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Новини, події, факти

Сьогодні, 23 
серпня, у День Дер-
жавного Прапора 
України, відбули-
ся урочистості за 
участі начальни-
ка інституту гене-
рал-майора Віктора 
Остапчука. 

З першими акор-
дами Державного 
Гімну України було 
урочисто піднято 
Державний Прапор 
України.

Стільки болю, 
жалю, смертей, щастя, радості, народжень бачив ти...Любов до прапора в нашій 
крові. 

Символ боротьби українського народу – ось, що таке Прапор України. Стяг 
– то наш символ перемоги! Із Днем державного Прапора України – наголосив у 
своїй промові начальник інституту.

У ВІТІ імені Героїв Крут відбулось урочисте підняття 
Державного Прапора України

Випускники кафедри Військової підготовки склали 
Військову присягу на вірність українському народу

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут відбулась урочиста цере-
монія складання військової присяги 
на вірність українському народу ви-
пускниками кафедри Військової під-
готовки. Протягом 2 років студенти 
цивільних ВНЗ старанно навчались 
військовій справі задля такого омрія-
ного результату – отримання військо-
вого звання „молодший лейтенант за-
пасу”.

21 серпня 2020 року 124 юнаків 
та дівчат склали Присягу на вірність 
українському народу. У зв'язку з ка-
рантином урочисті заходи проходили 
без гостей та в польових умовах на базі 
батальйону забезпечення навчального 
процесу інституту.

Протягом двох 
років молодь 
опановувала за-
гально-військові 
та профільні дис-
ципліни в рамках 
навчання за 7 
військово-обліко-
вими спеціально-
стями:

Організація за-
хисту інформації 
та кібернетична 

безпека в інформаційно-комунікацій-
них системах (державне замовлення);

Застосування змішаних з’єднань, 
військових частин і підрозділів (крім 
підрозділів і військових частин 
зв’язку та радіотехнічного забез-
печення авіації);

Математичне та програмне 
забезпечення функціонування 
автоматизованих систем;

Технічне забезпечення функ-
ціонування автоматизованих си-
стем управління;

Експлуатація та ремонт на-
земної апаратури радіозв’язку 
різної потужності;

Експлуатація та ремонт авто-
мобільної техніки і гусеничних 
тягачів;

Організація морально-психологіч-
ного забезпечення військ (сил).

Старанне вивчення теорії, проход-
ження практики, польові вишколи  не-
одмінно стануть в нагоді новоспече-
ним офіцерам.

Зі святом молодих офіцерів-запасу 
привітав начальник інституту гене-
рал-майор Віктор Остапчук, а військо-
вий капелан військової частини А 0415 
отець Роман благословив на добру 
путь.

Молоде покоління поділилось, що 
багато із них хочуть бути справжніми 
офіцерами і мріють пов'язати своє жит-
тя із військовою справою.

Вчорашні абітурієнти, а від сьо-
годні – власники нового статусу: 
курсанти першого курсу інституту, 
юнаки та дівчата розпочинають під-
готовку до проходження первинної 
військово-професійної підготовки, яка 
розпочнеться вже завтра на базі ба-
тальйону навчального процесу ВІТІ.

Протягом трьох тижнів з новоспече-
ними курсантами будуть проведені за-
няття в польових умовах із загальновій-
ськових дисциплін та проходження 
адаптації до військової служби. Після 
завершення первинної військово-про-
фесійної підготовки курсанти-першо-
курсники складуть військову прися-
гу на вірність українському народу.

Цього року до ВІТІ вступило 335 
курсантів.

Першокурсники ВІТІ 
вже стали до курсантського 

строю
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Фахова індивідуальна 
підготовка офіцерів 

за призовом

Новини, події, факти

У ВІТІ імені Героїв Крут розпочався завершальний на-
вчальний збір з майбутніми офіцерами запасу

На базі батальйону забезпечення 
навчального процесу Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації імені Героїв Крут продовжується 
підготовка осіб офіцерського складу за 
призовом на курсах перепідготовки та 
підвищення кваліфікації – змістовий 
модуль № 2 „Фахова індивідуальна 
підготовкаˮ.

Заняття направлені на набуття 
практичних навичок щодо експлуата-
ції новітніх засобів зв’язку, їх особ-
ливостям і бойовому застосуванню з 
метою успішного виконання ними в 
майбутньому обов'язків за посадами.

Цього року навчання проходять 
більше 150 слухачів, серед яких 17 
дівчат, з поміж студентів та представ-
ників цивільних установ із Києва. 
Підготовку слухачі проходили про-
тягом 2-х років, тож відтепер на них 
чекає заключний етап. Протягом мі-
сяця проходили навчання як у пункті 
постійної дислокації, так і в польо-
вому таборі батальйону забезпечен-
ня навчального процесу інституту.

„Слухачі, які навчаються за програ-
мою офіцерів запасу, мають можливість 
отримати не тільки офіцерське звання, 
але й цінні знання у військовій сфері”,   
наголосив начальник навчального 
збору полковник Олег Петровський.

Після успішного проходження 

зборів та отримання 
первинного офіцерсь-
кого звання „молод-
ший лейтенант запасу” 
вони зможуть проходи-
ти військову службу на 
офіцерських посадах.

Протягом двох тиж-
нів, слухачі матимуть 
можливість всі отри-
мання знання відпра-
цювати практично 
у польовому таборі.

„Я став слухачем про-
грами підготовки офі-

церів запасу для того, щоб поглибити 
свої знання та отримати додаткову 
спеціальність „Соціальна психологія”, 
адже планую у майбутньому пов’яза-
ти свою подальшу військову службу 
в структурах морально-психологічно-
го забезпечення, так як подобається 
працювати з людьми”,  – розповідає 
учасник бойових дій головний сержант 
взводу вогневої підтримки десант-
но-штурмової роти Рустам Бухтіяров.

Всі викладачі дуже досвідчені, 
знають свій матеріал та можуть 
цікаво донести його до слухачів.

Наприкінці навчального збору 
буде проведено  підсумкову атеста-
цію та складання  військової прися-
ги на вірність украйнському народу.

День Військ зв'язку – визначний 
день для всіх воїнів-зв'язківців Украї-
ни. Сьогодні для будь-якої армії будь-я-
кої країни військовий зв'язок важливий 
як ніколи. Це технічна основа Зброй-
них сил. Історичний досвід розвитку 

Нагороджено кращих військовослужбовців інституту із 
нагоди Дня Військ зв’язку ЗС України

військового зв’язку підтверджує ту 
вирішальну роль, яку вони відіграють 
у збройній боротьбі, у досягненні пере-
моги. Свідченням тому є зростання пи-
томої ваги зв’язківців на фоні загальної 
чисельності військ. Із нагоди Дня Вій-
ськ зв’язку ЗС України у ВІТІ було наго-
роджено кращих військовослужбовців.

