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Новини, події, факти
Курсанти третіх курсів ВІТІ тренуються в полях

З курсантами третіх курсів Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут були
проведені тактико-спеціальні заняття
за фахом та загальновійськових дисциплін для удосконалення польових
навичок.
Варто додати, що польовий вихід
для майбутніх офіцерів-зв’язківців є
обов’язковою складовою навчання та

практичної підготовки.
Тому кожен курсант під час практичних занять намагається засвоїти
якнайбільше матеріалу та навичок,
щоб в подальшому стати хорошим
спеціалістом, впевнено володіти сучасними засобами зв’язку та озброєнням і
швидко приймати рішення щодо забезпечення частин та підрозділів зв’язком.

День Сил спеціальних
операцій Збройних Сил
України

26 липня 2016 року Президент
України підписав Указ „Про День Сил
спеціальних операцій Збройних Сил
України”. Враховуючи важливу роль
Сил спеціальних операцій Збройних
Сил України у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм особового складу, прийнято рішення встановити в Україні День Сил спеціальних
операцій ЗСУ, який відзначається
щорічно 29 липня.
Вітаємо „тихих професіоналів” із
професійним святом, ми горді тим, що
готуємо офіцерів і для ССО ЗСУ.
Особливо хочемо привітати випускників, які є представниками ССО ЗСУ,
ми пишаємося Вами.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя і здійснення всіх мрій.

Як визначитися із спеціальністю у ВІТІ?
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Як визначитися із
спеціальністю у ВІТІ?
Вибір професії містить у собі багато
чинників,
насамперед: ким бути, до якої
соціальної групи належати, який стиль
життя обрати, які цілі
визначити для себе в
майбутньому.
Якщо Ви патріоти
України, мрієте по-

повнити ряди офіцерського складу
Збройних Сил України, Державної
прикордонної служби України, Служби
безпеки України, Національної гвардії
України, а також інших військових
формувань та отримати найсучаснішу
спеціальність в ІТ-галузі, то для Вас
вичерпна інформація щодо спеціальностей підготовки у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут на сайті інституту.
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Новини, події, факти
Відбулася вступна
кампанія до ад'юнктури

Згідно плану прийому до докторантури та ад’юнктури ВВНЗ і НДУ ЗСУ
на 2020 рік, затвердженого Міністром
оборони України, для Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації визначено 5 місць до адʼюнктури за спеціальностями:
126 – „Інформаційні системи
та технології” (інститут отримав
ліцензію освітньої діяльності на ІІІ
освітньо-науковому рівні – Наказ
Міністерства освіти і науки України
від 02.06.2017 року № 113-л);
255 – „Озброєння та військова
техніка” (інститут отримав ліцензію
освітньої діяльності на ІІІ освітньо-науковому рівні – Наказ Міністерства
освіти і науки України від 05.09.2016
року № 1073).
У період з 20 по 24 липня 2020 року
відбулась вступна компанія до адʼюнктури інституту. Приймальна комісія
за результатами вступних іспитів
відібрала 5 офіцерів, майбутніх докторів філософії.
Бажаємо їм наукового натхнення та
успіхів у навчанні!

Етап загальновійськової підготовки осіб
офіцерського складу за призовом

З першого липня 2020 року на базі
батальйону забезпечення навчального
процесу інституту почалися курси перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян України, призваних на
військову службу за призовом осіб
офіцерського складу. На навчання
прибуло 95 офіцерів-випускників
військових кафедр.
Основною метою
навчання є перепідготовка та підвищення кваліфікації офіцерів перед
призначенням
їх
на первинні посади, оновлення тактичних, спеціальних та технічних
знань, практичних
навичок і методичної майстерності.
Вже на протязі тижня під керівництвом викладачів кафедри Загальновійськових дисциплін та кафедри
Технічного та метрологічного забезпечення проходять заняття з індивідуаль-

ної загальновійськової
підготовки. Офіцери
отримують знання з
питань застосування
первинних тактичних
підрозділів в основних видах бойових
дій, вогневої підготовки та основ будови основних зразків
бойових машин військ
зв’язку, засобів обслуговування,
ремонту
та евакуації, правил
експлуатації техніки. З офіцерами
були проведенні вогневі тренування з виконання вправи навчальних
стрільб з автомату АК-74 та вправи з
метання ручної протитанкової гранати.
Це лише початок тривалого навчан-

ня, в ході якого офіцери отримають
теоретичні знання та практичні навички. Бажаємо всім слухачам витримки
та наснаги в оволодінні престижною
професією військового зв’язківця.
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Новини, події, факти
День українських миротворців

Заступник начальника інституту
полковник Віталій Тарасов привітав
та вручив відзнаки Головнокомандувача ЗС України військовослужбовцям
інституту, які приймали участь у миротворчих місіях: старшого лейтенанта
Костянтина Кіяновського та підпол-

ковнику
Вадиму
Кротову.
В е р х о в н а
Рада України 21
травня 2013 року
одноголосно прийняла
Постанову
№ 292-VII „Про
встановлення Дня
українських миротворців”. Постановою визначено
15 липня – Днем
українських миротворців з подальшим відзначенням його на державному
рівні з метою вшануванням мужності і
звитяги, зразкового виконання службових обовʼязків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження памʼяті славетних
героїв-миротворців, які загинули
під час виконання обовʼязків у
складі миротворчого контингенту
та миротворчого
персоналу.
Бажаємо всім
миротворцям міцного здоров’я,
злагоди та здійснення всіх мрій.

30-та річниця
проголошення Декларації про
державний суверенітет України

16 липня 1990 року Верховна рада
ухвалила доленосний документ –
прийняла Декларацію про державний
суверенітет України, яким визначені
основи державного, політичного,
економічного ладу та підкреслені самостійність і суверенітет України.
В преамбулі Декларації суверенітет трактувався як „верховенство,
самостійність, повнота й неподільність влади республіки в межах
її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах”.
„За”
проголосували
357
депутатів (більш ніж 98 % депутатів), зокрема абсолютна більшість комуністів. Проти – четверо.
Дата прийняття Декларації про
державний
суверенітет
України
була оголошена Днем незалежності
України. Однак згодом святкування перенесли на 24 серпня, адже
саме в цей день у 1991 році Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України й остаточно вивела державу зі складу СРСР.

