані оборонні дії; за-
безпечують керування та логістичну 
підтримку комбінованих операцій; 
здійснюють контроль стану транспорт-
них засобів, моніторинг навколишньо-
го середовища. 

На цей час існують спеціалізовані 
компанії, які займаються розробкою 
відповідного обладнання та програм-
ного забезпечення. Зокрема, компанія 

ShotSpotter за результатами обро-
блення інформації щодо здійснених 
пострілів надсилає співробітникам 
поліції та іншим зацікавленим особам 
інформацію у вигляді SMS-повідом-
лень або на електронну пошту, вказу-
ючи точне місце пострілу, час, дату та 
іншу інформацію.

Ще одним напрямом використання 
Інтернету речей для військових є без-
пілотні літальні апарати. Важливим є 
також те, що використання безпілот-
них літальних апаратів є набагато де-
шевшим, ніж використання гелікоп-
терів. Отже, розвиток Інтернету речей 
є загальносвітовою тенденцією, що 
створює нові умови функціонування 
людського суспільства. Безперечно, 
військові не можуть стояти осторонь 
цих процесів. Доцільним є концепту-
альне обґрунтування використання 
можливостей Інтернету речей для за-
побігання нападів противника. При 
цьому використання Інтернету речей 
для запобігання нападу можливе шля-
хом формування комплексної системи 
збору значимої інформації та її аналі-
зу з використанням звукових датчиків, 
відеокамер, безпілотних літальних 
апаратів та інших технологічних еле-
ментів. 

Підсумовуючи, можна із впевнені-
стю сказати, що сучасні військові 
фахівці в галузі комп’ютерних наук, 
просто не можуть бути осторонь світо-
вих тенденцій. Тому, курсанти Війсь-
кового коледжу сержантського складу 
змотивовані і готуються до наступних 
етапів ініціативи компанії Cisco.
Старший викладач циклової комісії з 
експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж, к.т.н. 
підполковник А. ДУБІК
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Фахівці Наукового центру зв’язку та інформатизації здійснюють 
перевірку новітнього обладнання для Військ зв’язку

Відповідно до розпорядження 
Командувача Військ зв’язку та 
кібербезпеки Збройних Сил України 
від 18.05.2020 р. № 308/21/3468, 
фахівцями Наукового центру зв’язку 
та інформатизації інституту та у 
відповідності вимогам переговорної 
процедури UA-2020-04-13-004692-b 
проведено тестування джерел 
безперервного живлення KEHUA 
TECH типу „KR1000-RM” та „KR-
2000-RM” (для порівняння „KR-
3000-RM”).

Під час проведення тестування було 
використане наступне обладнання:

1. Цифровий осцилограф Tektronix 
TDS 3054C – 1 од.

2. Амперметр М1104. 
3. Навантаження 5А, 10А, 20А - 3 од.
4. Допоміжне обладнання.
Проведено тестування джерел 

безперервного живлення типу „KR-

1000-RM”, „KR-
2000-RM” та 
„KR3000-RM” в 
наступних режимах 
роботи:

1.1. Режим 
„ B Y P A S S ” - 
п і д т р и м у є т ь с я . 
Блоки живлення 
працюють від 
зовнішнього джерела 
змінного струму  та 
виступають в якості 
п р о г р а м о в а н о г о 
с т а б і л і з а т о р а 
напруги.

1.2.  Режим 

„BATTERY          MODE”- 
підтримується. Блоки 
живлення працюють 
від батарей, при 
в і д к л ю ч е н н і 
зовнішньої мережі 
живлення, при 
н а в а н т а ж е н н і 
100/75/50 % час 
роботи від батарей 
джерела живлення 
потужністю 1000 ВА 
становить 9/15/25 
хв. відповідно, а для 
джерел живлення 
потужністю 2000 
ВА та 3000 ВА час 
роботи від батарей 
становить 10/12/15 

хв. відповідно.
1.3. Режим „ЕСО”- підтримується. 

Блоки живлення працюють від 
зовнішньої мережі, та забезпечується 
функція заряджання внутрішніх 
акумуляторних батарей. 

При цьому в блоках живлення 
відключається примусова система 
охолодження. 

