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Новини, події, факти

Відбулась урочиста церемонія на 
території меморіального комплексу 
„Національний музей історії України у 
Другій світовій війніˮ.

Зі словами привітання до першо-

Присяга курсантів ВІТІ

Курсанти-першокурсники отримали зброю

у День 
знань кур-
санти пер-
шокурсники 
Військового 
інституту те-
лекомуніка-
цій та інфор-
м а т и з а ц і ї 
імені Героїв 
Крут отрима-
ли зброю.

Урочистий 

курсників звернувся начальник Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут гене-
рал-майор Віктор Остапчук.

„Клятва у вірності своїй Батьків-
щині спокон-
вічно була 
для кожного 
воїна тим 
н е п о р у ш -
ним і недо-
т о р к а н н и м 
словом, ціна 
якому – біль-
ша за життя. 
Ви не про-
сто майбутні 
офіцери, ви 
– майбутнє 
військ зв’яз-

ку Збройних Сил України. У цей зна-
менний день ви присягнули бути вір-
ними захисниками рідної землі. Нехай 
ваше навчання і військова служба по-
значиться успіхами і здобутками, стане 
гордістю для ваших батьківˮ, – зазна-
чив генерал-майор Віктор Остапчук.

Після ритуалу складання військової 
присяги курсанти-першокурсники ви-
конали військово-музичну композицію 
„Марш нової арміїˮ у супроводі ор-
кестру військового інституту.

Усі присутні вшанували хвилиною 
мовчання героїв, полеглих у боротьбі 
за вільну незалежну Україну.

Урочистий захід завершився благо-
словенням військового капелана Пра-
вославної церкви України Отця Дми-
тра Присяжного на успішне навчання 
першокурсників.

захід відбувся на полігоні, де у кур-
сантів проходить курс первинної війсь-
кової підготовки.

Особисту зброю вони отримали від 
своїх керівників.

Ця урочистість є важливою подією 
у житті молодих курсантів. Адже це  
один із найхвилюючих моментів, коли 
вони усвідомили, який важливий та 
відповідальний крок зробили у своєму 
житті.
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Офіцер ВІТІ переможець у номіна-
ції „наукові досягнення” Премії 

Київського міського голови

Новини, події, факти

Вступна лекція для першокурсників

Відбулась урочиста церемонія наго-
родження лауреатів Премії Київського 
міського голови за особливі досягнен-
ня молоді у розбудові столиці України 
– міста Києва. Переможцем у номінації 
„наукові досягнення” став старший 
викладач кафедри технічного та метро-
логічного забезпечення факультету Ін-
формаційних технологій Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут – к.т.н. майор 
Роберт Бєляков. До слова, не дивля-
чись на свій молодий вік, офіцер має 
у своєму творчому доробку більше 50 
наукових робіт, опублікованих у фахо-
вих виданнях України та за кордоном, 
є учасником міжнародних семінарів 
та конференцій у Європі. Крім цього 
є лауреатом конкурсу „Кращий ви-
нахід року – 2016, 2017” у номінації 
„Техніка зв’язку ЗС України”. Бєляков 
Роберт Олегович – яскравий приклад 
наполегливого науково-педагогічного 
працівника, який постійно працює 
над собою, не втрачає можливості 
покращити власні людські якості та 
підвищити свій фаховий рівень.

18 вересня 2020 року у Війсь-
ковому інституті телекомуніка-
цій та інформатизації імені Героїв 
Крут відбулися традиційні вступ-
ні лекції для першокурсників.

Перед курсантами першого курсу 
виступив заступник начальника інсти-
туту з навчальної роботи полковник 
Олексій Сілко. У першій частині своєї 
промови доповідач спочатку коротко 
розповів про історію інституту, його 
призначення, розміщення та органі-
заційну структуру. Друга частина до-
повіді була присвячена темі структури 
підготовки військових фахівців у ВІТІ. 
Олексій Сілко наголосив на тісній 
взаємодії факультетів та кафедр.  У 
підготовці майбутніх офіцерів зв'язків-
ців беруть участь 15 кафедр інституту. 

Доповідач звернув увагу курсантів на 
перелік та звітність із навчальних дис-
циплін першого семестру навчання, 
навів строки проведення екзаменацій-
ної сесії у першому семестрі навчання.

Далі виступили начальник навчаль-
ного відділу полковник Віталій Ошур-
ко, начальники факультетів та випуско-
вих кафедр інституту. У доповідях було 
представлено огляд кафедр, на яких 
будуть навчатися сьогоднішні пер-
шокурсники, дисциплін і предметів, 
коротке знайомство із специфікою 
кожної спеціальності підготовки.

„Сподіваюся, ми з вами успіш-
но подолаємо усі труднощі і до-
поможемо вам стати справжніми 
професіоналами своєї справи”, – під-
сумував полковник Олексій Сілко.

Курсанти першого курсу, які прохо-
дять польовий вишкіл, провели вихідні 
не нудьгуючи. Серед курсантів було 
проведено змагання з шахів, де в на-

Інтелект та таланти, або як курсанти першого курсу провели вихідні в польових умовах

пружених інтелектуальних баталіях із 
шахів перемогу здобув курсант Котля-
ров В.В., 30 курс; шашки – 1 місце кур-
сант Бережнов В.І. 10 курс. На цьому 

вихідні не обмежились, курсанти, які 
мають таланти з танців, гри на гітарі 
та вокальні здібності організували для 
своїх товаришів справжній концерт, на 
якому панувала дружня сімейна атмос-
фера. Традиційно переможці та учас-
ники художньої самодіяльності були 
нагороджені солодкими подарунками.