З нагоди Дня військ зв’язку ЗС Украї-
ни начальник інституту генерал-майор 
Віктор Остапчук привітав особовий 
склад зі святом, вручивши грамоти 
та відзнаки від начальника інституту 
й нагороди від Командувача Військ 
зв'язку та кібербезпеку ЗС України.
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У Військовому інституті слухачі курсів лідерства офіцерів тактичного рівня склали 
комплексний випускний екзамен відповідно до стандартів НАТО

Новини, події, факти

У день Незалежності України курсанти та офіцери ВІТІ вшанува-
ли хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу випускників 
інституту, які загинули, захищаючи незалежність на сході України.

Відзначаючи свято Дня Незалежності України, ми повин-
ні пам’ятати всіх, хто поклав своє життя за Незалежність Украї-
ни! ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ! – зазначив у своїй промові за-
ступник начальника інституту полковник Віталій Тарасов.

Сьогодні слухачі курсів лідер-
ства офіцерів тактичного рівня 
складали комплексний випускний 
екзамен, який складався з прак-
тичної та теоретичної частин.

Сержанти та солдати військових 

частин Збройних Сил України, які 
мали ступінь вищої освіти Бакалавр, 
розпочали навчання у Військовому 
інституті телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут на Кур-
сі лідерства офіцерів тактич-

ного рівня рік тому. 
Навчання відбувалось 
за спеціальністю: Ор-
ганізація зв’язку у Збро-
йних Силах України.

Під час навчання 
слухачі засвоїли ос-
новні аспекти, перед-
бачені навчальною 
програмою. Отримали 
необхідні знання, які 
в подальшому будуть 
застосовувати у по-

всякденній практичній діяльності в 
умовах сучасних викликів та загроз.

Випуск слухачів курсів лідерства 
офіцерів тактичного рівня відбудеться 
15 серпня 2020 року. По закінченню 
навчання випускники отримали сві-
доцтво встановленого зразка про від-
повідний рівень підготовки, також їм  
присвоєно первинне офіцерське зван-
ня „молодший лейтенант” та направ-
лено у військові частини ЗС України 
для подальшого проходження служби.

Проведення зазначеної підго-
товки Курсів лідерства офіцерів 
тактичного рівня на базі Військо-
вого інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут 
– черговий важливий крок у рефор-
муванні системи військової освіти дер-
жави відповідно до стандартів НАТО.

Слава героям, які віддали своє життя за нашу вільну, незалежну Україну!
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Новини, події, факти

У Військовому інституті телеко-
мунікації та інформатизації імені Ге-
роїв Крут з'явився мурал, який є сим-
волом навчального закладу.

„Це мій перший мурал для війсь-
кового вишу і мені радісно від того. 
Наразі є багато нерозказаних історій і 
всі вони так чи інакше пов'язані з вій-
ськом. Мені важливо розповідати про 
них у своїх роботах” – сказав Андрій 
Пальваль.

Автор муралу для військового вишу 
малював вперше. Проте історію героїв 

Крут він вже відобразив на одному зі 
столичних будинків у Києві. Мурал 
„Крути”, який вшановує пам’ять ге-
роїв, що брали участь у бою на заліз-
ничній станції Крути взимку 1918 року, 
зображений біля палацу „Україна”.

- Це символічний подарунок вишу 
на День знань. Як то кажуть, для таких 
гонорових місць мають бути гонорові 
малюнки. Подібні малюнки у публіч-
ному просторі підкреслюють значу-
щість та проблематику, бо подвиг ге-
роїв Крут на часі, боротьба триває. Як 
і тоді, 100 років назад, так і зараз ми 
опинилися на тому самому рубежі. У 
нас війна знову із тим самим супротив-
ником, тому „пам'ятаємо – перемагає-
мо” – додав художник.

Вподобати мурал тепер може кожен, 
хто відвідає інститут.

До Дня знань у ВІТІ з‘явився мурал 
із символікою інституту

Навчальна практика – своєрідний щорічний ритуал для курсантів, а та-
кож спосіб продемонструвати вивчену теорію на практиці. Групи кур-
сантів були розподілені до частин Збройних Сил України та Національ-
ної Гвардії України. Ознайомились із сучасним озброєнням та військовою 
технікою, керівними документами щодо експлуатації техніки зв'язку, розпоряд-
ком отримання, прийому, списання, обслуговування та ремонту техніки зв'язку.

Основною метою навчальної практики за фахом є: навчання кур-
сантів правил виконання монтажу апаратури, формування умінь та 
навичок у практичному проведенні монтажних робіт, системати-
зації та закріплення умінь і формування навичок в експериментальних до-
слідженнях, оборобці й аналізу їх результатів. Формування практичних на-
вичок у дотриманні правил техніки безпеки при виконанні монтажних робіт.

Навчальна практика за фахом курсантів 
3-го курсу добігла кінця

З 26 по 28 серпня в інституті пройшов 
навчально-методичний збір за участю 
керівного складу та науково-педагогіч-
них працівників інституту. В ході збору 
обговорювалися підсумки діяльності 
2019-2020 навчального року, основ-
них завдань на 2020-2021 навчальний 
рік, впровадження передових техно-
логій та методів підготовки військових 
фахівців у сучасних умовах та інше.

Крім цього учасники збору визна-
чали шляхи удосконалення підго-
товки військових фахівців в умовах 
продовження адаптивного карантину 
з питань навчальної, методичної, ви-
ховної роботи та виробляли єдині під-
ходи до організації освітнього процесу.

За планом навчально-методичного 
збору виступив начальник інституту 
генерал-майор Віктор ОСТАПЧУК, 
який довів вимоги щодо порядку ре-
алізації освітньої діяльності в інсти-
туті. Зокрема, вкрай важливим аспек-
том організації освітнього процесу є 
нарощування практичної складової 
у змісті навчання курсантів, необхід-
ність активного застосування в освіт-
ньому процесі новітніх інформацій-
них технологій з використанням баз 
електронних бібліотек та форм дис-
танційного навчання, нарощування 
інформаційної мережі інституту, про-
довження роботи щодо розроблення 
на кафедрах новітніх тренажерів та 
підготовки до друку нових навчальних 
посібників, які б відповідали вимогам 
сучасності з використанням досві-
ду експлуатації новітніх зразків оз-
броєння та військової техніки зв'язку.

Навчально-методичний 
збір керівного складу та 

науково-педагогічних 
працівників
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Співробітники Наукового центру задіяні до проведення тестування Центру оперативного 
реагування на інциденти кібербезпек(Cyber Security Operations Center)

Відповідно до наказу Командувача 
Військ зв’язку та кібербезпеки Зброй-
них Сил України від 08.07.2020 року № 
174/нагп, „Про проведення тестування 
підсистем Центру оперативного реа-
гування на інциденти кібернетичної 
безпеки” начальник НДВ № 32 Науко-
вого центру зв’язку та інформатизації 
інституту Роман Штонда був задіяний 
в тестуванні підсистем Центру опе-
ративного реагування на інциденти 
кібернетичної безпеки. Тестування 
проводилося в приміщеннях, де роз-
горнуто підсистеми Центру.