За результатами тестування джерел 
безперервного   живлення   KEHUA TECH 
типу „KR1000-RM” та „KR2000-RM” 
був   складений  акт проведення 
тестування про відповідність 
даних джерел безперервного 
живлення заявленим технічним 
характеристикам та придатності до 

живлення в  телекомунікаційних 
системах, локальних мережах та 
живлення серверного обладнання 
та надані пропозиції, щодо 
доцільності використання джерел 
безперервного живлення більшої 
потужності за заявлену у вимогах 
переговорної процедури UA-2020-
04-13-004692-b (замінити 1000 ВА 
на 2000 ВА, 2000 ВА на 3000 ВА), 
що, в свою чергу, дасть можливість 
зменшити пікове навантаження 
на блок живлення, збільшить час 
автономної роботи від внутрішніх 
батарей та збільшить їх ресурс.
Начальник НДЛ НДВ-24 НДУ №2 
підполковник С. БЕЗНОСЕНКО
МНС НДЛ НДВ-24 НДУ №2 
мол. лейтенант М. АТАМАНЕНКО
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Кращі курсанти 

Курсант 902 навчальної групи 
солдат Кабачок Василь розпочав на-

Функціональне інтенсивне інтер-
вальне тренування – новинка, за-

початкована курсантом 4 курсу ін-
ституту Денисом ЗАМОРОКОЮ. 

Вже багато років хлопець зай-
мається легкою атлетикою та п’яти-
борством. Працює з групами людей 
та під час тренувань до кожного зна-
ходить індивідуальний підхід, також 
працює персонально як з професій-
ними атлетами, так і з аматорами. 

На даний момент Денис – капітан 
команди інституту з військового п’я-
тиборства, багаторазовий призер міста 
Києва з легкої атлетики на дистанції від 
800 метрів до півмарафона, в напівма-
рафоні WAKCM`19 увійшов в 5-ку кра-
щих атлетів (посівши 4 місце) у кате-
горії 18-22 з 10 тисяч учасників старту. 

Цього року він вирішив запропо-
нувати дівчатам та хлопцям інститу-
ту взяти участь у його тренуваннях. 
Ідея займатись з особовим складом 

інституту була, як метою саморозвит-
ку і закріплення навичок, так і метою 
дати людям можливість займатися ак-
тивністю із задоволенням та користю. 

„Я хочу щоб наші курсанти були фі-
зично розвинені і мали зацікавленість 
в саморозвитку, тому для цього по-
трібно прикласти зусиль, що я і на-
магаюсь зробити. Фізичний розвиток 
має бути не примусовим, а за власним 
бажанням, я намагаюсь доносити до 
особового складу все таким чином,  
щоб у них виникло бажання до цього, 
щоб людина вподобала зайняття спор-
том!” – коментує юний інструктор. 

Бажаємо Денису наснаги та по-
дальшого розвитку в улюбленій 
справі! А також запрошуємо осо-
бовий склад інституту приєднатись 
до його функціональних тренувань 
(подробиці на офіційних сторінках).

вчання в Військовому коледжі сер-
жантського складу у 2019 році за 
спеціальністю „Експлуатація та ре-
монт військових засобів зв’язку”. 

Він не перший в сім’ї, хто всту-
пив до лав Збройних Сил Украї-
ни. Підтримавши ініціативу 
рідного брата, вирішив зробити вій-
ськову службу сімейною традицією. 

За час навчання в коледжі Василь 
зарекомендував себе дисциплінова-
ним, відповідальним, ініціативним, 
справедливим військовослужбов-
цем, який завжди вчасно, сумлінно і 
чесно виконує поставлені завдання, 
є вірним товаришем і побратимом, 
який не залишить у біді і завжди 
допоможе, підтримає, вмотивує. 

Ще під час базової загальновійсь-
кової підготовки юнак проявив себе 
відповідальним та фізично розвине-
ним, чим завоював повагу та авто-
ритет серед товаришів. Багато уваги 
курсант приділяє легкій атлетиці. Вже 
за перший семестр навчання він зміг 
досягнути високих результатів з бігу 
на 1 кілометр та на 3 кілометри, пока-
завши високі результати та здобувши 
призові місця у спартакіаді коледжу. 

За свої старання та активну 
участь у житті підрозділу та ко-
леджу Василь має подяки та зао-
хочення від командування курсу. 
Заступник начальника 2 навчального 
курсу з МПЗ
молодший лейтенант С. РОМАНЧУК

Кращий курсант факультету Бойо-
вого застосування систем управління 

та зв’язку курсант 394 навчальної гру-
пи солдат Попович Роман Сергійович. 
Протягом навчання в інституті проявив 
себе з найкращої сторони, досягнувши 
високих показників у навчанні та спорті. 