„Талантів з числа курсантів, які за-
раз прийшли на перший курс інсти-
туту багато, і ми сьогодні в цьому пе-
реконались під час концерту. Це було 
дійсно моральне розвантаження, яке 
влаштували самі ж першокурсники”, 
– зазначив заступник керівника ПВПП 
з МПЗ підполковник Євген Гесь.
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Курсантка Анна Усик – переможниця підсумкового етапу 
ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика

Новини, події, факти

Першокурсники-зв'язківці проходять польовий вишкіл

На базі батальйону забезпечення 
навчального процесу Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут вже тиждень 
проводиться первинна військово-про-

10 вересня 2020 року в Центрально-
му будинку офіцерів проходив другий 
(підсумковий) етап ХХ міжнародно-
го конкурсу знавців української мови 
імені Петра Яцика, у якому взяли 
участь курсанти закладів вищої вій-
ськової освіти, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти та лі-
цеїсти військових ліцеїв із усієї України.

Наш інститут представляли пере-
можці першого етапу ХХ міжнародно-
го конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика – Усик Анна, курсантка 
293 навчальної групи і Денисюк Марія, 
курсантка 395 навчальної групи.

Творче змагання було органі-
зоване Департаментом соціально-
го та гуманітарного забезпечен-
ня Міністерства оборони України.

Приємно читати у зведеннях 

Департаменту: „Традиційно від-
значилися курсанти Військового 
інституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут…”.

Вітаємо з перемогою Усик Анну, яка 
виборола 1 місце серед курсантів війсь-
кових вишів у ХХ міжнародному кон-
курсі з української мови імені Петра 
Яцика. Бажаємо успіхів і творчих злетів!

фесійна підготовка з першокурсниками.
 „На таких заняттях ми навчаємо 

майбутніх офіцерів основам, якими 
має володіти кожен військовослужбо-
вець. Тому тут створені такі умови, які 

максимально підготують до умов вій-
ськової служби”, – зазначив керівник 
первинної військово-професійної під-
готовки полковник Віталій Олексенко.

Під час польового вишко-
лу курсанти опановують навич-
ки з вогневої, тактичної, інженер-
ної, фізичної підготовки тощо.

Під час занять курсанти проявля-
ють зацікавленість та наполегливість в 
освоєнні військової справи. Підсумком 
первинної військово-професійної під-
готовки стане складання військової при-
сяги на вірність українському народові.

Ми заявили про себе на 
радіо

16 вересня представнику ВІТІ, за-
ступнику начальника інституту з на-
вчальної роботи полковнику Олексію 
СІЛКУ, випала нагода мати слово 
щодо вступу та навчання в інституті 
на шоу першого в Україні військово-
го радіо Армія FM „Ранкова кава”.

Змістовне інтерв'ю та особли-
вості вступу до славетного сто-
личного ЗВВО ви можете перегля-
нути за посиланням „Армія FM”
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Новини, події, факти

Цими вихідними 
у межах ювілейного 
десятого Київського 
півмарафону курсан-
ти Олександр Гаври-
ленко та Іван Шев-
ченко взяли участь в 
онлайн-забігу „Вете-
ранська десятка”.

Окрім курсантів 
військових інсти-
тутів, ліцеїв участь 
у змаганнях взяли 
підрозділи військо-
вих ЗСУ, Національ-
ної гвардії України, 

СБУ, МВС, ветерани війни, родини за-
гиблих учасників бойових дій та інші.

Усі бігуни долали дистанцію 10 км 
за своїми власними маршрутам.

Медалі ще до забігу розіслали по-
штою, аби кожен міг сам собі вручити 
після змагання.

Зазначимо, що забіг „Ветерансь-
ка десятка” започатковано спільно з 
Національною радою спортивної ре-
абілітації захисників України за під-
тримки Уповноваженого Президента 
України з питань реабілітації учасників 
бойових дій.

Курсанти ВІТІ взяли участь в онлайн-забігу

Підведено підсумок 
фінального етапу Х Міжна-
родного мовно-літератур-
ного конкурсу учнівської і 
студентської молоді імені Та-
раса Шевченка, метою якого є:

вшанування творчої спад-
щини Тараса Григоровича 
Шевченка, стимулювання 
учнівської та студентської 
молоді до вивчення україн-
ської мови та літератури.

Як відомо, Шевченкова творча спадщина – це ціла академія для на-
шого народу, якій може по-доброму позаздрити будь-який люд світу.

Радісно відзначити, що серед переможців конкурсу цього року стала СОРО-
КА ДАРИНА ВІКТОРІВНА – курсант факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут. Учасниця Всеукраїнських олімпіад з української мови, Міжнародних кон-
курсів знавців української мови імені Петра Яцика Сорока Д. В. здобувала при-
зові місця кілька років поспіль на різних їх етапах. Її перемога на Х Міжнародно-
му мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса 
Шевченка – не випадковість, а результат наполегливої свідомої праці з удоскона-
лення знань, адже ми всі добре знаємо, що рідну мову треба вивчати все життя. 
А мова Шевченкових творів не тільки сприяє цьому, а й надихає на творчість;,-

Шевченкові ідеї, погляди допомагають 
вибрати життєвий шлях. Про це якраз пи-
сала Д. Сорока в конкурсному творі. Да-
ринина перемога є яскравим прикладом 
поєднання розуму та досвіду її керівника, 
доцента кафедри військово-гуманітар-
них дисциплін Наталії ЛОГВІНЕНКО.