Метою тестування була перевірка 
працездатності засобів підсистемЦен-
тру оперативного реагування на інци-
денти кібербезпеки і підтвердження 
відповідності системи вимогам тех-
нічного завдання на розробку системи 
згідно з Програмою Уряду Сполучених 
Штатів Америки зі сприяння безпеці 
України – впровадження рішень на 
основі інформаційних технологій 
(USAI-IT).

Центр оперативного реагування на 
інциденти кібербезпеки призначений 
для забезпечення захищеності кібер-
простору та створення сталого циф-
рового комунікативного середовища, 
своєчасного виявлення, запобігання і 
нейтралізації реальних і потенційних 
загроз:

в мережі NIPRNet:
медична інформаційна система 

(Medical Informational System (MIS);
логістична інформаційна система 

(Logistical Informational System (LIS).
в мережа SIPRNet:
центр оперативного управ-

ління і контролю 
(Сommandand Сontrol 
System (С2С).

Центром оператив-
ного реагування на 
інциденти кібербезпе-
ки використовується 
спеціальне програмне 
забезпечення:

програмний засіб 
для централізованого 
керування засобами 
виявлення інци-
дентів кібербезпеки 
– СiscoFirepower 
Management Center;

програмний засіб 
для централізованого 

керування засобами забезпечення 
кібербезпеки – CiscoSecurity Manаger;

програмний засіб для сканування 
вузлів інформаційно-телекомунікацій-
них систем – Rapid7 Nexpose;

програмний комплекс експлуатації 
вразливостей у процесі проведення 
тесту на проникнення в інформацій-
но-телекомунікаційних системах – 
Rapid7 Metasploit;

програмний засіб для контролю за 
діями користувачів автоматизованих 
робочих місць інформаційно-телеко-
мунікаційних систем та виявлення 
несанкціонованих дій у мережі – Force 
Point Insider Threat;

програмний засіб для запобігання 
випадкам несанкціонованої обробки, 
зберігання або передачі інформації – 
Force Point Data Loss Prevention;

програмне забезпечення для 
централізованої обробки та аналізу 
журналів подій мережевих пристроїв, 
засобів забезпечення кібербезпеки 
серверів та автоматизованих робочих 
місць з метою виявлення інцидентів 
кібербезпеки – HP ArcSight;

антивірусне програмне забезпечен-
ня – ESET Endpoint;

програмний засіб для централізова-
ного керування антивірусним програм-
ним забезпеченням та моніторингу 
стану антивірусного захисту – ESET 
Remote Administrator Server.

Під час тестування перевірено 
окремо кожну підсистему Центру 
оперативного реагування на виконання 
своїх функціональних можливостей. 

Випробування пройшли успішно 
система зарекомендувала себе як 
надійний засіб забезпечення захисту 
інформаці, що циркулює в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах 
Збройних Сил України. За результа-
тами тестування прийнято рішення 
надати пропозиції на рахунок доціль-
ності прийняття Центру в постійну 
експлуатацію, що, в свою чергу, значно 
підвищить кіберзахист Збройних Сил 
України.

Для нашого відділу кібернетичної 
безпеки досить важливе безпосереднє 
прийняття участі в даних випробу-
ваннях, адже останнім часом питання 
захисту інформації в Збройних Силах 
України стало гострою проблемою, 
а ми, науковці, маємо розуміти як 
захищається інформація в Збройних 
Силах України на на сьогоднішній день 
і чого бракує для її більш ефективного 
захисту. Тільки знаходячись у постій-
ній співпраці ми зможемо забезпечити 
надійну захищеність інформації, що 
циркулює в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах Збройних Сил 
України.

СНС НДВ-32 НДУ №3
працівник ЗС України 
Тетяна ТЕРЕЩЕНКО
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Спортивне життя інституту

З 01 по 18 серпня у Військовому 
інституті телекомунікацій та інфор-
матизації імені Героїв Крут відбулась 
Вступна кампанія – 2020. 

Оцінка рівня фізичної підготовле-
ності – одне з найважливіших етапів 
вступу до ВІТІ, адже майбутні офіцери 
– вихованці інституту –  мають бути не 
лише високоякісними фахівцями, а й 
фізично загартованими воїнами Зброй-
них Сил України.

Оцінка рівня фізичної підготовки 
вступників визначається за результа-

тами практичного виконання трьох фі-
зичних вправ. Усі вправи приймаються 
протягом одного дня в такій послідов-

ності: вправи на швидкість, вправи на 
силу, вправи на витривалість.

Кандидати на навчання виконують 
вправи: чоловіки: – біг на 100 м (впра-
ва № 14), підтягування на перекладині 
(вправа № 3), біг на 3 км (вправа № 8); 
жінки: біг на 100 м (вправа № 14), ком-
плексна силова вправа (вправа № 6).

Викладачі кафедри фізичного вихо-
вання, спеціальної фізичної підготовки 
і спорту дуже відповідально ставляться 
до вступних випробувань, мета одна: 
вибрати кращих з кращих.

„Цього року ми мали важку задачу 
при проведенні вступних випробувань, 

адже, по-перше, дуже багато справді 
гідних молодиків та дівчат, які сумлін-
но готувались та склали нормативи на 

„відмінно”.  Кожного року результати 
майбутніх курсантів лише покращу-
ються.  Це означає, що популярність до 
професії військового зростає на очах. 
По – друге: через карантин ми мали 
ділити вступників на маленькі підгру-
пи, аби всі могли пройти випробуван-
ня у максимально безпечних для свого 
здоров’я умовах – це дуже важливий 
аспект для нас, – коментує проведення 
вступних випробувань заступник на-
чальника кафедри фізичного вихован-
ня, спеціальної Фізичної підготовки і 
спорту полковник Олег СЄРИЙ.
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Хід та результати навчальної практики за фахом курсантів 3-х курсів

В період з 04 по 17 серпня 2020 року 
курсанти третіх курсів нашого інсти-
туту проходили навчальну практику 
за фахом, яка проводилась відповідно 
до Інструкції про порядок організації 
і проведення військового (флотського) 
стажування, навчальної, виробничої, 
ремонтної, корабельної та інших ви-
дів практики курсантів (слухачів, сту-
дентів) закладів вищої військової світи, 
військових навчальних підрозділів за-
кладів вищої світи  (затверджена нака-
зом Міністра оборони України 
№ 05 від 12.01.2016 р.). 