„Нова генерація” курсантів зв’язківців
Для
кожного курсанта
перший курс –
завжди непростий час, адже
приходить розуміння,
що
твоє життя тепер зміниться
назавжди.
Присяга
на
вірність
українському
народові неначе розділяє
твоє існування
на „до” та „піс-
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ля”.
Старі друзі залишаються десь там,
далеко за обрієм твоїх думок, які заполонили тепер зовсім інші клопоти.
Тепер у тебе нові товариші, пов’язані не лише однаковим одягом, а й
спільною метою.
Ось так і сталося з курсантами Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут.
Тетяна Цвіркун та Олександр Братчик, здається, ще зовсім недавно тримали в руках текст військової присяги, але вже пройшов цілий рік і вони
готові поділитися враженнями після
закінчення першого курсу.(інтервью на
сайті інституту)
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Новини, події, факти
Спорт – одна з основних складових виховання
успішного та цілеспрямованого офіцера

Спорт – одна з основних складових
виховання успішного та цілеспрямованого офіцера. Заняття спортом покращують обмінні процеси в мозку, сприяючи його кращому функціонуванню.
Коли люди займаються спортом, вони
стають здоровими і почувають себе добре, отже спорт потрібен кожному. Здоровий спосіб життя, фізична й інтелектуальна активність є запорукою нашого
загального процвітання і благополуччя.
У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут для занять спортом є абсо-

лютно всі можливості і найкраща з них
– викладачі кафедри Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки
і спорту, які не лише професіонали своєї
справи, а й офіцери з багаторічним досвідом, серед них кандидати та майстри
спорту, переможці Всеукраїнських
змагань. Не секрет, що саме вони готують та розвивають майбутніх воїнів.
В інституті функціонує безліч секцій, таких як гирьовий спорт, багатоборство ВСК, військове п’ятиборство,
військово-прикладне плавання, легка
атлетика, важка атлетика (кроссфіт),
спортивне орієнтування, армспорт,
рукопашна підготовка (спортивне
двоборство), бокс, стрільба з табельної зброї, футбол (міні-футбол), волейбол, баскетбол, шахи, настільний теніс, перетягування канату.
Викладачі та тренери завжди раді
поповненню їхніх команд сильними та спритними юнаками й дівчатами, то ж чекаємо на нове поповнення курсантів цього року.

Вітаємо з успішним
захистом дисертації

Вітаємо доцента кафедри Іноземних мов Дзіман Ганну Михайлівну, яка
успішно захистила дисертаційну роботу на тему „Формування у майбутніх
військових фахівців з інформаційних
технологій англомовної компетентності в академічному письмі” та здобула ступінь кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та
методика навчання (германські мови).
Захист відбувся 26 червня 2020 року
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий
керівник: доктор філологічних наук,
доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут стартувала вступна кампанія 2020

Перший день роботи Приймальної
комісії показав, що бажаючих стати
офіцерами та отримати сучасну освіту
у галузі кібербезпеки та ІТ-технологій
дуже багато. Вступники мріють стати
майбутніми командирами підрозділів
зв’язку.
На навчання до військового вишу
приймаються громадяни України за
власним бажанням, які здобули повну
загальну середню освіту із числа
цивільної молоді, ліцеїстів, військовослужбовці військової служби за кон-

трактом віком до 30 років, які не
мають військових звань офіцерського складу.
Вступна кампанія 2020 року
закінчується 18 серпня, тому у
кожного абітурієнта ще є час до
8 серпня подати заяви та документи на вступ та присвятити
своє життя захисту Батьківщині,
- повідомив заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник Олексій Сілко.
Слід зазначити, що Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут є провідним
вищим військовим навчальним закладом з підготовки військових фахівців
у галузі кібербезпеки, телекомунікацій
та інформатизації.
Навчання в інституті здійснюється
за 6 спеціальностями:
122 Комп’ютерні науки
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та техно-

логії
172 Телекомунікації та радіотехніка
253 Військове управління (за видами Збройних Сил)
255 Озброєння та військова техніка
Термін навчання в інституті зараховується як термін проходження військової служби.
Тут готують КІБЕРВОЇНІВ та КРАЩИХ ПРОГРАМІСТІВ!
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Перспективи сучасних технологій для створення автоматизованих
систем військового призначення

Поряд з іншими державними установами в Збройних Силах України
створення автоматизованих систем
військового призначення проходить
наступну віху становлення, пов’язану
із розвитком інформаційних технологій
і відповідно потреб захисту інформації
(кіберзахисту), яку можливо розглянути з двох проєкцій (організаційної та
перспективної).
Започаткована
реорганізація
структури Збройних Сил України як в
цілому, так і структурних підрозділів
на основі передового досвіду країнчленів НАТО зпозиціонувала в якості
викликів таких нагальних питаннях
як перерозподіл завдань та функцій
структурних підрозділів Генерального
штабу ЗС України (їх автоматизацію
чи модифікацію діючих систем);
переопрацювання великої кількості
відомчих документів; переоцінку
якості та достатності існуючої технічної платформи, як то засоби зв’язку
та телекомунікаційні мережі (засоби),
автоматизовані системи забезпечення
повсякденної діяльності структурних підрозділів ЗС України тощо.
Якщо розглядати перспективу, то
відповідно до Указу Президента України № 32/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 грудня 2016 року “Про загрози
кібербезпеці держави та невідкладні
заходи з їх нейтралізації” поставлено
завдання щодо створення захищених
центрів збереження інформації (центрів обробки даних/дата-центрів) і
відомостей державних електронних
інформаційних ресурсів. Найбільш
перспективним напрямом вирішення
цього завдання є їх створення на основі
використання хмарних технологій,
що є сукупністю хмарних сховищ та
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хмарних обчислень
(Cloud Computing)
як технології оброблення даних в цих
сховищах.
З
точки
зору
захисту інформації
особливість хмарних
технологій полягає
в тому, що хмарні
технології дозволяють сконцентрувати
великі
потужності
для вирішення різних задач, що виділяють організації,
які надають ці послуги (провайдери), і
організації, які їх використовують.
Поява клієнт-серверних технологій,
глобальних мереж призвела до впорядкування різних механізмів захисту
інформації в питаннях побудови системи захисту інформації (основним
стандартом є ISO/IEC 15408). Розвиток
технологій виробництва електронної
апаратури дозволив реалізувати багато
вимог цього стандарту у вигляді завершених пристроїв (модулів).
Основи захисту інформації закладались, коли інформація опрацьовувалась
обчислювальними машинами автономно, а передача могла здійснюватись із
застосуванням матеріальних носіїв,
поява мереж створила нові загрози для
інформації. Для захисту інформації
було потрібно використання нових
методів захисту, але це не привело до
суттєвої зміни ідеології та принципів
побудови систем захисту інформації
(захист інформації починається з
визначення та обліку самої інформації,
що підлягає захисту та із застосування
різних методів захисту на кожному
етапі існування інформації, починаючи
від створення до знищення).
Практично всі публікації, які розглядають питання захисту інформації
в хмарних технологіях обмежуються
розглядом методів захисту і неминуче
приходять до поєднання методів
шифрування даних, автентифікації
користувачів за допомогою цифрового
підпису та створення різного роду
криптографічних тунелів при передачі
даних.
В основі захисту інформації лежить можливість власника інформації
встановлювати правила розмежування