Бажаємо Дарині успіхів на 
життєвих дорогах і віри в себе!

Вітаємо з перемогою!

Розпочався останній етап первинної 
військово-професійної підготовки з 
курсантами першого курсу Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут. Курсанти опа-
нували базові елементи загальновій-
ськової підготовки, загартувалися 
морально і згуртувались в єдиний вій-
ськовий колектив, який може успіш-
но виконувати поставлені завдання.

Кінцевим результатом первинної 
військово-професійної підготовки буде 
особисте складання кожним курсан-
том першого курсу військової прися-
ги на вірність українському народові.

Гартовані полем
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Результати навчальної практики курсантів першого курсу інституту

З метою удосконалення польової 
виучки, практичних умінь та навичок з 

управління механізованим відділенням 
при проведенні заходів підготовки 
до бойового застосування та повсяк-
денної діяльності, при організації та 
проведенні занять з бойової підготов-
ки, організації служби військ та інших 
складових повсякденної діяльності в 
період з 30 липня по 13 серпня цього 
року курсанти перших курсів інституту 
вперше у своєму курсантському житті 
проходили навчальну практику на по-
саді командира відділення у військових 
частинах Сухопутних військ Збройних 
Сил України.

Незважаючи на обмеження, які 
пов’язані з пандемією респіраторної 
хвороби COVID-19, курсанти прохо-
дили практику у військових частинах 

зв’язку в різних регіонах нашої держа-
ви.

Основними завданнями навчальної 
практики на посаді командира від-
ділення (за фахом) є:

виконання службових обов’язків 
командира відділення у військових 
частинах на відповідних посадах за 
фахом;

удосконалення польової виучки, 
практичних умінь та навичок у керів-
ництві механізованим (мотопіхотним) 
відділенням при проведенні заходів 
підготовки до бойового застосування 
та повсякденної діяльності;

набуття умінь та навичок з організа-
ції морально-психологічного забезпе-
чення дій підрозділу, виконання служ-

бово-бойових завдань і проведення 
виховної роботи з особовим складом 
відділення.

Курсанти приймали участь та осо-
бисто проводили заняття з тактичної 
підготовки, розвідувальної підготовки, 
обладнували фортифікаційні споруди, 
вчилися та навчали застосовувати 
індивідуальні засоби захисту війсь-
ковослужбовців, а також виконували 
вправи навчальних стрільб зі стрілець-
кої зброї та вправи з метання ручних 
оборонних гранат.

В цілому під час проходження 
практики курсанти застосували свої 
теоретичні знання із загальновійсько-
вих дисциплін на практиці, оволоділи 
та вдосконалили методичні навички в 
управлінні механізованим відділенням. 

А попереду в них наступний крок 
практичної підготовки – навчальна 

практика на посаді заступника ко-
мандира взводу і, як кажуть, важко в 
навчанні та легко в бою.

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника кафедри
загальновійськових дисциплін
підполковник Єсаулов М.Ю.
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Спортивне життя інституту

 Традиційно в Україні у другу субо-
ту вересня відзначають день, що уосо-
блює в собі головні принципи та ідеали 
здорового способу життя – День фізич-
ної культури і спорту. Цьогоріч фор-
мат проведення заходу було змінено із 
належним дотриманням карантинних 
заходів.

Змагання проводились із 9 видів 
спорту. А саме: з волейболу, міні-фут-
болу, зі стрільби із пневматичної гви-
нтівки, з метання ножів, комбінованої 
естафети, зустрічної естафети, естафе-
ти на гімнастичному містечку, перетя-
гуванні канату, бій на колодах.

У ВІТІ фізичній культурі та спорту 
приділяється велика увага як від ко-
мандування, так і від курсантів. Хлоп-
ці та дівчата – майбутні офіцери ма-
ють жагу до спорту, та найбільше, що 
приємно – до Перемоги! Приємно ба-
чити обличчя курсантів, які отримують 
неймовірні емоції в ході змагань. „За 
нами спорт, майбутнє молоді і Пере-
мога! СЛАВА УКРАЇНІ!!! І це неабияк 
приємно”, – зазначив тимчасово вико-
нуючий обов’язки начальника кафедри 
фізичного виховання, спеціальної фі-
зичної підготовки і спорту полковник 
Олег Сєрий.

У напруженій боротьбі перемогу 
здобули курсанти факультету Бойово-
го застосування систем управління та 
зв’язку.

Наприкінці заходу всі команди були 
нагороджені солодкими призами.

Спорт є джерелом сили і витримки: 
фізична культура і спорт сьогодні є 
невід’ємною частиною сучасного спо-
собу життя, соціального і культурного 
розвитку суспільства, важливим чин-
ником бойової готовності воїна.

Щиро дякуємо тим, хто обрав спорт 
та фізичну культуру своєю справою 
життя.

Особлива подяка тренерам, настав-
никам, командирам нашого інституту, 
які щодня вкладають душу в своїх ви-
хованців, передаючи свій спортивний 
досвід та виховуючи в них жагу до пе-
ремоги.

Віримо, з кожним роком кількість 
прихильників спорту зростатиме, адже 
здорове суспільство – це запорука 
впевненого майбутнього нашої нації.

Олімпійських вершин та наснаги!
Миру, добра та злагоди!