Відповідальність за органі-
зацію заходу було покладено на 
кафедру Технічного та метро-
логічного забезпечення. Групи 
курсантів були розподілені до 
частин Збройних Сил України 
та Національної гвардії України, 
що дозволило їм набути умінь 
та практичних навичок у вико-
нанні операцій технічного об-
слуговування і ремонту техніки 
зв’язку та автоматизованого 
управління військами, реаліза-
ції службових завдань військо-
во-професійної діяльності у різ-
них силових структурах.

Основною метою навчальної прак-
тики за фахом є: 

навчання курсантів грамотній екс-
плуатації сучасного озброєння та вій-
ськової техніки (ОВТ), формування 
умінь та навичок у практичному про-
веденні робіт на них;

систематизація та закріплення 
умінь, а також формування навичок в 
експериментальних дослідженнях, об-
робці й аналізі їх результатів;

формування практичних навичок 

у дотриманні правил техніки безпеки 
при виконанні робіт.

Під час проходження навчальної 
практики за фахом курсанти мали змо-
гу:

ознайомитись із сучасним озброєн-
ням та військовою технікою;

вивчити керівні документи з екс-
плуатації техніки зв'язку та автомати-
зованого управління військами, заходи 
щодо охорони державної таємниці, а 
також заходи безпеки під час практич-
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Хід та результати навчальної практики за фахом курсантів 3-х курсів

них занять (робіт) на техніці, тактич-
них навчань і проведення стрільб зі 
стрілецької зброї та бойових машин;

набути практичних умінь і навичок 
з експлуатації, ремонту і зберігання 
ОВТ, засобів обслуговування та ремон-
ту, а також організації обліку, категору-
вання та списання техніки;

ознайомитися з об'єктами навчаль-
но-матеріальної бази, розпорядком 
дня, умовами проживання особового 
складу;

оволодіти навичками виконання 
функціональних обов'язків за поса-
дою навчальної практики за фахом, 
визначити для себе напрями підвищен-
ня освітньо-професійної   підготовки, 
розвитку особистісних і професійних 
якостей;

виконувати обов’язки посадових 
осіб частини щодо контролю технічної 
експлуатації засобів зв’язку;

вивчити нові форми роботи коман-

дирів (начальників) з управління по-
всякденною діяльністю військової ча-
стини (підрозділу).

При цьому курсанти керувались 
заздалегідь складеними і затвердже-
ними відповідно до програми особи-
стими планами роботи на весь період 
навчальної практики за фахом та вели 
відповідний журнал навчальної прак-
тики.

Діяльність курсантів була пов’я-
зана з виконанням різноманітних 
функцій, взаємодією зі структурними 
підрозділами, перед якими поставлені 
завдання різного характеру (організа-
ційного, технічного, режимного, по-
бутового тощо). Виконання завдань 
навчальної практики за фахом курсан-
тами та напрацювання професійних 
умінь і навичок, їхня успішна адап-
тація до різних видів діяльності ста-
ли можливими, перш за все, завдяки 
активній участі керівників практики в 

адаптаційному процесі курсантів, що 
в подальшому сприятиме входжен-
ню майбутнього офіцера в професій-
не середовище з урахуванням як його 
індивідуальних особливостей, так і 
специфічних особливостей військової 
служби.

Керівництво всіх військових частин, 
де проходили практику курсанти, звер-
нуло увагу на дуже відповідальний  
підхід у виконанні завдань програми 
практики майбутніми офіцерами-зв’яз-
ківцями і достатньо високий рівень їх-
ньої підготовки та надало в основному 
позитивні відгуки про результати на-
вчальної практики. 

Після повернення до інституту кур-
санти мали можливість відзвітувати по 
результатах навчальної практики за фа-
хом під час диференційованого заліку 
на кафедрі Технічного та метрологіч-
ного забезпечення. Проведені підсум-
кові заходи в основному підтвердили 
належний рівень опанування курсан-
тами програми навчальної практики за 
фахом, а остаточні підсумки її органі-
зації і проведення були проаналізовані 
на засіданнях кафедр та факультетів 
інституту. При цьому брались до уваги 
позитивні і негативні сторони, узагаль-
нювався передовий досвід навчання 
і виховання та були розглянуті шляхи 
усунення виявлених недоліків, а також 
напрями поліпшення організації та по-
дальшого проведення навчальної прак-
тики за фахом курсантів.

Колектив кафедри Технічного та 
метрологічного забезпечення щиро 
вдячний всім, хто приймав участь у 
навчальній практиці за фахом. Саме 
завдяки ретельно продуманому по-
рядку її організації і проведення, від-
повідальному ставленню зі сторони 
безпосередніх учасників, а також ва-
гомій організаційній підтримці зі сто-
рони керівництва інституту, військових 
частин та посадових осіб був пройде-
ний ще один важливий етап на шляху 
підготовки майбутніх офіцерів-зв’яз-
ківців. 

Начальник кафедри Технічного та 
метрологічного забезпечення 
к.т.н., доцент полковник 
Григорій Радзівілов
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Кращі викладачі та науковці

Небагато 
з н а й д е т ь -
ся в інсти-
туті осіб, 
які б були з 
ним пов’я-
зані більш 
ніж п’ятде-
сят років. 
Один з них 
– старший 

викладач кафедри Захисту інформації 
та кіберзахисту полковник у відставці 
Толстих Василь Анатолійович. 

Вперше Василь Анатолійович 
пов’язав свою долю з інститутом, коли 
вступив до нього у 1967 році. По закін-
ченню навчання з дипломом інженера 
електрозв’язку за спеціальністю „За-
секречений автоматичний зв’язок” був 
призначений на посаду начальника 
зміни відділу засекреченого зв’язку од-
ного з центрів Першого вузла зв’язку 
Генерального штабу ЗС СРСР. У 1974 
році прибув для подальшого проход-
ження служби на кафедру Засекрече-
ного зв’язку нашого інституту на по-
саду інженера відділення лабораторії. 
В той час кафедра була колективом 
професіоналів, які працювали на єди-

ну мету –  забезпечення підготовки 
висококваліфікованих офіцерів-зв’яз-
ківців, фахівців із засекреченного 
зв’язку. Це був період розбудови кафе-
дри: постачалася новітня техніка ЗАЗ, 
переобладнувалися навчальні класи, 
удосконалювалися технічні засоби на-
вчання. Керуючи відділенням, а потім 
лабораторією, Василь Анатолійович 
активо працював над вдосконаленням 
учбово-матеріальної бази кафедри. По-
чавши педагогічну діяльність у якості 
викладача кафедри ЗАЗ,   Василь Ана-
толійович зайнявся педагогічною, ме-
тодичною та науковою роботою. Він  
автор навчальних посібників, викона-
вець ініціативних і замовних науко-
во-дослідницьких робіт, викладач, що 
використовує передові методики на-
вчання. Будучи молодим викладачем, 
в якості педагогічного експеременту 
відпрацьовував модульний метод на-
вчання з однієї з дисциплін кафедри з 
підсумковим оцінюванням якості на-
вчання по результатам поточного кон-
тролю протягом семестру без екзамену 
по його закінченню. Есперемент мав 
позитивний результат. До речі, за цим 
принципом оцінюються результати на-
вчання курсантів у теперішній час.