Курсант Попович розпочав на-
вчання в інституті у 2019 році за 
спеціальністю „Озброєння та військо-
ва техніка”. Роман входить до команди 
інституту з баскетболу та з гордістю 
представляє факультет та інститут у 
спортивних змаганнях. Незважаючи на 
всі труднощі, які є можливими під час 
проходження служби, хлопець нама-
гається бути прикладом для оточення.

Про свій шлях становлення справж-
нього офіцера-зв’язківця хлопець  
розповів наступне: „З дитинства  мріяв 

стати військовослужбовцем. Хотів бути 
схожим на діда, так як все дитинство 
провів у його оточенні і хотів посліду-
вати його прикладу. Свій військовий 
шлях розпочав з Київського військо-
вого ліцею імені Івана Богуна, голов-
ною ціллю навчання там було здобу-
ти знання для подальшого вступу до 
військового інституту. У 2019 році мої 
старання виправдалися, мені вдалось 
стати курсантом нашого інституту.”

Курсант Попович Р.С. сумлін-
но ставиться до військової служ-
би, навчання та виконання за-
ходів повсякденної діяльності. 

Заступник начальника факультету 
№ 3 з МПЗ  капітан А. РИЖКОВ
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Конституція України досвід реалізації та шляхи удосконалення

Конституція України – Основний 
Закон держави України та невіддільна 
частка самостійної, незалежної, суве-
ренної держави. Конституція України 
була ухвалена 28 червня 1996 року на 
5-й сесії Верховної Ради України 2-го 
скликання та набула чинності з дня її 
прийняття. 

Вдаючись до хронології історії, 
можна впевнено сказати,  Конституція, 
як державний Закон України була прий-
нята ще за часів Ярослава Мудрого – 
це була кодифікація законів Київської 
Русі, в основу якої було покладено дав-
ньоруське звичаєве право. Варто зазна-
чити, що даний збірник законів охо-
плював ХІ століття та являвся одним 
із перших літописних кодексів судових 
законів Русі, що об’єднував процеси 
судочинства, цивільне та кримінальне 
право XI століття. Наступним кроком 
варто відзначити Договір-Конституцію 
Пилипа Орлика, яка є офіційно визна-
ною першою козацькою, українською 
Конституцією, яку заведено вважати 
однією з перших європейських консти-
туцій нового часу. Вже через століття 
було намагання створення нової Кон-
ституції. Мова йде про 1918 рік, коли 
основний закон УНР, який називався 
„Статут про державний устрій, права 
і вільності УНР”, було прийнято Цен-
тральною Радою 29 квітня 1918 року, 
в останній день існування самої Цен-
тральної Ради. Варто зазначити, що 
Конституція УНР не була реалізована 
через припинення роботи Центральної 
Ради. Так, Конституція 1918 року стала 
першою конституцією, що лягла в ос-
нову нинішньої незалежної України та 
увібрала в себе провідні ідеї українсь-
кої та світової правової думки. 

На сучасному етапі Конституція 
переживає якісно новий етап, а саме 
було створено Конституційну Комісію, 

яка розроблятиме зміни до Основного 
Закону. Мета комісії – напрацювання 
узгоджених пропозицій щодо вдоско-
налення основного Закону України 
з урахуванням сучасних викликів та 
потреб суспільства. Після Революції 
гідності 2014 року текст Конституції 
України змінювали двічі. Деякі із за-
планованих змін не були ухвалені. 

Під час президентських виборів 
2019 року та у зв’язку з майбутніми до-
строковими парламентськими вибора-
ми у липні 2019 року низка політичних 
гравців виступила з більш радикаль-
ними пропозиціями. Найрадикальніша 
з них передбачає розробку абсолютно 
нової редакції Конституції. Найголов-
ніше, що представник нового Прези-
дента України в українському Парла-
менті заявив про плани Президента 
Зеленського та його політичної партії, 
яку за результатами опитувань на сьо-
годні підтримує близько 50% населен-
ня, відновити роботу Конституційної 
комісії. Перед комісією планується по-
ставити завдання підготувати абсолют-
но нову Конституцію, або внести зміни 
в чинну. Треба поставитися серйозно 
до таких пропозицій та ініціювати дис-
кусії стосовно як їхніх сутнісних, так і 
формальних елементів.