доступу до цієї інформації та гнучко
керувати правами доступу всіх користувачів до своєї інформації. Якщо
ресурси якої-небудь організації розміщуються у провайдера, наприклад,
база даних, то володілець інформації
не може контролювати доступ до своєї
інформації зі сторони провайдера.
В цьому основна проблема захисту
інформації при використанні хмарних
технологій.
В той же час унікальною можливістю хмарної технології є те, що одна
група користувачів (організацій) може
створювати інформацію, а інші користуватись. При чому, вони можуть і не
знати про існування один одного. Правильно організувати захист інформації
у цьому випадку можна лише у випадку
якщо всі ці групи людей підпорядковуються одному власнику всієї цієї інформації. Така можливість є в силових
структурах, інформація поділяється за
обмеженням доступу, що само дозволяє виконати розмежування доступу
та, по-друге, окремі підрозділи, роди
та види ЗС України завжди виконують
бойові задачі у взаємодії, при цьому
порядок використання інформації,
включаючи правила розмежування
доступу, встановлюється старшим
начальником. Ці заходи дозволяють
використати ефективний захист при
використанні хмарних технологій і використовуються в зарубіжних воєнізованих структурах. Способи організації
обміну інформації, що забезпечують її
захист, визначені частково стандартами JC3IEDM та MIP 4 (STANAG 5255).
Для реалізації хмарних технологій в
рамках міжнародної допомоги USA-IT
в ЗС України створені відмовостійкі
дата-центри, що дозволяють втілювати
зазначені стандарти і забезпечені
потужною системою кіберзахисту ресурсів даних дата-центрів. В нинішній
час ряд підприємств України проводять роботи по інтеграції існуючих
автоматизованих систем військового
призначення в хмарні технології та відповідно адаптується нормативна база і
узгоджуються організаційно-проєктні
рішення щодо захисту інформації.
Заступник начальника науководослідного відділу КСЗІ в ІТС
підполковник С. Паламарчук
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У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизацій імені Героїв Крут на базі кафедри Загальної
тактики відбулися тактико-спеціальні
комплексні заняття з дисциплін інженерна підготовка, РХБЗ, тактична
підготовка, військово-медична підготовка, управління повсякденною
діяльністю та вогневої підготовки.
Реалізується
посилена
практична підготовка набутих курсантами комплексних знань і практичних
навичок
з
організації
бойової підготовки в підрозділі.
Також ставилося за мету вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок із захисту підрозділів у
середовищі з підвищеною небезпекою, засвоєння нових зразків озброєння, бойової техніки та автоматизо-

ваних систем управління військами.
Керівники на навчальних місцях ознайомили курсантів зі спорядженням,
озброєнням, а також
нагадали, як швидко та правильно діяти
при вогневому контакті з противником.
Вдосконалили
навички курсантів з пересування на місцевості,
маскування, евакуації
пораненого за допомогою штатних та підручних засобів під наглядом
учасників бойових дій.
Викладачі пояснювали та вказували на помилки, демонструючи та допомагаючи їх виправити.
Крім того, в ході комплекс-

ного заняття особовим складом
було виконано вправу контрольних стрільб з автомата АК-74.
Кожен з курсантів поставився до
проведення занять з відповідальністю, тому практичні стрільби пройшли
успішно, а курсанти продемонстрували
добрі результати з бойової підготовки.
Також величезна увага під час
вишкілу
курсантів
приділяється
індивідуальній
підготовці.
До автоматизму відпрацьовуються дії військовослужбовців у різних
видах бою, володінні зброєю, пересуванню по різних типах місцевості,
також і в умовах населених пунктів,
наданню собі або побратиму першої
невідкладної допомоги, маскуванню
та обладнанню укриття і позицій тощо.
З інженерної підготовки практично
відпрацьовано такі питання як:інженерна розвідка маршруту висування КСП
БТГр., подолання комбінованих заго-

роджень, фортифікаційне обладнання
КСП БТГр., маскування КСП БТГр.,
встановлення інженерних загороджень в районі розгортання КСП БТГр.
Із радіаційного хімічного біологічного захисту підрозділів практично відпрацювали такі питання як:
дії особового складу за сигналами
оповіщення про загрозу застосування
ЗМУ, дії на зараженій місцевості та її
подолання, організація та здійснення спеціальної обробки озброєння та
техніки, санітарної обробки особового
складу, дії поста РХБ-спостереження.
Проведене комплексне заняття в
подальшому сприятиме професійності майбутніх офіцерів зв’язківців, курсанти отримали практичні
навики по правильному прийняттю рішення в бойовій обстановці.
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Вже неможливо уявити, як може
функціонувати організація чи установа
без системного адміністратора, адже
на нього покладено одне з найбільш
відповідальних завдань – забезпечення
надійної інформаційної взаємодії між
різними елементами інформаційних
систем.
Тому професія системного адміністратора в сучасному світі просто
незамінна.
Робота великих і малих корпоративних мереж, глобальної мережі Інтернет,
величезна кількість локальних систем
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і програмних комплексів, що включають в себе не тільки поштові системи,
або сервери баз даних, а також системи віртуалізації різних типів – все це
налагоджено і функціонує завдяки
фахівцям цієї унікальної професії, яка
об’єднала в собі висококваліфікованих
і глибоко не байдужих до технічних
тонкощів людей.
Часто так буває, що сисадмін потрібен, крім усього, для виконання
завдань мережевого адміністрування
(підключення і обслуговування мережевих комутаторів, маршрутизаторів,
настройка віртуальних мереж та іншого). У класичному
розумінні професії
сисадмін
вирішує
проблеми на рівні
операційних систем,
а також прикладних
програм.
При цьому адміністратор
обслуговує мережі і
розбирається в програмному забезпечені, які працюють з
ними. Обов'язки системного адміністратора залежать від
розмірів і специфіки
організації, де він
працює.
Це можуть бути:
налаштування програмного і апаратного забезпечення;
роботи по конфігурації серверів, інфраструктурних еле-