Останні одинадцять років служби 

у Збройних силах керував кафедрою 
Засекреченного зв’язку. Двічі кафедра 
пребазувалася до нового місця розта-
шування. Для самої режимної кафедри 
інституту – це не просто „перевезти 
меблі”. Це – обладнати приміщення 
згідно вимог керівних документів з 
безпеки засекреченного зв’язку, роз-
горнути в класах техніку ЗАЗ згідно 
спеціальних вимог. Обидва рази ко-
лектив кафедри успішно справлявся з 
цими завданнями. Під час розгортання 
кафедри ЗАЗ на теперішньому місці у 
2004 році Василь Анатолійович замість 
відпочинку в останній військовій від-
пусці особисто обладнував заземлення 
кафедри, яке успішно функціонує по 
теперішній час, та на якому курсанти 
відпрацьовують вимірювання опору 
заземлення під час практичних занять. 

Звільнений з лав Збройних сил 
України у 2004 році, після чого про-
довжив педагогічну діяльність на рід-
ній кафедрі. За роки служби і праці в 
інституті прийняв участь у підготовці 
декількох тисяч офіцерів-зв’язківців. 
Відзначивши своє 70-річчя, продовжує 
віддавати свої знання і досвід справі 
підготовки захисників Вітчизни.

Старший викладач кафедри №33
 майор С.АРТЮХ

Викладач цикло-
вої комісії із загаль-
новійськових дис-
циплін працівник 
Збройних Сил, ка-
пітан 2 рангу запасу 
КАРАЧУН Павло 
Олександрович на-
родився 21 листо-
паду 1973 р. в смт. 

Гончарівське Чернігівської області. Під 
час навчання у школі брав участь в об-
ласних, районних та міських олімпіа-
дах з фізики та математики. Активно 
займався спортом, неодноразово брав 
участь в обласних, районних та міських 
змаганнях з різних видів спорту, таких 
як  вільна боротьба та кульова стрільба. 
У 1991 році після закінчення загально-
освітньої школи вступив до Київського 
інституту Сухопутних Військ (м. Київ). 

Офіцерську службу КАРАЧУН 
Павло Олександрович розпочав у 
1996 році на посаді заступника ко-
мандира учбової танкової роти з 
озброєння в\ч А1242 (смт. Десна). 

Під час проходження військової 
служби обіймав посади від помічни-
ка начальника бронетанкової служби 
механізованого полку до старшого 
офіцера групи обліку та забезпечення 
корабельного ракетно-артилерійського 
озброєння Центрального ракетно-арти-
лерійського управління Озброєння ЗСУ. 
А вже з 2015 року продовжив – началь-
ником відділу – заступником началь-
ника управління з протидиверсійної 
та антитерористичної діяльності НДУ 
„Державний океанаріум” (м. Одеса).

Коли на сході України розгорілась 
„пожежа” війни між Україною та 
Росією, офіцер без вагань прийняв 
участь в Антитерористичній опера-
ції на території Донецької та Луган-
ської області з 2014 року у складі 
оперативної групи керівництва сек-
тору М           (м. Маріуполь). Наго-
роджений відзнакою начальника 
Генерального штабу – Головнокоман-
дуючого Збройних Сил України „За 
досягнення у військовій службі” ІІ 
ступеню та відзнакою Командувача 

військ оперативного командування 
„Південь” „За оборону Маріуполя”. 

На даний час свій бойовий досвід, 
отриманий у ході участі в АТО,  Пав-
ло Олександрович, вже як працівник 
ЗСУ, викладач коледжу успішно впро-
ваджує у навчальний процес. За його 
ініціативи були внесені суттєві зміни 
у програми навчальних дисциплін з 
підготовки курсантів зі стрілець-
кої зброї та вогневій підготовці.  

Має патент на корисну модель від 
25.04.2018 року №125144 „Модерні-
зований перевідник режимів вогню 
ударно-спускового механізму автомата 
Калашникова та його модифікацій”.  

Сьогодні Військовий коледж 
сержантського складу Військово-
го інституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут пи-
шається, що має у своєму колективі 
такого висококваліфікованого фахівця.
Начальник циклової комісії 
загальновійськових дисциплін
к.п.н., підполковник
Андрій КРАВЧЕНКО 
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Майбутні офіцери запасу завершили дворічне навчання у ВІТІ

Протягом двох років громадяни 
України, які мають вищу освіту та 
студенти цивільних вишів навчались 
військової справи, щоб отримати вій-
ськове звання „молодший лейтенант 
запасу”. Вони опановували загаль-
новійськові та профільні дисципліни за 
сімома військово-обліковими спеціаль-
ностями.

   Дворічне навчання закінчили понад 
150 слухачів, серед яких 17 дівчат. Під 
час завершального навчального збо-
ру майбутні офіцери запасу пройшли 
вишкіл як у стінах Військового інсти-
туту, так і в польовому таборі батальй-
ону забезпечення навчального процесу 
інституту. Упродовж двох тижнів зі 
слухачами проводились контрольні за-
няття в польовому таборі, під час яких 
вони на практиці застосовували здоб-
уті знання. Питання, які виносились на 
екзамен, охоплювали елементи поса-
дових обов’язків офіцера-зв’язківця та 
офіцера-психолога. Старанне вивчення 
теорії, проходження практики, польо-
вий вишкіл повинні стати у пригоді но-
воспеченим офіцерам.

 Приємною несподіванкою під час 
проходження навчального збору стало 
відвідування майбутніми офіцерами 
природного парку державної рези-
денції „Залісся”, що в Броварському 

районі на Київщині. Під час екскурсії 
відвідувачі мали змогу оглянути рекре-
аційні майданчики, прогулятися лісом, 
відвідати сучасний кінно-спортивний 
комплекс та покататися верхи на конях. 

 21 серпня 2020 року 124 юнаків 
та дівчат склали присягу на вірність 
українському народу. Через каран-
тин урочиста церемонія відбулася без 
гостей та в польових умовах на базі 

батальйону забезпечення навчаль-
ного процесу інституту. Випускники 
кафедри Військової підготовки прой-
шли підсумкову атестацію та після 
присвоєння первинного офіцерського 
звання „молодший лейтенант запасу” 
зможуть укласти контракт із Збройни-
ми Силами України для проходження 
військової служби на офіцерських по-
садах.
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Результати екзаменаційної сесії курсантів 4-го курсу

У період з 08.08.20 р. по 15.08.20 р. з пом’якшенням 
карантину в інституті проводилась літня екзаменаційна 
сесія курсантів 4 курсів. 

Ця сесія для курсантів 2016 року набору стала пер-
шим  результатом навчання на другому (магістерському) 
рівні освіти. 