Знайомство з нашими 
спортсменами 

Неодноразовий чемпіон Одеської 
області з боксу, чемпіон міста Київ з 
бойового самбо, призер чемпіонату зі 
змішаних єдиноборств міста Київ 2020 
року, срібний призер чемпіонату міста 
Київ з комбат-дзю-дзюцу (фулконтакт) 
– всі ці звання належать курсанту фа-

культету телекомунікаційних систем 
старшому солдату ВЛАСЮКУ Тарасу 
Сергійовичу.

Цей хлопець навчився об’єднувати 
декілька справ одночасно і робити це 
з неабияким успіхом. Амбітний коман-
дир відділення знає, чого хоче по жит-
тю.

З 15 років Тарас професійно зай-
мається боксом. Одразу після вступу до 
ВІТІ перспективного хлопця помітив 
старший викладач кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної під-
готовки і спорту підполковник Сергій 
Мірошниченко. Він і запросив юнака 
до інститутської команди з рукопашно-
го бою.

На 4-му курсі навчання Тарас не 
лише успішний спортсмен, хорошист 
та командир, поступово він навчаєть-
ся тренерству. Під час тренувань но-
вобранців – першокурсників інсти-
тутської команди допомагає тренеру 
навчати молоде покоління.

На черзі курсант факультету бойо-
вого застосування систем управління 
та зв'язку – учасник команди ВІТІ з 
військового п’ятиборства Антон РО-
МАНОВСЬКИЙ.

У числі досягнень юного спортсме-
на: перший розряд по стрільбі з пнев-
матичної гвинтівки, срібна медаль на 
обласних змаганнях зі стрільби, пер-

ший розряд, грамота та медаль за пер-
ше місце на обласних змаганнях з бігу 
на 100 м, перший розряд, медаль та 
грамотуа за перше місце на обласних 
змаганнях зі стрибків в довжину, дру-
гий розряд, медаль та грамота за друге 
місце на обласних змаганнях зі стриб-
ків у висота, другий розряд, медаль та 
грамоту за друге місце на обласних 
змаганнях з бігу через бар’єри.

Антон з дитинства мріяв стати вій-
ськовим, саме тому вступив до війсь-
кового ліцею.

Проявивши свої здібності на Спар-
такіаді інституту, та посівши призові 
місця в особистій першості з декіль-
кох видів спорту, Антон був помічений 
тренером збірної інституту з війсь-
кового п’ятиборства підполковником 
Сергієм ЧУБЕНКО. Того ж дня хлопця 
запросили до команди.

З цього моменту Антон неоднора-
зово ставав учасником та переможцем 
Всеукраїнських змагань серед Зброй-
них Сил України.

На завершення хочемо познайомити 
вас із Романом ГОЛОТОЮ – команди-
ром навчальної групи факультету ін-
формаційних технологій, неодноразо-
вим чемпіоном, кандидатом у майстри 
спорту з багатоборства та тайського 
боксу.

Активний та непосидючий з дитин-
ства Роман обожнює спорт та військо-
ву справу. Вступивши до ВІТІ хлопець 
об’єднав дві улюблені справи в одну.

„У ХХІ столітті питання зміцнення 
здоров’я нації сьогодні є актуальними 
як ніколи. Спорт у наші дні є невід’єм-
ною частиною сучасного життя. Я 
дуже радий, що пропагую його серед 
військовослужбовців та цивільного на-
селення”, – коментує Роман.

Доля звела юнака зі збірною коман-
дою інституту з рукопашного бою та їх-
нім тренером підполковником Сергієм 
Мірошниченко, всі вони радо прий-
няли у свої ряди талановитого юнака. 
І не прогадали: він виявився неабияк 
спритним та сильним спортсменом.

За два роки плідної праці Роман 
неодноразово приносив інституту пе-
ремоги. У 2019 році Романові випала 
нагода представляти ВІТІ у змаганнях 
серед команд Збройних Сил України в 
місті Львів.
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До Дня програміста
На сьогоднішній день складно 

уявити діяльність будь-якої галузі 
життєдіяльності держави без викори-
стання інформаційних технологій (ІТ) 
у сучасному технологічному режимі. 
Провідним шляхом до розвитку техно-
логій цифрового рівня  є детальне вив-
чення комп’ютерних наук, а рушійною 
силою прогресу і впровадження нових 
тенденцій – програмування. Останнє 
поєднує у собі елементи мистецтва, 
науки, математики та інженерії, а для 
людей необізнаних – ще і трохи магії. 

Адже як інакше пояснити те, що 
набори символів перетворюються на 
зображення, ігри, сайти та програмні 
системи? Зародження програмуван-
ня бере початок із часів античності, а 
саме з першої згадки поняття „програ-
ма”. Так, у Греції її сутність тлумачи-
ли як „оголошення” або „наказ”, про-
те мають місце і пояснення „припис”, 
„лист у майбутнє”. Із вищенаведеного 
випливає, що греки вже тоді пророку-
вали перспективний розвиток програ-
мування і його важливе місце у світі. 
Першим програмістом справедливо 
вважається Ада Лавлейс, англійський 
математик, дочка англійського поета 
Джорджа Гордона Байрона. Світової 
слави зазнала завдяки власній розробці 
алгоритму обчислення Чисел Бернул-
лі на аналітичній машині, який було 
визнано першою програмою, реалізо-
ваною для відтворення на комп’ютері.