ментів,
відмовостійких
рішень;
установка серверів, інсталяція сервісів,
модернізація вже існуючих; обслуговування офісної техніки; написання програмного забезпечення для серверів;
тестування апаратного забезпечення;
інформаційна безпека; настройка робочих станцій, мережевого устаткування
(модеми, роутери) і мереж; організація
резервного копіювання даних; організація віддаленого доступу; проведення
закупівель програмного і апаратного
забезпечення; підтримка користувачів;
налаштування обладнання, тестування
нових версій програм; адміністрування
серверів, інфраструктур і сервісів.
Системне адміністрування грунтується на знанні комп’ютерних систем
і ефективних способів їх використання
працівниками організації.
Це потребує знань як системного так
і прикладного програмного забезпечення, мети, з якою співробітники організаціїи його застосовують, а також
уміння усувати неполадки в апаратному та програмному забезпеченнях.
Чи не найважливішим умінням системного адміністратора є здатність
до вирішення проблем (часто в умовах
часових обмежень). Сисадмін необхідний і незамінний при неполадках
у комп’ютерній системі, він мусить
швидко і правильно діагностувати й
найкращим чином усувати їх.
Сисадмін повинен розуміти призначення й поведінку програмного
забезпечення в разі його розгортання
чи застосування, пошуку помилок у
програмах, а, отже, бути знайомим з
декількома мовами програмування,
щоб використовувати їх для написання скриптів (сценаріїв), які дозволяють
автоматизувати рутинні задачі.
При забезпеченні роботи Інтернет-орієнтованих додатків системний
адміністратор має особливо надійно
контролювати безпеку мережі.
Це означає не тільки своєчасне оновлення програмного забезпечення, але й
попереджувальні заходи проти зламу,
захисту від вторгнення в комп’ютерну
систему.
В деяких організаціях за безпеку комп’ютерної мережі й підтримку
брандмауера (фаєрвола) відповідає
окремий адміністратор безпеки, але
кожен сисадмін повинен підтримувати безпеку системи, що ним ад-
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мініструється.
У нашому інституті значна кількість людей задіяна для виконання задач системного адміністрування.
Так, зокрема, на кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій розгорнутий та функціонує інститутський
сервер доступу до глобальної мережі,

вер, сервер IP-телефонії, системи керування базами даних різих виробників,
система дистанційного навчання на
базі Moodle, власна система керування
версіями програмного забезпечення.
Дані сервіси використовуються науково-педагогічним складом в процесі
навчання курсантів за дисциплінами

адміністрування якого здійснюють
висококваліфіковані фахівці кафедри.
Також розгорнуто та забезпечується
безперебійне функціонування значної
кількості мережевих та інформаційних
сервісів, таких як, електронна бібліотека інституту, система вступу до нашого
навчального закладу, веб-сайт інституту. Окрім того, на кафедрі на базі системи віртуалізації (власного гіпервізору)
розгорнуті та функціонують множина
інформаційних сервісів, а саме ftp-сер-

кафедри, а також для автоматизації
виконання повсякденних задач діяльності інституту.
Своє професійне свято системні адміністратори відзначають в останню
п’ятницю липня.
Засновником свята вважається американець, системний адміністратор з
Чикаго Тед Кекатос (Ted Kekatos), який
вважає, що хоч раз на рік системні
адміністратори повинні відчувати
вдячність з боку користувачів. Пер-

ший раз це свято під назвою „System
Administrator Appreciation Day” було
відзначене в США 28-го липня 1999
року. Свято впевнено виходить на міжнародну арену – крім Америки тепер
його відзначають і в інших країнах
світу.
На створення цього свята Теда Кекатоса надихнула реклама принтерів HP
LaserJet 4000 в журналі.
У рекламі був зображений системний адміністратор, до якого вишикувалася черга з користувачів, які хотіли
піднести йому квіти і кошики з фруктами в знак подяки за установку нових
принтерів.
У той час Кекатос теж встановив
кілька принтерів цієї ж моделі.
Тоді Кекатос подумав, що це чудова
ідея створити свято для сисадмінів.
А остання п’ятниця липня непоганий день для проведення корпоративної вечірки з морозивом і тістечками.
В силу надзвичайної актуальності
й затребуваності професії системного
адміністратора по всьому світу, свято
День сисадміна швидко набуло широкого поширення і вийшло на міжнародну арену.
Парадоксально, але факт – про системного адміністратора згадують не
тоді, коли все працює добре, а тільки
тоді, коли у функціонуванні інформаційної системи щось не так.
Зауважимо, що робота переважної
більшості системних адміністраторів
організована в цілодобовому режимі:
сім днів на тиждень і буває, що до них
звертаються, як до лікарів швидкої допомоги, адже тільки вони взмозі швидко визначити точний діагноз і провести
ефективну терапію будь-якому технічному збою.
У День системного адміністратора
приєднуємося до привітань на адресу
всіх сисадмінів і бажаємо їм менше
збоїв, побільше приємних турбот, наснаги і доброго настрою! Зі святом!
В 2020 році День системного адміністратора відмічається двадцять
перший раз.
Доцент кафедри № 22
підполковник Ю. Здоренко
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Кращі викладачі та науковці

Одним із кращих викладачів кафедри Транспортних мереж є доцент кафедри полковник у відставці Валерій
Явіся.
Явіся Валерій Сергійович народився в родині військовослужбовців, тому
вибір майбутньої професії був не дуже
складним.
Після закінчення середньої школи в 1988 році вступив до Київського
вищого інженерного радіотехнічного

Доцент кафедри Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів, кандидат технічних наук підполковник Восколович
Олексій Іванович народився 19 лютого
1985 року в м. Таллінн. У 2001 році
закінчив середню школу № 61 м. Києва
та вступив до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
НТУУ „КПІ”.
Після випуску лейтенанта Восколовича Олексія Івановича було призначено на посаду начальника інформаційно-аналітичної групи інституту. Після
були посади курсовий офіцер, начальник групи служби військ.
У 2008 році Олексій Іванович вступає до ад’юнктури інституту, по закін-
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училища ППО імені маршала авіації
Покришкіна А.І., яке закінчив із відзнакою в 1993 році.
Для проходження служби був направлений до окремої гірської радіолокаційної роти, яка була розташована
в Путильскому районі Чернівецької
області на горі Томна-Тікул (Памір) на
висоті більше ніж півтора кілометри
над рівнем моря.
Займав різні посади, в тому числі
виконував обов’язки командира взводу
зв’язку.
У листопаді 1995 року був переведений до нового місця служби (в/ч 12993)
в Кам’янка-Бузькому районі Львівської
області.
В серпні 1996 року вступив до очної
ад’юнктури КВІУЗ, після закінчення
якої та захисту кандидатської дисертації проходив службу у Військовому
інституті телекомунікацій та інформатизації.
Педагогічну майстерність відточував на посадах: викладач, старший
викладач, доцент, заступник начальника кафедри, начальник кафедри.