Не зважаючи на ущільнення освітнього процесу без 
скорочення змісту  та обсягу занять,  проведено екзаме-
наційну сесію відповідно до графіків та розкладів, за-
тверджених начальником інституту. 

За результатами екзаменаційної сесії в 2 семестрі 
2019-2020 навчального року серед курсантів 4-х курсів 
кращі результати із середнім балом 76,79 показали кур-
санти 2-го факультету (начальник факультету полковник 
Віталій Олексенко). 

Кращим навчальним курсом став 26 курс на чолі з на-
чальником курсу капітаном Артуром Фарбеєм.

Щодо навчальних груп можна сказати наступне: кращими навчальними групами на факультетах цього разу стали: 16 
навчальний курс, 162 навчальна група (командир групи 
сержант Максим Пчелінцев) із середнім балом 76,04; 
26 начальний курс 261 навчальна група (командир гру-
пи молодший сержант Владислав Сінчук) із середнім 
балом 75,5 та  38 навчальний курс 364 навчальна група 
(командир групи молодший сержант Владислав Троян-
ский) із середнім балом 74,02. 

Не можна залишити без уваги курсантів, які набрали 
найвищі бали та підіймають рейтинг своїх навчальних 
груп: 163 навчальна група солдат Ілля Ларін з результа-
том 94.33 бали, який став найвищим балом в інституті 
за літню сесію; 164 навчальна група  солдат Олексан-
дра Овчіннікова з результатом 94,19;  263 навчальна 
група старший солдат Олександр Шпак; 364 навчальна 
група старший солдат Юлія Постник. 

Побажаємо всім успіхів та покращення результатів у наступному семестрі.
Начальник навчального відділу
підполковник  Віталій ОШУРКО
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Кращі курсанти 

Курсант 
803 на-
в ч а л ь н о ї 
групи сол-
дат Грінь-
ко Євгенія 
Борисівна 
розпочала 
навчання у 
Військово-
му коледжі 
сержантсь-
кого складу 
Військово-

го інституту телекомунікації та інфор-
матизації у 2018 році за спеціальністю 
„Експлуатація та ремонт військових 
засобів обчислювальної техніки”.

Непередбачувані події в Україні 
та приклад батьків надихнув юну Єв-
генію вступити до лав Збройних Сил 

України. Вона вибрала складний шлях 
військовослужбовця, захисника Бать-
ківщини і віддано йде цим напрямком.

Незважаючи на те, що вона має до-
сить тендітний зовнішній вигляд, плечі 
цієї дівчини готові витримати будь-яку 
складність людського життя. Вона пла-
нує досягти професійних вершин і ро-
бить для цього все можливе. 

Найкращі оцінки. Сумлінна робота 
журналіста, який бере активну участь 
у спостережені за навчанням групи. 
Активна участь у спортивних і твор-
чих заходах. Відмінна дисципліна. Все 
це – лише на перший погляд може зда-
тися легким. Труднощі загартовували 
її характер, виховали і підготували до 
дорослого життя, з яким вона зовсім 
скоро має зіткнутися.

Водночас, Євгенія має неабиякий 
хист до музики. Вона закінчила музич-
ну школу, навчившись чудово грати на 

піаніно та баяні. З появою Євгенії в ко-
леджі кожне свято набуло нових фарб і 
висот, одна її гра надихає на дії, бажан-
ня йти вперед, рости і бути кращим. 
Хто знає, можливо через декілька років 
вся Україна буде знати її ім'я не тільки, 
як військового, але й музиканта.

Незважаючи на всі можливі труд-
нощі під час проходження служби 
у Збройних Силах України, курсант 
Грінько Є.Б. є гарним прикладом для 
жінок-військовослужбовців. 

Її життєве кредо: „Viam supervadet 
vadens”, що перекладається як „Дорогу 
здолає той, хто йде”. 

Заступник начальника 2 навчального 
курсу з МПЗ  
молодший лейтенант 
Світлана РОМАНЧУК

С т а р ш и й 
солдат ТІ-
ЩЕНКО Сер-
гій Васильо-
вич – курсант 
163 навчальної 
групи факуль-
тету Телеко-
мунікаційних 
систем. наро-
дився 19 липня 
1996 року у с. 

Митків Гайсинського району Вінни-
цької області.  Після школи вступив 
на навчання до Немирівського про-

К р а -
щий кур-
сант фа-
культету 
Бойового 
з а с т о -
с у в а н н я 
с и с т е м 
у п р а в -
ління та 
зв’язку 

к у р -
сант 376 

навчальної групи солдат САМОЙ-
ЛЕНКО Валентина Валеріївна – спор-
тсменка та дуже творча й різнобічна 
особистість.  

Ще в юному віці дівчина мріяла ста-
ти військовослужбовцем. 

За час навчання у Військовому ін-
ституті телекомунікації та інформа-
тизації імені Героїв Крут Валентина 
неодноразово демонструвала високі 
показники в навчанні, спорті.

Пані САМОЙЛЕНКО має перший 
розряд з гирьового спорту, та це не є 
єдиним її захопленням курсантки. 

Щодня вона розвиває та вдоскона-
лює себе: багато читає, малює, зай-
мається в гуртках та  відвідує факуль-
тативи.

Валентина вступила на навчання до 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут у 
2017 році та обрала факультет Бойово-

го застосування систем управління та 
зв’язку. 

За роки навчання в інституті Вален-
тина своїм старанним навчанням та 
відповідальним ставленням до будь-я-
кої справи заслужила авторитет та по-
вагу не лише серед одноліток, а й серед 
офіцерів. 

Батьки дуже пишаються дівчиною 
та допомагають їй у всіх починаннях. 

Бажаємо їй наснаги, успіхів, творчо-
го та професійного розвитку!

Заступник начальника факультету 
з морально-психологічного 
забезпечення 
капітан РИЖКОВ А.Ю.

фесійного ліцею, отримав спеціаль-
ність електро-газозварювальника. Піс-
ля закінчення ліцею підписав контракт, 
проходив службу у військовій частині 
А0707 (м. Гайсин) на посаді механіка 
- кулеметника. Під час служби в армії 
вирішив неодмінно стати офіцером, 
дізнався з мережі Інтернет про Війсь-
ковий інститут телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут, обрав 
спеціальність та вирушив до вступу. „Я 
так хотів навчатись тут, що був певен – 
ніщо не завадить мені зробити цього”, 
– коментує Сергій.

Хлопець завжди старанно навчаєть-

ся, активно займається спортом, не 
пропускає жодного з тренувань. Ар-
мреслінґ та пауерліфтинг – найулю-
бленіші захоплення Сергія. Він вважає, 
що сучасний офіцер має бути найпід-
готовленішим фізично та інтелекту-
ально.  У 2019 році своїми стараннями 
юнак посів почесне ІІІ місце в район-
ному чемпіонаті м. Київ з армреслінґу. 
Також неодноразово хлопець посідає 
призові місця в інститутських змаган-
нях з жиму лежачи.