Серед вагомих аргументів на ко-
ристь рішення „з чистого аркуша” для 
конституційної реформи в Україні від-
значимо закріплення легітимності кон-
ституційного ладу України після сум-
ної історії з конституційними змінами 
2004 року, скасування цих змін Консти-
туційним Судом у 2010 році (що наразі 
офіційно розслідується як державний 
переворот) і повернення до суті тек-
сту 2004 року постановою Парламен-
ту після подій на Майдані у 2014 році. 
Існують і інші аргументи – адаптація 
Конституції до ситуації збройного кон-

флікту і просте удосконалення Консти-
туції внаслідок підвищення ефектив-
ності структури влади, яка враховує 
нові напрацювання щодо прав людини 
й так далі. Аргументи проти абсолют-
но нової Конституції мають більшу 
вагу. Вони орієнтуються на цінності 
конституційної стабільності, врахову-
ють небезпеку ослаблення і без того 
крихкого національного консенсусу, 
потенціал розробки Конституції за до-
помогою судової практики Конститу-
ційного Суду, а також, у більш загаль-
ному плані, той факт, що багато змін 
можна було би внести та без втручання 
в текст Конституції.

Крім того, обговорювані сьогодні 
конституційні зміни – такі, як децен-
тралізація, права людини й навіть нова 
система державного управління – мож-
на було би прийняти в якості консти-
туційних змін на тому чи іншому етапі 
після консультацій з громадськістю та 
експертами відповідно до процедури, 
передбаченої Конституцією. Реальної 
доданої вартості в прийнятті таких 
змін у формі нової Конституції немає. 
Часткові зміни не гірше впорають-
ся із досягненням цілей і розв’язання 
проблем, ніж абсолютно нова Кон-
ституція. Питання необхідності нової 
Конституції є, ймовірніше, політич-
ним, ніж правовим. Політичну енергію 
краще було б витратити на реалізацію 
нагальних реформ в Україні, ніж на но-
вий конституційний процес. Не варто 
розраховувати на чарівне рішення, яке 
забезпечить сталий розвиток демокра-
тичних інститутів шляхом простого пе-
реписування Основного закону. 

Підсумовуючи все вище сказане 
варто додати, що ухвалення Основно-
го Закону України – Конституції стало 
найважливішим кроком у забезпеченні 
прав людини  та громадянина, сприяло 
подальшому підвищенню міжнарод-
ного авторитету України на світовій 
арені. Навіть в тяжкі часи, коли в країні 
йде неоголошена війна, а східний сусід 
порушує та зазіхає на території неза-
лежної України, варто пам’ятати, як 
важко ми йшли до нашої перемоги, до 
визнання нашої країни, як незалежної, 
самостійної, суверенної держави.

Пам’ятаймо свою історію. Пам’я-
таємо та перемагаємо!
Викладач кафедри № 3, к.ф.н.
О. ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА
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Інститутський конкурс наукових робіт 2020

Згідно з планом основних заходів 
по організації воєнно-наукової робо-
ти курсантів на 2019/2020 проводився 
конкурс на кращу наукову роботу се-
ред курсантів, присвячений Дню науки 
України, де були розглянуті 33 наукові 
роботи, в написанні яких взяли участь 
38  курсантів. 

На засіданні експертної комісії та 
на підставі результатів  оцінюван-
ня  комісія  визнала переможцями 17  
робіт та прийняла рішення нагородити: 

За напрямом „Телекомунікації” 
Дипломом І ступеня роботу cол-

дата Богданова А.Р., курсанта 262 
н.гр., на тему: „Методика забез-
печення  відмовостійкості мережі 
транкінгового зв’язку на основі про-
токолів надлишковості маршрутиза-
торів”, науковий керівник – началь-
ник  кафедри № 21, д.т.н. полковник 
Сова О.Я.

ІІ ступеня – роботу на тему „До-
слідження електричних характеристик 
низькопрофільних антен з циліндрич-
ним екраном”, автор – старший солдат 
Парамоненко О.О. (162 н.гр.), науко-
вий керівник – доцент кафедри № 12  
працівник ЗСУ  Ільїнов М.Д., а також 
роботу на тему „Розробка кросс-плат-
форменого мобільного додатку надан-
ня  доступу до інформаційного сервісу 
„армія FM” в умовах нестабільного 
з’єднання з мережею”, автор – стар-

ший солдат Пацкан В.І. (261 н.гр.), на-
уковий керівник – начальник кафедри 
№ 22, к.т.н.  полковник Бовда Е.М.