У 2007 році отримав вчене звання
доцента кафедри бойового застосування засобів зв’язку.
Після звільнення з лав Збройних Сил
України (2013 рік) продовжує викладацьку діяльність в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”, займає посаду доцента
кафедри телекомунікацій, але при цьому приймає активну участь у навчанні
та вихованні курсантів, а також у плануванні змісту навчання майбутніх військових фахівців за спеціальністю 172
„Телекомунікації та радіотехніка”.
Валерій Явіся користується заслуженим авторитетом у колективі та є
прикладом у виконанні професійного
та службового обов’язку для всіх офіцерів та курсантів, що проходять службу та навчаються на кафедрі Транспортних мереж.

ченню якої призначений на посаду
помічника начальника навчальної частини. Бажання постійно самовдосконалюватись, безперервно розширювати власний світогляд та спілкування з
досвідченими вченими кафедр інституту багато в чому визначили характер подальшої наукової і викладацької
діяльності, таким чином Олексій Іванович у 2014 році призначений на посаду
старшого викладача кафедри Підготовки підрозділів та частин спеціального
призначення факультету Військової
підготовки. Бути викладачем – це велика відповідальність, тому що в процесі професійної підготовки фахівця
з вищою освітою викладач має честь
допомагати курсанту стати автором
свого майбутнього. Між ними встановлюються як ділові, так і міжособистісні взаємини. Отриманий досвід
та наполеглива праця крок за кроком
допомогли здобути нових звершень
у справі, яка надихає. У жовтні 2014
року Олексій Іванович здобув науковий ступінь кандидата технічних наук
за спеціальністю „Інформаційні технології”. Сумлінне ставлення до навчання, прагнення до професійного зростання, добре розвинені комунікативні

та організаторські здібності дозволили
пройти шлях від курсанта до доцента
кафедри Спеціальних інформаційних
систем та робототехнічних комплексів.
У 2016 році виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України, де брав
участь в плануванні та організації
зв’язку, управління системою зв’язку, в безпосередньому налаштуванні
апаратури системи зв’язку та наданні
безпосередньої допомоги підрозділам
першої та другої лінії в налагодженні
та відновленні зв’язку. Після повернення із зони АТО Олексій Іванович почав
втілювати отриманий досвід в освітній
процес кафедри.
Педагогічний досвід Олексія Івановича є підґрунтям, на якому зростає
його педагогічна майстерність. Це результат творчої діяльності педагога з
елементами новизни, спрямований на
реалізацію актуальних завдань навчання. Глибока науково-теоретична підготовка, сумлінність і працьовитість,
методична винахідливість, нестандартний підхід до навчання дозволили підполковнику Восколовичу Олексію Івановичу стати майстром своєї справи.
підполковник Макеренко О.О.

к.т.н., доцент кафедри № 13
майор Погребняк Л.
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Проведення випробуваннь військової техніки радіозв’язку іноземного
виробництва компанії “Aselsan”

Нещодавно фахівці Військового
інституту телекомунікацій та інформатизацій повернулись з випробувань
військової техніки радіозв’язку іноземного виробництва компанії „Aselsan”.
Завдяки злагодженій та кропіткій
роботі колективу вдалось за короткий
термін досягти не аби яких результатів. Професійні навички та віддана
робота науковців сприяла підвищенню
ефективності загального рівня відпрацювання задач, адже не часто так трапляється, що під час роботи з технікою

зв’язку (особливо іноземного виробництва) виникає ряд запитань, відповіді
на які ти не знайдеш в Керівництві з
експлуатації чи іншій документації,
і тут на поміч зможуть прийти лише
професіоналізм та знання справжніх
фахівців своєї галузі.
Так не одноразово при відпрацю-

ванні задач з перевірки працездатності
техніки зв’язку виробництва компанії
„Aselsan” у нагоді ставали навички та
знання членів комісії і по сумісництву
справжніх фахівців у галузі електромагнітної сумісності, метрологічного
забезпечення та організації радіо та супутникового зв’язку.
Комісія, представниками якої були
офіцери Військового інституту телекомунікацій та інформатизацій, перед
початком випробувань ретельно ознайомилась з усією наявною документацією на військову техніку зв’язку виробництва компанії „Aselsan”.
Також перед початком випробувань
фахівцями ВІТІ було перевірено параметри системи заземлення транспортних засобів, обладнаної екіпажами
КШМ та готовність усієї матеріальної
бази до випробувань. Усі члени комісії
чітко та неухильно дотримувались
заходів
з технікою
безпеки під час усього
періоду випробувань.
У ході проведення
випробувань, завдяки
злагодженій праці офіцерів Військового інституту телекомунікацій та інформатизацій
вдалось „забезпечити
та перевірити якість
обміну
голосовими
повідомленнями, короткими повідомленнями в чаті та передачу
даних в усіх режимах
роботи (ACNR, NBNR,
WBNR) як персональних, так і автомобільних радіостанцій виробництва
компанії

„Aselsan”. Для відтворення умов максимально приближених до реалій, члени комісії здійснювали радіообмін із
шоломофонів виробництва АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” та компанії „Aselsan”, підключених до апаратури внутрішнього зв’язку та комутації
ICS-6680 та мікротелефонної гарнітури, яка підключалась безпосередньо до
радіостанцій.
Перевірялась також можливість роботи радіомережі з ретранслятором та
об’єднання двох різних мереж через
радіошлюз, можливість забезпечення
функцій технології MANET.
Фахівцями було проведено ряд досліджень щодо впливу роботи двигуна та при одночасній роботі двигуна
та станції електроживлення на якість
роботи в шломофонах, а також значна
увага приділялась вивченню можливих
завад та перешкод на радіостанції при
роботі обладнання командно-штабних
машин Р-142Н (генератора відбору потужності, двигуна, бензоелектричного
агрегата) та командно-штабної машини Р-145БМ (двигуна, бензоелектричного агрегата).
За результатами проведення натурних випробувань військової техніки
радіозв’язку іноземного виробництва
компанії „Aselsan” представникам вдалось отримати практичні та теоретичні
знання під час експлуатації з технікою
іноземного виробництва а також значно підвищити свій професійний рівень.
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Результати літньої екзаменаційної сесії