Бажаємо пану ТІЩЕНКО наснаги та 
нових перемог!
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Електромонтажна навчальна практика як важливий елемент 
підготовки техніка електрозв’язку

Зараз курсанти другого курсу Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та ін-
форматизації проходять навчальну електромонтажну практику. Ця дисципліна має важливе значення в підготовці фахівця 
– зв’язківця за кваліфікацією „Технік електрозв’язку”,  адже дозволяє сформувати та вдосконалити цілий ряд компетентно-
стей та досягти програмних результатів навчання, а саме:

- здатність експлуатувати і застосовувати за призначенням  кінцеве термінальне обладнання мереж військового зв’язку;
- здатність виконувати моніторинг технічного стану систем автоматичної комутації мереж військового зв’язку;
- здатність виконувати технічне обслуговування обладнання систем автоматичної комутації мереж військового зв’язку;
- здатність виконувати агрегатний ремонт обладнання систем автоматичної комутації мереж військового зв’язку;
- Використовуючи вимірювальні прилади та тестове програмне забезпечення, за допомогою електромонтажного інстру-

менту, вміти здійснювати профілактичне обслуговування, ремонт телекомунікаційного обладнання, елементів систем і ме-
реж. 

За багаторічним досвідом служби, відгуків та запитів із частин та підрозділів зв’язку вказані компетенції та навички є 
одними з визначальних в успішній службі та кар’єрному зростанні військовослужбовців-зв’язківців і незамінними для ви-
конання їх основної функції – забезпечення своєчасного, надійного та якісного зв’язку за будь-яких умов.

Таким чином, метою викладання навчальної дисципліни „Навчальна практика (електромонтажна)” є  набуття курсанта-
ми практичних умінь щодо ремонту, технічної діагностики та післяремонтної перевірки параметрів радіоелементів техніки 
зв’язку, виконання монтажу, демонтажу, перевірки працездатності, настройки блоків та пристроїв апаратури зв’язку. На-
вчити курсантів основам обслуговування та ремонту техніки зв’язку  в місцях постійної дислокації та в польових умовах.

Отже, на проведення практики в навчальному плані виділено три кредити (108) годин. За цей час курсанти отримують 
практичні навички визначення номіналів та справності електронних елементів та користування вимірювальними прилада-
ми. Починаючи з простих задач, таких як спаювання в різних варіантах двох провідників, навички користування паяльни-
ком та правильної підготовки його до роботи.

Здавалося б, що може бути простіше – скласти дві дротинки поряд, доторкнутися до них жалом паяльника і готово? Не 
зовсім так. Спочатку треба обережно зняти з них ізоляцію, не пошкодивши сам провідник, потім залудити (вкрити тонким 
шаром припою) і тільки потім їх можна скласти і, додавши припою на паяльник, доторкнутись. Та якщо доторкнутись не 
достатньо обережно – дротинки розсунуться, мало припою – не запаяються, багато – буде гуля, довго тримати паяльник – 
почне плавитися ізоляція, мало – знову не запаяється. Ось вже нібито все зрозуміло та паяльник лежить в руці якось незруч-
но… Притримати його іншою рукою і перехопити? Ні, виявляється він гарячий і тримати можна тільки за ручку. Тому треба 
обережно покласти на спеціальну підставку і тільки потім взяти зручніше. А тут ще й шнур постійно заважає… Вийшло!!! 

В подальшому задачі поступово ускладнюються, курсанти переходять до розпаювання багатоконтактних роз’ємів. Май-
же теж саме, але не зовсім. Потрібно правильно обрати порядок припаювання проводів, щоб вони не заважали в роботі, не 
забути одягти на кожен провід ізоляційну трубочку, а потім опустити її на місце паяння, поки воно ще гаряче, бо потім може 
не налізти, не забути одягти на кабель всі необхідні деталі роз’єму, бо інакше, припаявши десяток проводів, зрозумієш, 
що треба все розпаювати і починати спочатку, адже роз’єм не збереться… Не перегрівати! Не торкатися до інших деталей 
і рук!...  Випаювання та впаювання електронних елементів у печатні плати. Знову ніби то просто, але скільки нюансів і 
особливостей.

Надто довго тримав паяльник на платі і відстала мідна доріжка – все, плата пошкоджена і відновити її складно, довго, не-
надійно і некрасиво. Розплавив припой на платі, а деталь не виймається, бо її кінчик зігнутий для надійності і тому потріб-
но одночасно нагрівати і розгинати провідник. І знову не вийшло! Поки виконував попередні операції – деталь нагрілась 
і за неї не можна взятись руками. Треба взяти пінцет, або викрутку. Натиснув і все вийшло. ОЙ! Натиснув надто сильно і 
деталь зламалася… В такій напруженій боротьбі з проблемами, незручностями і власними помилками непомітно минають 
години занять та з кожною хвилиною майстерність курсантів зростає. Рухи починають бути більш точнішими, дії – осмис-
леними, а результати – відмінними (майже).

Приємно спостерігати в очах курсантів захоплення, коли після багатьох спроб вони отримують правильний результат, а 
місце спаювання виглядає естетично привабливо. На завершальному етапі курсанти з окремих елементів, номінали яких 
вони визначили самостійно (а цьому теж приділялася значна увага). Адже існує велика кількість способів позначення 
номіналів та методів підбору допустимих замін, збирають (для багатьох вперше в житті) електронну схему. Безумовно, ця 
схема просста, але впере навіть прості речі здаються складними і саме це „вперше” запам’ятовується на все життя, хоча по-
тім буде багато всього складнішого, важчого важливішого та те, що було вперше, зазвичай, визначає всі подальші успіхи та 
невдачі. В більшості випадків зібрана схема одразу не працює, але після ретельних перевірок, самостійного і колективного  
пошуку помилок та несправностей (що також важливо для формування навички вирішування задач в команді) курсанти 
отримують бажаний ефект, то навіть найфлегматичніші з них не стримують емоцій при вираженні задоволення і радості.

Таким чином, проведення практики надає курсантам практичні навички, вкрай необхідні в подальшій діяльності, до-
зволяють осмислити та впорядкувати теоретичні знання, що вони отримала раніше, та підвищує особисту мотивацію до 
подальшого навчання.

Смоляр В.Г.. к.т.н., доцент викладач ВКСС
 Івко С.О. к.т.н., викладач ВКСС 
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Підсумки Вступної кампанії 2020

З 01 по 18 серпня 2020 року у Вій-
ськовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
проходила Вступна кампанія по на-
бору курсантського складу – 2020.

Проводився набір курсантів та 
слухачів згідно державного замов-
лення на денну, заочну форми нав-
чання і на курси лідерства офіцер-
ського складу тактичного рівня. 