Не просто освоїти професію інже-
нера-програміста, яка, окрім вивчення 
мов програмування, передбачає до-
статні знання в області математики, 
системного аналізу, алгоритмів і струк-
тур даних, розуміння логіки функ-
ціонування комп’ютера, а також 
вміння поєднувати їх на практиці. Ін-
женер-програміст (Software engineer) 
– фахівець, який застосовує методоло-
гії, парадигми та принципи програмної 
інженерії для аналізу, проєктування, 
розробки, супроводження, а також те-
стування комп’ютерних систем. Низку 
згаданих компетенцій може виконува-
ти один спеціаліст, однак для реалізації 
масштабних проєктів із великим розга-
луженням функцій і обмеженим часом 
на виконання необхідна командна ро-
бота. Об’єднані однією метою фахівці 
пліч-о-пліч конструюють (синтезують) 
майбутнє програмне рішення завдяки 
злагодженій роботі. Так, безпосередня 

комунікація замовника з командою ро-
зробників покладається на менеджера 
проєкту (Project Manager). Лідер ко-
манди (Team Lead) здійснює управлін-
ня нею, розподіляє і делегує задачі та 
контролює стан їх виконання. У свою 
чергу, в команді існує декілька рівнів 
розробників, зокрема Senior, Middle і 
Junior, які залежать від досвіду їх робо-
ти і набутих відповідних компетенцій. 
Чи не найважливішою у процесі роз-
робки програмного забезпечення (ПЗ) 
є роль архітектора (Software Architect). 
Саме він проєктує „скелет” майбутньо-
го продукту; здійснює вибір архітек-
турного стилю та ефективних рішень, 
які мають повною мірою відповідати 
потребам замовника; вбачає цілісність 
всієї системи на виході і міжкомпо-
нентну взаємодію. Відповідальність 
за реалізацію графічного інтерфейсу, 
який відповідає останнім тенденціям, 
покладається на дизайнера. Розро-
блені модулі ПЗ підлягають перевір-
ці на відповідність тестувальниками. 
Спеціаліст у сфері програмування – не 
просто людина, яка має освіту у га-
лузі комп’ютерних наук і компетенції 
у проєктуванні та розробці ПЗ, а так 
званий поліглот з точки зору „спілку-
вання” з комп’ютером, який змушений 
постійно підвищувати свій професіо-
налізм з метою володіння новітніми 
ефективними тенденціями ІТ.

Поряд із застосуванням ІТ у різних 
галузях життєдіяльності держави осо-
бливої уваги заслуговує автоматизація 
діяльності сучасної армії, зокрема в 
умовах ведення бойових дій (кіберопе-
рацій). 

Так, потреба органів військового 
управління в інтелектуальній аналітич-
ній підтримці прийняття важливих рі-
шень для національної безпеки, необ-
хідність розробки та супроводження 
автоматизованих систем управління 
та інформаційних систем спеціального 
призначення, а також пріоритет захи-
сту „найсильнішої” зброї – інформації 
обумовлюють підготовку військових 
ІТ-фахівців. 

Серед вищих військових навчальних 
закладів України наш інститут – єди-
ний ВИШ, який займається підготов-
кою військових ІТ-фахівців для Зброй-
них Сил України та інших військових 
формувань для проходження служби 
на посадах у центрах інформаційних 
систем, інформаційно-телекомуніка-

ційних вузлах, підрозділах автомати-
зації, центрах кібернетичної безпеки 
інформаційно-телекомунікаційних си-
стем та наукових центрах. Науково-пе-
дагогічний персонал кафедри Комп’ю-
терних інформаційних технологій 
факультету Інформаційних технологій 
на фундаменті потужної матеріаль-
но-технічної бази створюють курсан-
там усі умови для навчання і набуття 
необхідних та сучасних компетенцій 
у сфері ІТ. Докладаючи максимальних 
зусиль під час освоєння комп’ютерних 
наук, курсанти факультету неоднора-
зово демонструвати вищезгадані ком-
петенції на різноманітних конкурсах 
із програмування. Зокрема, на Google 
HashCode у 2018 – 2020 роках, на між-
народних змаганнях Google Code Jam, 
брали участь у Всеукраїнських, у На-
ціональних хакатонах із питань галузі 
безпеки і оборони України, а також у 
змаганнях фахівців із програмування 
НАТО „TIDE Hackathon 2019”, де зай-
мали почесні призові місця. 

Професія „Програміст” звучить не 
просто гордо, а й престижно. Неви-
падково на світовому рівні святкуєть-
ся День програміста, який припадає 
на 256 день року. Це пов’язано з тим, 
що число 256 (два у восьмій степені) 
означає кількість чисел, які можна ви-
разити за допомогою одного байта. У 
високосні роки це свято припадає на 
12 вересня, у невисокосні – на 13 ве-
ресня. І хоча День програміста не має 
статусу офіційного, але святкується у 
світі фахівцями IT-індустрії з великим 
завзяттям. Все, з чим ми взаємодіє-
мо за комп’ютером з програмної точ-
ки зору – результат їх роботи. Щодня 
програмісти, заглядаючи у майбутнє, 
розвивають і створюють системи захи-
сту інформації, розробляють принципи 
штучного інтелекту, долають труднощі 
квантових обчислень, розшифровують 
геном і моделюють еволюцію Всесвіту. 
Тому в День програміста ми хочемо по-
бажати усім цифровим гуру „стрункого 
коду” і вдалої компіляції (інтерпрета-
ції) програм!