У період з 01.06.20 р. по 15.07.20
р. з пом’якшенням карантину в інституті проводилась літня екзаменаційна сесія курсантів 1 – 3 курсів.
Застосування дистанційного навчання під час карантину, ущільнення
освітнього
процесу
без
скорочення змісту та обсягу занять до-

зволило провести екзаменаційні сесії
відповідно до графіків та розкладів,
затверджених начальником інституту.
Під час екзаменаційної сесії ви-

користовувалася
платформа дистанційного навчання
Мoodle, деякі викладачі використовували
програмне
забезпечення Zoom, рідше –
Skype та Webex. Застосування цих програмних засобів
дозволило провести низку
екзаменів та заліків дистанційно в синхронному режимі
із забезпеченням надійної
ідентифікації
курсантів.
Зі слів завідувача кафедри
Математики та фізики кандидата фізико-математичних наук, доцента Ірини Рудоміно-Дусятської дистанційна форма спонукала курсантів
більш відповідально ставитися до виконання завдань, але, водночас, деяким
було складно опанувати дисципліни
самостійно без допомоги викладача.
Саме час провести остаточні підра-

хунки та зробити відповідні висновки.
За результатами екзаменаційної
сесії в 2 семестрі 2019-2020 навчального року кращі результати із середнім балом 71,53 показали курсанти

Начальник навчального відділу підполковник Віталій Ошурко
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2-го факультету (начальник факультету полковник Віталій Олексенко).
Кращим навчальним курсом став 27
курс на чолі з тимчасово виконуючим
обов’язки начальника курсу старшим
лейтенантом В’ячеславом Яшник.
Щодо навчальних груп, можна сказати наступне: кращі навчальні групи
цього разу на 38 курсі на чолі з начальником курсу капітаном Ігором Ігнатенко, а саме 386 навчальна група (командир групи старший солдат Павло
Чорний) із середнім балом 78,26, на 28
курсі на чолі з начальником курсу майором Сергієм Влох, а саме 283 навчальна група (командир групи старший
солдат Дмитро Юхимчук) із середнім
балом 75,5 та на 19 навчальному курсі
на чолі з начальником курсу капітаном
Владиславом Дар’їним, а саме 193 навчальна група (командир групи солдат
Денис Ткач) із середнім балом 74,02.
Не можна залишити без уваги курсантів, які набрали найвищі бали та
підіймають рейтинг своїх навчальних
груп: 273 навчальна група – солдат
Максим Харченко з результатом 95
балів, який став найвищим балом в інституті за літню сесію, 174 навчальна
група – старший солдат Марія Проскуріна з результатом 94 бали, та 386
навчальна група – старший солдат
Павло Чорний, солдат Єлезавета Румянцева з результатом 94 бали кожен.
Побажаємо всім успіхів та покращення як знань, так і результатів
у
наступному
семестрі.
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Кращі курсанти

Ку р с а н т
396 навчальної
групи,
солдат
Братчик
Олександр
В а лерійович не
л и ш е
з р а з ко вий військовослужбовець, а ще й дуже творча
та різнобічна особистість. З дитинства

Народився Ілля 6 жовтня 1999 року
у селі Сокіл Хмельницької області.
Ще з раннього дитинства молодший
сержант Літовщук обрав шлях військовослужбовця. У 2014 році цілеспрямований юнак вступив до Кам’янець
– Подільського військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою. У ліцеї Ілля обіймав посаду командира відділення та активно готувався до вступу
до ВВНЗ.
Окрім військової справи хлопець
завжди любив спорт, тому в ліцеї швидко став учасником команди з військового багатоборства, має розряд „Кандидат у майстри спорту”. „Я завжди знаю
чого хочу, семимильними кроками йду
до своєї мети. Впевнений, що офіцер
має бути розвинутий не лише фізично,

а й розумово, тому при виборі навчального закладу зробив акцент на це. Один
з моїх викладачів в ліцеї, бачивши мої
старання порекомендував мені вступити саме до ВІТІ. І знаєте, я не пожалкував ні на мить”, – говорить Ілля.
Зараз він командир однієї з кращих
груп факультету Телекомунікаційних
систем. Молодший сержант Літовщук заслужив не лише авторитет, а й
повагу не лише серед однолітків, а й
серед офіцерів. Бажаємо Іллі наснаги
та впевненості задля здійснення найзаповітнішої мрії – отримання офіцерських погонів.

Обрати фаховий напрям і не розчаруватися у власному виборі – важливий крок у формуванні майбутнього
кожної особистості. Вступити до військового інституту і вивчати комп’ютерні
науки рішуче вирішила Мазур Анастасія, курсантка 272 навчальної групи
факультету Інформаційних технологій.
За час навчання на одній з найперспективніших кафедр інституту – Комп’ютерних інформаційних технологій –
дівчина змогла зарекомендувати себе
старанним курсантом і майбутнім професіоналом.
Із першого курсу Анастасія детально освоювала кожну дисципліну і
докладала максимальних зусиль для
досягнення відмінних результатів у
програмуванні, які викладачі оцінюва-

ли на високому рівні. Окрім навчання,
дівчина не лишала без уваги і спорт.
Неодноразово брала участь у змаганнях з бігу, згинання і розгинання
рук в упорі лежачи і займала призові
місця. Завдяки розвиненій фізичній
підготовці Анастасія з легкістю складає всі нормативи на „відмінно”. У
групі сумлінно виконує обов’язки журналіста, дотримується розпорядку дня
і має бездоганну дисципліну, за що
неодноразово отримувала подяки від
керівництва факультету. Бажаємо Анастасії і надалі впевнено рухатися до
поставлених цілей і успіхів впродовж
наступних років навчання!