З 01 по 11 серпня вступники подава-
ли заяви та документи до вступу. З 03 по 
14 серпня проходив конкурсний відбір, 
який традиційно передбачав собою три 
етапи: оцінку рівня фізичної підготов-
леності, заключну медичну комісію та 
професійно-психологічний відбір. Всі, 
хто успішно пройшли випробування, 
потрапили до рейтингових списків, ре-
комендованих до зарахування. 15 та 16 
серпня абітурієнти приймали рішення 
щодо навчання за обраною спеціальні-
стю, а вже 17 серпня було видано Наказ 
про зарахування. 18 серпня усіх зарахо-
ваних було виключено з бази ЄДЕБО.

Підводячи підсумки вступної кам-
панії 2020 року необхідно виділити 
ряд ключових моментів, що відрізня-
ло цьогорічний набір від попередніх. 

По-перше, умови проведення від-
бору кандидатів проходили в умовах 
карантинних заходів, які збільшили 

навантаження як на 
роботу приймальної 
комісії, так і на самих 
вступників. По-дру-
ге, слід відзначити 
суттєве зростання 
кількості охочих всту-
пити до Військового 
інституту та отрима-
ти офіцерське звання 
та престижну освіту 
як у сфері військових 
наук, так і у галузі 
ІТ-технологій. Так 

для вступу на денну форму навчан-
ня (курсант) було подано понад 1060 
особових справ з числа цивільної мо-
лоді, випускники шкіл та військових 
ліцеїв, і військовослужбовців. На по-
рядок збільшилося число вступників з 
військових ліцеїв. Особових справ від 
них надійшло більше 270, з яких було 
зараховано більше 110 осіб. По-третє, 
поряд з традиційно високим попитом 
до вступу на спеціальності “Кібер-
безпека” та „Комп’ютерні науки” ви-
росла кількість охочих навчатися на 
спеціальності „Військове управління”, 
що частково пояснюється тими ж таки 
карантинними заходами, які завадили 
молоді ретельніше підготуватися до 
здачі ЗНО з математики для подолання 
прохідного бар’єру, бо ВІТІ – єдиний 
військовий „виш”, де на деякі спеціаль-
ності мінімальна „порогова” кількість 
балів за результатами ЗНО з матема-
тики складала 130 балів. І на останнє, 
відзначено значний приріст охочих 
стати військовими серед дівчат. Прий-
мальною комісією було зареєстро-
вано більше 140 справ, а вступило 
до Військового інституту 40 дівчат.

Загалом конкурс склав на різні 
спеціальності від 2, до 4 осіб на місце. 
Цьогорічне державне замовлення Вій-

ськовий інституту виконав на 100% 
– на перший курс денної форми на-
вчання поступило 335 курсантів, з 
них: 324 – цивільна молодь (школярі, 
ліцеїсти). Серед цьогорічних пер-
шокурсників 9 медалістів, 7 з яких 
– „золотих”. 11 осіб – з числа війсь-
ковослужбовців  військової служби 
за контрактом. До речі, бажаючих 
серед контрактників було близько 
70, але суворе сито відбору подола-
ти змогли далеко не всі. До Військо-
вого коледжу сержантського складу 
поступило 70 курсантів. За фаховим 

випробуванням 15 випускників Війсь-
кового коледжу сержантського складу 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
вступити на ІІІ курс Військового ін-
ституту. На заочну форму навчання 
поступило 70 військовослужбовців. 
Слухачами курсів лідерства тактично-
го рівня стали 25 військовослужбов-
ців. І ми вже четвертий рік поспіль 
виконуємо план набору з першого разу, 
без оголошення про додатковий набір.

Найбільша кількість вступників 
з Центрального та Північного ре-
гіонів України. Найбільше хлопців 
та дівчат вступило з міста Чернігів 
та Чернігівської області – їх 36. Та-
кож дуже приємно, що збільшилось 
число вступників із Західної України.

Попри всі складності Вступної 
кампанії 2020, державне замовлення 
виконано і з 25 серпня 2020 року зара-
ховані вступники на 21 день  відбули 
на полігон для проходження Первин-
ної військово-професійної підготовки, 
яка закінчиться прийняттям Присяги 
на вірність Українському народові. 

Отже, по результатам Вступної кам-
панії 2020 бачимо, що конкурс на вступ 
до Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв Крут 
доволі серйозний, і це дозволяє обра-
ти серед абітурієнтів найкращих із  
найкращих. Тому є впевненість, що у 
Війська зв’язку та кбербезпеки Збро-
йних сил України та інші військові 
формування отримують високоласних 
спеціалістів в галузі зв’язку, кібер-
безпеки та інформаційних технологій.

Заступник  начальника інституту з 
наукової роботи
к.т.н. Сілко Олексій Вікторович
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Вірші

Одна…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон, дверей, стін…

Лиш смуток, мертва тишина,
На очах сльози, ти одна…

В кімнаті білих пелерин
Не було вікон,  дверей, стін…

Була щаслива й молода,
Його коханням ти жила…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Квітками буйно зацвіла
Ти вся заміряна була…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Амбіцій буря завила,
Ти захопилась, ти пішла…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон,  дверей, стін…

Він у оковах - пустота,
Та інша жінка…молода…

В кімнаті білих пелерин
Немає вікон, дверей, стін…

Ніжних обійм його нема,
Ти горем вбита…ти одна…

17 навчальний курс
Анастасія Рудніцька

Інститут відкрив вам двері, 
Ви тепер КУРСАНТИ.

Важкий пройшли відбір кри-
терій

Є в кожного таланти.

Багато сил вам і натхненнь,
Щоб справитись з задачею.

Кожен буде нехай день
Наповнений удачею.

Відтепер в вас новий дім,
Що зветься інститутом. 

І ми пишаємося цим,
Бо тут стаємо прикладом

Горять в ньому джерела знань 
І мудрості багаття.

Знайдемо рішення питань,
Адже ми всі, як браття.
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Мавка

Вийшов в поле я, широке,
Та побачив там її.

В неї були чорні очі.
Дуже гарні та палкі.
А волосся в неї довге,
Золотаве на кінцях.

Вона дивилася на мене,
І я тонув в її очах.

Вона сміялася і бігла,
У дрімучий старий ліс.
А я біг за нею слідом,

Не дивився навіть в низ.
Вона мене зачарувала,
Я не думав, просто біг.
Поки сонце не пропало

І не зник пташиний спів.
Стало холодно.

Дивлюся, серед лісу я стою.
Куди дівчина поділась?

Як до дому я дійду?
Стало лячно, я жахнувся,
Охопив панічний страх.

Навкруги з'явились Мавки
Із жадобою в очах.

Не тікав, пішов до Мавок
І одну поцілував.

У село не повернувся.
Я тепер лісовий цар.

                 
Курсант 191 н.г 

Максим ГАВРИЛЮК