Викладач кафедри № 22 
майор Віталій Фесьоха

Курсантка 271 н.г. 
солдат Дарина Сорока
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Триває ініціатива Cisco IoT Step By Step (інтернет речей крок за кроком)

Ініціатива IoT Step by Step-2020 три-
ває. Вчителі шкіл і викладачі коледжів 
12 – 13 вересня на очній сесії пройш-
ли другий етап і здобули акредитацію 
інструктора. Було отримано практич-
ний досвід роботи з мікрокомп’юте-
ром Raspberry Pi та мікроконтролером 
Arduino. Під час занять були відпра-
цьовані лабораторні роботи, які будуть 
викладатися в курсі для учнів.

Нагадаємо, що Мережна Академія 
Cisco, що діє на базі циклової комісії 
з експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж Військового коледжу сержант-
ського складу ВІТІ імені Героїв Крут, 
долучилася до організації та проведен-
ня однієї з ініціатив Cisco, а саме Все-
української ініціативи Cisco IoT Step 
by Step – 2020 (Інтернет Речей Крок За 
Кроком – 2020).

Військовий коледж сержантсько-
го складу ВІТІ опинився серед 18 за-
кладів України, що отримали призи за 
проходження першого етапу ініціативи 
(набір  з мікроконтролером Arduino та 
різноманітні датчики). 

На другому етапі старший викладач 
коледжу (циклова комісія з експлуата-
ції комп’ютерних систем і мереж) під-
полковник ДУБИК Андрій Миколайо-
вич пройшов акредитацію інструктора 
і отримав цінний подарунок від мереж-
ної академії Cisco – комплект облад-
нання для викладання та виконання 
практичних лабораторних робіт курсу 
Cisco Networking Academy Ukraine Ос-
нови IoT: Connecting Thing.

Розпочинається 3-й етап ініціативи – 
вивчення курсантами курсу Connecting 
Things під керівництвом акредито-
ваних викладачів у своїх Академіях 
Cisco. Наступні три місяці курсантів 
чекають практика на сучасному облад-
нанні для прототипування Інтернету 
речей та підготовка до Cisco онлайн 
Hackathon з IoT. Завершується ініціа-
тива Хакатоном з Інтернету речей в 
грудні 2020 (команда до 7 учасників, в 
жюрі представники ІТ-компаній.).

Для чого потрібен Інтернет речей, 
яка від нього користь і як його можна 
застосувати у військовій сфері? 

Інтернет речей (англ. Internet of 
Things, IoT) – концепція мережі, що 
складається із взаємозв’язаних фізич-
них пристроїв, які мають вбудовані 
датчики, а також програмне забезпе-
чення, що дозволяє здійснювати пе-

редачу й обмін даними між фізичним 
світом і комп’ютерними системами за 
допомогою використання стандартних 
протоколів зв’язку. Окрім датчиків, 
мережа може мати виконавчі пристрої, 
вбудовані у фізичні об’єкти і пов’язані 
між собою через дротові чи бездротові 
мережі. Ці взаємопов’язані пристрої 
мають можливість зчитування та при-
ведення в дію, функцію програмування 
та ідентифікації, а також дозволяють 
виключити необхідність участі людини 
за рахунок використання інтелектуаль-
них інтерфейсів.

Разом із цим можливості Інтерне-
ту речей розглядаються також з точки 
зору використання військовими. Зокре-
ма, сьогоднішні технічні можливості 
виявлення супротивника і наявність 
високоточного озброєння змушують 
до високої мобільності та швидкого 
прийняття рішень. Це можливо лише 
за умови оперативного отримання ін-
формації з різних джерел у режимі 
реального часу усіма задіяними в опе-
рації підрозділами. Одним зі способів 
вирішення цієї проблеми стало засто-
сування рішень, які отримали назву Ін-
тернет бойових речей (Internet of Battle 
Things, IoBT).

Можливості Інтернету бойових ре-
чей охоплюють збирання та обробку 
будь-якої корисної інформації. Вона 
виступає у ролі агентів, які допома-
гають здійснити скоординовані обо-
ронні дії; забезпечують керування та 
логістичну підтримку комбінованих 
операцій; здійснюють контроль ста-
ну транспортних засобів, моніторинг 
навколишнього середовища. 

Окремим напрямом розвитку Ін-
тернету речей для запобігання зло-
чинності є використання датчиків для 
відстеження пострілів з вогнепальної 
зброї. Треба зазначити, що систему від-
стеження пострілів із використанням 
спеціальних датчиків називають також 
локатором пострілів. Практичне вико-
ристання системи відбулось ще у 90-х 
роках минулого століття в США. З ро-
звитком інформаційних технологій та 
можливостей мережі Інтернет система 
фіксації пострілів удосконалювалась.

Ще одним напрямом використан-
ня Інтернету речей для військових є 
безпілотні літальні апарати. Перед-
бачається застосування безпілотних 
літальних апаратів для загального 

спостереження, виявлення потенційно 
небезпечних ситуацій, пошуку людей, 
контролю дорожньо-транспортної си-
туації та інших потреб. У США також 
передбачається автоматичне відправ-
лення безпілотних апаратів на місця, 
де були зафіксовані постріли за допом-
огою датчиків. Безпілотний апарат по-
винен прибути на місце раніше поліції, 
знімати подію на камеру та передавати 
інформацію у режимі реального часу. 
Передбачається, що автоматизовані 
безпілотники будуть забезпечувати 
кращу тактичну обізнаність, швидше 
фіксувати інформацію щодо потенцій-
них загроз, переміщення противника (в 
тому числі на транспортних засобах), 
наявності свідків, осіб, що потребують 
медичної допомоги та ін. Важливим є 
також те, що використання безпілот-
них літальних апаратів є набагато де-
шевшим, ніж використання гелікоп-
терів. Зважаючи на розвиток мережі 
Інтернет та можливості запуску після 
2020 року технології мобільної пере-
дачі даних 5G, багато країн приділяють 
значну увагу формуванню державної 
політики у сфері Інтернету речей. 