мріяв стати військовослужбовцем та
піти по стопах свого рідного дядька.
Ще будучи в школі, Олександр
завжди старанно вчився, займався
спортом та ходив на різні гуртки, різнобічно розвиваючи себе.
У 2019 році Олександр вступив на
навчання до нашого інституту на факультет Бойового застосування систем
управління та зв’язку.
Олександр зразу завоював у товаришів-однокурсників авторитет та
повагу своїм старанним навчанням та
відповідальним ставленням до будь-якої справи.
Курсант Братчик – різнобічна, активна та креативна особистість, това-

риші та начальник курсу відгукуються
про нього тільки з гарного боку. До
усіх доручень Олександр підходить
із повною відповідальністю, а кожне
завдання викликає у нього потік неймовірних та цікавих ідей. Батьки дуже
пишаються своїм сином та допомагають йому у всіх починаннях.
Хлопець мріє досягти своїх цілей,
самореалізуватися, зробити гарну
кар’єру та неодмінно створити щасливу родину.
Головне, як він міркує, впевнено йти
до своєї мети – передусім успішно навчатися і бути готовим будь-якої миті
стати на захист держави.

Курсант 173 навчальної групи солдат Анастасія Рудніцька

Курсант 271 навчальної групи
солдат Д. Сорока
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Наполегливість в навчанні – запорука у становленні фахівця!
В далекому 1968 р . випускника середньої школи м. Запоріжжя дуже зацікавило питання:
„Хто, яким чином, здійснює глобальний контроль повітряного та космічного простору планети Земля, як забезпечується космічне спостереження території супротивника та як забезпечується захист повітряних кордонів рідної Країни?” На ці та інші питання надали відповідь
викладачі військового радіотехнічного училища в м. Пушкін (Царське Село).
Збройним Силам завжди потрібні випускники-відмінники військових навчальних закладів
у всіх куточках рідної держави з півдня до півночі та зі сходу до заходу. Молодий лейтенант
розпочав своє формування та професійне зростання як фахівця з посади старшого техніка
електронно-обчислювальних машин – офіцера пуску ракет.
Наполегливість в самоосвіті, бойовому практичному навчанні надали свої результати. Так
на протязі двох років молодий лейтенант двічі виконав бойові пуски ракет на враження, і
обидва рази завдання виконано з оцінкою „відмінно”. За таке відношення до роботи та отримані результати командуванням було надано лейтенанту Курчанову Валерію Микитовичу позачергове право вступу до
військової інженерної радіотехнічної академії для подальшого навчання, освоєння нової техніки та методів бойової роботи
на спеціальних засобах пунктів бойового управління центру контролю космічного простору.
По закінченню військової академії Валерій Микитович працював на посадах, пов’язаних з керівництвом фахівцями
підрозділів електронно-обчислювальних машин як інженерно-технічного складу, так і програмістами. Постійна спрямованість на здобуття нових знань привели його до факультету керівного інженерного складу військової академії зв’язку, а
наполегливість у навчанні, досягнення у науці, отримання позитивних результатів у дослідженнях дозволили ад’юнкту
Курчанову В.М. захистити кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю „Системи управління, в тому числі зв’язок у Збройних Силах”, а в подальшому отримати вчене звання – доцент кафедри автоматичного засекречування зв’язку. За час роботи на кафедрі під його науковим керівництвом було розроблено ряд
комп’ютерних комплексів з підготовки фахівця-зв`язківця, які були високо оцінені керівництвом військ зв’язку.
Напрацьований практичний та організаційний досвід дозволив після закінчення військової служби знайти своє місце
у народному господарстві, де майже 28 років працював Валерій Микитович, пройшовши шлях від начальника відділу
банківських установ до генерального директора підприємства з будівництва ліній, мереж та систем інфокомунікацій. За
результати роботи підприємство, яке він очолював, неодноразово було визнано „Лідером галузі” у регіоні, що зафіксовано
Державним органом статистики України.
Маючи багатий практичний досвід з організації будівництва мереж зв’язку, він приймає рішення про необхідність передати свій досвід молодому поколінню в Національному технічному університеті, а у минулому році за пропозицією керівництва перейшов до Військового коледжу сержантського складу. Набутий практичний досвід дозволяє йому широко й активно впроваджувати у навчальний процес методичні прийоми розвитку відповідальності і самостійності курсантів, швидкого
прийняття ними правильних рішень, вмілого формулювання і чіткого висловлювання своєї думки. Під час аудиторних занять широко застосовує різноманітні навчально-методичні
прийоми та практично використовує сучасні методи навчання. Висока
педагогічна майстерність
забезпечує
необхідний
рівень проведення занять,
а також підвищує якість
знань, вмінь та навичок,
які отримують курсанти.
Під час занять приділяє
найбільшу увагу практичній спрямованості навчання. Незважаючи на багатий особистий педагогічний досвід, постійно працює над
підвищенням наукового рівня та рівня педагогічної майстерності, активно займається
методичною та науковою роботою у коледжі, приймає безпосередню участь у проведенні
відкритих і показних занять.
Валерій Микитович є співавтором чотирьох монографій (три видані у США), одного
навчального посібника МОН, ряду наукових винаходів, більш 90 публікацій у наукових
виданнях, є членом оргкомітету щорічних міжнародних науково-технічних конференцій
„Проблеми інформатизації” та „Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій та засобів управління”. Викладач Курчанов В.М. 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 ВКСС ВІТІ
підполковник Андрій Кузьмін.
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Річниця хрещення Русі: історія свята і відзначення в Україні

28 липня в Україні традиційно відзначають день Хрещення України-Русі,
віддаючи шану князеві Володимиру
Святославичу, який у 988 році ініціював хрещення своїх підлеглих і своєї
держави.
Про князя Володимира можна дізнатись з низки джерел різного походження. Джерела візантійського походження оповідають про його військові
походи, про ініційоване ним хрещення,
про династичний шлюб із візантійською принцесою Анною тощо. У центрі уваги цих творів є повідомлення
про похід Володимира на візантійський Херсонес у Криму і його рішення
прийняти хрещення.
Хоча прийняття православ’я на території Київського князівства відбувалося у кілька етапів, проте саме 988 рік
вважають початком нової епохи держави.
У 988 році князь Володимир, син
князя Святослава, прийняв історичне
рішення про хрещення Русі та хрестився сам з дружиною. При хрещенні
він отримав ім’я Василь. А за дійство,
яке відбулося у водах Дніпра, коли хрещення прийняли усі, князя люди стали
звати „Великим”.
Після свого хрещення Володимир
наказав киянам хреститися, а поганських ідолів скинути у Дніпро. Місце, де
були хрещені діти Володимира Великого в Києві, й досі називається Хрещатиком. Святе Хрещення прийняли
після Києва також жителі інших міст.
У храмах богослужіння здійснювалося за православним чинопослідуванням на зрозумілій народу рідній
слов’янській мові, по тих книгах, які
ще за століття до того були перекла-