ІІІ ступеня – роботу на тему „Побу-
дова завадозахищеного каналу зв’яз-
ку з БпЛА”, автор – солдат Шпак І.Я. 
(374 н.гр.), науковий керівник – доцент  
кафедри № 32, к.т.н.  підполковник 
Восколович О.І.

За напрямом „Інформаційні тех-
нології” :

Диплом І ступеня отримала робота 
солдата Румші Д.С., курсанта 261 н.гр., 
на тему „Формування статистично-
аналітичних даних методами машин-
ного навчання в системі геопросто-
рового обліку та контролю земель та 
іншого нерухомого військового (дер-
жавного) майна МОУ „Ground аnd 
building control”,   науковий керівник – 
доцент  кафедри № 22, к.т.н. працівник 
ЗСУ  Любарський С.В.

ІІ ступеня – робота на тему „Мо-
дель автоматизованого розгортання 
серверної та мережевої інфраструкту-
ри з контролем версій”, автор – солдат 
Дука О.В. (263 н.гр.), науковий керів-
ник – начальник  кафедри № 21, д.т.н. 
полковник Сова О.Я.

ІІІ ступеня – робота на тему „Систе-
ма управління контентом веб-додатків 
підрозділів ЗСУ”, автори – солдат Ми-
хайлов В.Р. (271 н.гр.), солдат Палиця 
В.О. (271 н.гр.), науковий керівник – 
старший викладач кафедри № 22  май-
ор Власенко О.В., та робота на тему 
„Дослідження методів управління гру-
пою БПЛА”, автор – старший солдат 
Пахольчук М.А. (363 н.гр.), науковий 
керівник – начальник кафедри № 32, 
к.т.н.  полковник Панченко І.В.

За напрямом „Інформаційна 
безпека” :

Диплом І ступеня отримала робота 
солдата Бондарчука В.О., курсанта 364 
н.гр., на тему „Адаптація програмних 
засобів відображення та візуалізації 
інформації компонентів SPLUNK для 
виявлення та реагування на кіберінци-
денти”, науковий керівник – начальник 
кафедри №33, д.т.н. полковник Че-
вардін В.Є.

ІІ ступеня – робота на тему „Оцін-
ка швидкодії програмних функцій ска-
лярного множення з використанням 
MIRACL CRYPTOGRAPHIC SDK”, 
автор – солдат Прийма О.О. (364 н.гр.), 
науковий керівник – начальник кафе-

дри №33, д.т.н. полковник Чевардін 
В.Є.

ІІІ ступеня – робота на тему „Мо-
дель мережевої системи доступу до 
приміщень спеціального призна-
чення на  основі мікроконтролера 
“ARDUINO”, автори – старший солдат 
Гарячий В.І. (262 н.гр.), молодший сер-
жант Онищенко Р.М. (263 н.гр.), науко-
вий керівник – начальник кафедри № 
21, д.т.н. полковник  Сова О.Я.

За напрямом „Військові науки” 
Диплом І ступеня – отримала робота 

солдата Артамощенка Є.С., курсанта 
261 н.гр., на тему „Програмно-апа-
ратний модуль розпізнавання об’єк-
тів на базі мікрокомп’ютера NVIDIA 
Jetson Nano Developer Kit”, науковий 
керівник – доцент кафедри № 22, к.т.н.
підполковник Нестеренко М.М.

ІІ ступеня – робота на тему „Охоро-
на та оборона вузла зв’язку механізова-
ного (танкового) батальйону”,  автори 
– солдат Бринза В.О. (273 н.гр.), солдат 
Харченко М.М. (273 н.гр.), науковий 
керівник – доцент  кафедри № 1 пол-
ковник Селюк В.М.

ІІІ ступеня – робота на тему „Війсь-
ковий зв’язок та безпека зв’язку”, авто-
ри – молодший сержант Ляшенко О.Ю. 
(371 н.гр.), старший солдат Тютюнник 
В.В. (371 н.гр.), науковий керівник – 
старший викладач кафедри № 31 майор 
Стойчев М.І.