Отже, розвиток Інтернету речей 
є загальносвітовою тенденцією, що 
створює нові умови функціонування 
людського суспільства. Безперечно, 
військові не можуть стояти осторонь 
цих процесів. Доцільним є концепту-
альне обґрунтування використання 
можливостей Інтернету речей для за-
побігання нападів противника. При 
цьому використання Інтернету речей 
для запобігання нападу можливе шля-
хом формування комплексної системи 
збору значимої інформації та її аналі-
зу з використанням звукових датчиків, 
відеокамер, безпілотних літальних 
апаратів та інших технологічних еле-
ментів. 

Підсумовуючи, можна із впевнені-
стю сказати, що сучасні військові 
фахівці в галузі комп’ютерних наук, 
просто не можуть бути осторонь світо-
вих тенденцій. Тому курсанти Війсь-
кового коледжу сержантського складу 
змотивовані і готуються до наступних 
етапів ініціативи компанії Cisco.

Старший викладач циклової комісії з 
експлуатації комп’ютерних систем і 
мереж, 
к.т.н., підполковник Дубик А.М.
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Кращі викладачі та науковці

Підполковник Штонда Роман Ми-
хайлович народився 1 квітня 1982 року 
на Вінниччині в родині звичайних 
робітників. 

Навчався у середній загальноосвіт-
ній школі І-ІІІ ступенів, а по закінченню 
школи вирішив зробити важливий крок 
та пов’язати свою долю із захистом 
рідної країни, обравши шлях військо-
вої справи. В 1999 році був призваний 
Піщанським РВК до лав Збройних Сил 
України, вступивши 
до Львівського вій-
ськового інституту 
імені гетьмана Петра 
Сагайдачного На-
ціонального універ-
ситету „Львівська 
політехніка”. У 2004 
році закінчив ін-
ститут та отримав 
первинне військове 
звання – лейтенант.

Після закінчен-
ня навчання, з 2004 
року по 2012 рік 
проходив військо-
ву службу на по-
садах командира 
ремонтного взводу, 
начальника служби 
технічної частини, 
командира взводу 
зв’язку, начальника 
оперативно-техніч-
ного відділення – за-
ступника начальни-
ка штабу.

Паралельно із 
службою проявляв 
інтерес до наукових 

досліджень і, як наслідок, невдовзі 
вступив до Національного універси-
тету оборони України імені Івана Чер-
няховського, де отримав повну вищу 
освіту за спеціальністю „Організація 
бойового та оперативного забезпечен-
ня військ (за видами та родами військ і 
сил)” та здобув кваліфікацію професіо-
нала військового управління у сфері 
оборони, офіцера військового управ-
ління оперативно-тактичного рівня.

З 2014 року Роман Михайлович, 
маючи бажання постійно самовдоско-
налюватись, безперервно розширюва-
ти власний світогляд та спілкування з 
досвідченими науковцями інституту, 
спонукало його до участі у конкурсі 
щодо призначення на посаду старшого 
наукового співробітника до Наукового 
центру зв’язку та інформатизації ін-
ституту і, як наслідок, був позитивно 
розглянутий Вченою радою інституту 
та призначений на відповідну посаду. 
Зараз він очолює науково-дослідний 
відділ кібернетичної безпеки в інфор-
маційно-телекомунікаційних системах 
науково-дослідного управління  про-
блем захисту інформації, діяльність 

якого є актуальною та затребуваною 
у  сучасному забезпеченні захисту на-
шої держави в кіберпросторі від нових 
хвиль існуючих загроз, уникнення  ри-
зиків витоку інформації, розбудови віт-
чизняної системи кіберзахисту.

У 2019 році приймав безпосередню 
участь у проведенні ООС, виконуючи 
обов’язки за призначенням щодо за-
хисту суверенітету та територіальної 
цілісності держави, де отримав неоці-

нений практичний досвід, після закі  
нчення терміну перебування в ООС 
почав впроваджувати в повсякденній 
діяльності та застосовувати під час на-
писання наукових робіт, що направлені 
на підвищення обороноздатності на-
шої держави, використовуючи сучасні 
інформаційні технології. Зараз Роман 
Михайлович приймає активну участь в 
аналізі та впровадженні керівних доку-
ментів країн-членів НАТО.

За час роботи встиг прийняти участь 
у 16 науково-технічних конференціях, 
є автором та співавтором 34 наукових 
статей, тез доповідей як в наукових 
збірниках згідно переліку ВАК, так і в 
закордонних виданнях, приймав участь 
в 2 науково-дослідних роботах в складі 
колективу центру, де відзначено його 
високий науковий та методологічний 
рівень, практичну цінність результатів 
наукових досліджень, розробок та ви-
пробувань, неодноразово отримував 
подяки від керівництва. 

Як начальник, Роман Михайлович 
характеризується підлеглими спів-
робітниками, як вимоглива, але спра-
ведлива і чуйна людина, яка залюбки 
допоможе у вирішенні складних на-
укових, професійних або службових 
питань. Як науковець – грамотний і 
досвідчений фахівець, який постійно 
прагне самовдосконалення і вимагає 
цього від підлеглих. 