дені з грецької на слов’янську святими
рівноапостольними братами Кирилом і
Мефодієм.
Також варто зазначити, що прихід
християнства в Київську Русь пов’язаний з княгинею Ольгою, яка була
бабусею Володимира. У 954 році княгиня здійснила паломництво до Константинополя, де вона прийняла святе
хрещення, отримавши церковне ім’я
Олена, а хрещеним батьком став імператор Костянтин. Ольгу вважають покровителькою православної віри.
Як саме відбувалось хрещення Володимир після свого хрещення наказав
розгромити всі кам’яні капища та хрестив своїх синів у джерелі, відомому у
нинішній столиці України під іменем
Хрещатика. А слідом за ними хрестилося багато бояр. Згідно з переказами,
масове хрещення жителів міста – „зійшлося там людей без числа” – відбулося на місці, де у Дніпро впадає річка
Почайна.
Після цієї події на Русі почали активно будувати християнські храми, а
на стародавньому капищі у Києві було
споруджено церкву святого Василя та
пізніше – Десятинну церкву. Згодом
православ’я приходить до інших міст

Київської Русі: Чернігів, Полоцьк,
Турів, де створювалися єпархії.
Однак, цей процес не завжди був
швидким і гладким і затягнувся загалом на кілька століть. Так, до прикладу,
лише в 1024 році Ярослав Мудрий придушив повстання волхвів у Володимиро-Суздальській землі та в 1071 аналогічне повстання повторилося. Ростов
своєю чергою залишався язичницьким аж до кінця XI століття, а Муром
і в’ятичі прийняли нову віру ще через
сторіччя… Саме такою є загальновідома літописна схема.
Хрещення князя Володимира, а
потім його підданих і його держави
знаменувало прихід на ці терени європейської цивілізації. Для князя та інших можновладців хрещення перехід
у християнство означало орієнтацію
на політичні й культурні традиції того
часу, пов’язані з Візантією. Хрещення
– це не тільки нова віра чи нова релігія – це дещо ширше: наприклад, це
архітектура, бо ж треба було будувати
християнські храми та церкви.
Офіційним державним святом День
Хрещення Київської Русі – 28 липня став згідно з указом Президента України Віктора Ющенка у 2008 році.
Перше офіційне святкування дати
Хрещення Русі на території сучасної
України відбулося у Києві в 1888 році.
Тоді напередодні ювілею було закладено Володимирський собор, відкрито
пам’ятник Богдану Хмельницькому.
Також ця дата відзначилася численними богослужіннями, хресною ходою та
святковими народними гуляннями.
Згадували про цей день і 100 років
потому, незважаючи на те, що тоді був
Радянський Союз. Звичайно великих
святкувань не відбувалось, але наукові
конференції та різні громадські заходи
щодо вшанування Дня Хрещення Русі
тодішня верхівка все ж дозволила провести. Цікавим є і той факт, що тоді до
церкви з нагоди такої дати повернулися
й деякі монастирі.
В наші часи, в цей день проводяться
урочисті молебні, відбуваються святкові акції, до яких залучаються навчальні та наукові заклади. Проходять
молебні та хресні ходи парафіян православної церкви.
Старший виклалдач кафедри № 3
підполковник Р. Скидан
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Вірші

За що люблю я нашу Україну?
За що ціную й хочу зберегти?
Чому не байдуже, чому така важлива?
Тому що народився саме в ній.
Люблю цей край, бо квітне моє серце!
Люблю ці гори і їхній краєвид!
Всі ці ліси, озера та степи На світі не існує більшої краси!
Люблю за пісню щиру та прозору,
За кожен зігріваючий рядок,
За ті слова, що нам дають надію
І всю ту музику, що закипає кров.
Люблю вірші й балади я поетів:
Їхні слова, що линуть до душі,
Їхні пронизливі до трепету поеми,
Про край, сім'ю, життя та різні теми.
Люблю країну за щирий її люд,
За мужніх та сміливих парубків,
За найгарніших жінок та матерів,
І наймиліших дочок та синів.
Люблю за кожен схід і захід сонця,
Пташиний спів і вранішню росу,
Пшеницю, яку вітер колихає в полі
І те, як серця два наповнюють любов'ю.
Люблю за все! Вона моя надія,
І лише нам писати її шлях,
Бо весь народ - це серце, яке б'ється
Спокійно, разом, в один такт.
Любіть Україну, бо тут наший дім!
І Гімн лиш для нас її грає!
І кожен із нас береже й захищає До України, крім нас, нікому діла немає!
Курсанта 801 навчальної групи ВКСС
ВІТІ
Виризуб В.
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*Літо*
Коли тільки підігрівається земля і
сонце починає підпікати.
Коли на старт стає чарівніша пора
Про дещо хочеться кричати:
***
Що тепле світло лікує від недуги,
А липкість вітру цілує прямо в губи.
***
В зелені трави хочеться пірнати,
Їх свіжий шепіт повністю вкушати.
Краса небес так ніжно обгортає
Тим синім парусом, що високо
літає.
Пора краси, то ще одна можливість
І стати кращим, і не бути хтивим .
Шанс не втрачай, зроби ту першу
щирість,
Що стане поштовхом до злагоди і
миру!
***
Твоїй душі і ближнім, і байдужим
Ніяк не пізно пізнати тебе дужим. .
Нехай же літо врятує твою душу.
Не бійсь добра, тебе ніхто не
змусить!
Залежить те лиш від самого себе,
І радість цвіту прилине вся до
тебе.
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Довго ми ВУЗ собі обирали
І тільки про нього бачили сни.
Вступний екзамен до ВІТІ
склали,
Щоб шляхом звʼязківців гордо
піти.
Майстерно відточена стройова,
Не відчуваєм землі під ногами.
Ми чуємо ваші подяки й слова,
За те, що захищені будете
нами.
Ми тяжко працюємо над собою
щодня,
Підручники з рук не випускаєм
ночами,
Щоб здобувати безцінні знання,
І щоб за дітьми не плакали
мами.
386 навчальна група
курсант Бігун Яна
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