За напрямом „Соціально-гу-
манітарні аспекти розвитку суспіль-
ства,  національна безпека”: 

Диплом І ступеня отримала робота 
молодшого сержанта Самолюка А.М., 
курсанта 396 н.гр.  на тему „Лідерство 
як феномен управлінського успіху офі-
цера Збройних Сил України”, науковий 
керівник – старший викладач каф. № 3, 
к.і.н. працівник ЗСУ Садикова В.В. 

ІІ ступеня – робота на тему „Волон-
терська діяльність під час військових 
подій в Україні”, автор – солдат Горо-
бець О.О. (384 н.гр.), науковий керів-
ник – викладач кафедри № 3, к.ф.н. 
прац. ЗСУ  Церковняк-Городецька О.Г.

ІІІ ступеня – робота на тему „Розви-
ток комп’ютерних технологій та їх за-
стосування у військовій справі”, автор 
– солдат Дяченко А. Ю. (283 н.гр.), на-
уковий керівник – начальник  кафедри 
№ 21, д.т.н. полковник Сова О.Я.

Бажаємо подальших творчих успіхів 
переможцям  та їх керівникам!!!
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Вірші

 
А справді можна захиститись?
Чи мити руки, може вмитись?

Сидіння вдома збереже?
І дійсно лихо всіх мине?

Ай, мене то не торкнеться, 
Гайда гулять – друг відгукнеться.

І людей я не боюся,
Піду кожного торкнуся.

Ніхто не є мені законом!
Я сам рішу, чи бути вдома!

А може мені вкрай потрібно?
Чи до базару необхідно?

А там, десь близько до кордону 
Сидить солдат у воєнній зоні.
Він носить маску кожен день,

Бо хоче вберегти людей.

І хоч та маска лиш одна
Нічого, випре, й знов нова.

Візьметься худко він до зброї,
Щоб дати спокій нашій волі.

Він знає, що лише від нього 
Залежить мир у його домі,
І жоден вірус й карантини
Не прожене його з країни!

А сам же мріє про домівку,
Сидіти вдома, біля жінки…

Ласкаво кликать дітвору,
Не допустить до них біду... 

Та все ж лишиться захищати
І буде там про нас він дбати.

Про себе думати не може
І все на світі переможе. 

Курсант  273 навчальної групи
солдат К. МОТЧАНА
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Моя країна, моя ненька,
Що догорає у вогні.

Ти наймиліша, найрідненька,
Тобі співатимуть пісні.

Я бачу зорі крізь віконце
Та чую крик твоїх дітей.
Їх ворог позбавляє сонця

Не перший рік, не перший день.

На сході пекло, ми в полоні,
А ЗМІ гудуть, що добре все.

Я бачив море, море крові,
Яке малих дітей несе.

В житті ніколи не забуду,
Як розбиває мрії „Град”.

Ще вчора був спокійний вечір,
Сьогодні ж вже горить фасад.

І люди в метушні кружляють,
Навколо пекло, чутно грім,
Їх дім снаряди розбивають,

Вони біжать, лишив все в нім.

Я б не казав, якщо не бачив,
І свою мрію б не губив,

В зеленім полі жінка плаче,
Їй вибух кисень перекрив

Курсант 386 навчальної групи 
солдат Я. БІГУН

Цей вірш присвячено людині,
Яка так сильно дорога своїй дитині,
І у цей день потрібно всім сказати 

Синам й донькам, спасибі, любий тато!

Я пам’ятаю, коли був ще маленький, 
Як пізно ти приходив додому, 

Ти працював і дуже вперто 
Приховував свої біль і втому. 

Минали дні, роки, неділі
І у рукаж вже зовсім інші сили,

Але не зменшилася твоя турбота, 
Бо це покликання батьківськая робота.

Не часто я казав тобі слова подяки,
За всі ті настанови та любов.

Та знай, мені завчасно помагав ти, 
Як ти старався, свідок тому Бог. 

Ти завжди був і є для мене приклад, 
Й багато в чому по життю мене навчив, 

Завдячую тобі, що не залишив
Мене в важкі години в самоті. 

Тобі я дякую за все, що ти зробив, 
За те, що шлях цей допоміг пройти, 

Спасибі, що любов не розгубив,
Я радий, що мій батько саме ти!

Курсант 801 навчальної групи ВКСС
В.ВИРИЗУБ