Роман Михайлович користується ав-
торитетом у колективі та є взірцем ви-
сокого професіоналізму та відданості 
своїй справі.

Старший науковий співробітник
 НДЛ НЦЗІ ВІТІ 
працівник ЗСУ  І. Мальцева 
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Методика розрахунку потреби у забезпеченні (дозабезпеченні) військових частин 
зв’язку технікою зв’язку та обчислювальною технікою для розгортання стаціонарних і 

рухомих пунктів управління Збройних Сил України

В науковому центрі зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації в ініціативному 
порядку була розроблена методика розрахунку потреби у забезпеченні (дозабезпеченні) військових частин зв’язку технікою 
зв’язку та обчислювальною технікою для розгортання стаціонарних і рухомих пунктів управління Збройних Сил України. 

Під потребою у забезпеченні (дозабезпеченні) військових частин зв’язку технікою зв’язку та обчислювальною технікою 
для розгортання стаціонарних і рухомих пунктів управління Збройних Сил України розуміється необхідна кількість техніки 
зв’язку та обчислювальної техніки для забезпечення роботи посадових осіб пунктів управління в процесі управління війсь-
ками (силами).   Техніка військового зв’язку – засоби, комплекси військового зв’язку, що прийняті на озброєння Збройних 
Сил України відповідно до вимог існуючих нормативних документів і застосовуються для розгортання (обладнання) та 
експлуатації систем військового зв’язку й автоматизації різного призначення.

Обчислювальна техніка – сукупність апаратних і програмних засобів.
Метою розроблення Методики є формування загального порядку виконання розрахунків та визначення потреб у забез-

печенні (дозабезпеченні) військових частин технікою зв’язку та обчислювальною технікою для розгортання стаціонарних 
і рухомих пунктів управління Збройних Сил України.   Сфера застосування Методики охоплює процес планування зв’язку 
в ході підготовки та проведення стратегічної командно-штабної воєнної гри зі структурними підрозділами Генерального 
штабу Збройних Сил України.

В якості обмежень прийнято наступне:
дії факторів, що обумовлюють живучість, надійність, завадозахищеність і кіберзахищеність техніки зв’язку та обчислю-

вальної техніки вважаються незалежними;
технічна надійність техніки зв’язку та обчис-

лювальної техніки на обмежений час ведення 
операції (бойових дій) є гарантованою – ймовір-
ність працездатного стану техніки зв’язку та об-
числювальної техніки дорівнює одиниці протя-
гом визначеного часу.

Вихідними даними для розрахунку є:
стан забезпеченості справною (придатною до 

використання за призначенням) технікою зв’яз-
ку та обчислювальною технікою відповідно до 
потреби воєнного часу.

Розрахунок штатної потреби техніки зв’язку 
та обчислювальної техніки на мирний час обчис-
люється шляхом різниці між штатною чисельні-

стю техніки зв’язку, обчислювальної техніки та наявної чисельності фактичної техніки зв’язку, обчислювальної техніки: 
Розрахунок штатної потреби техніки зв’язку та обчислюваль-

ної техніки на воєнний час обчислюється шляхом віднімання від  
штатної чисельності техніки зв’язку та обчислювальної техніки 
на воєнний час наявну чисельність фактичної техніки зв’язку, об-
числювальної техніки та непорушний  запас техніки зв’язку та 
обчислювальної техніки.

Розрахунок прогнозованих втрат техніки зв’язку та обчислю-
вальної техніки проводиться відповідно наказу Генерального 
Штабу Збройних Сил України від 26.01.2016р. №002. 

Результатом розрахунку є прогнозована втрата техніки зв’язку 
та обчислювальної техніки. 

Розрахунок потреби у техніці зв’язку на доукомплектування та 
відновлення обчислювальної техніки (остаточний) здійснюється 
шляхом суми між результатом розрахунку штатної потреби на 
воєнний час та прогнозованої втрати техніки зв’язку та обчислю-
вальної техніки.

На сьогоднішній день зазначена Методика проходить апроба-
цію в органах військового управління Збройних Сил України та 
Національному університеті оборони імені Черняхівського. 

ПНС НДВ 21 підполковник Коротков М.М.
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                                День знань не просто початок осені

Разом із християнством в Україну 
прийшла освіта та школа. Перші хри-
стиянські князі звертали увагу на те, 
щоб дати народові основи грамот-
ності та науки. Володимир Великий, 
як оповідає літописець: „Почав бра-
ти у визначних людей дітей й давати 
їх на книжкову науку, матері ж дітей 
плакали над ними, бо ще не утверди-
лись у вірі, оплакували їх як помер-
лих… ” Учителями були священники 
і дяки. Саме тоді XV століття було 
визначено, що новий навчальний рік 
починався 1 вересня, учні сідали за 
парти саме з церковного нового року.

Наші пращури замовляли в церк-
ві молебень перед початком навчаль-
ного року, а також молилися перед 
іконою Богородиці за „Додання ро-
зуму”, молилися святим Андрію та 
Науму. Це знайшло відбиття у на-
родних прислів’ях. „Прийшов свя-
тий Андрій – дітей до школи повів”, 
або „Прийшов Наум – пора брати-
ся за ум”, „Наум наставляє на ум”.

Вважаємо саме сьогодні варто при-
гадати не лише історію свята першого 
вересня, а й основи народної педаго-
гіки, систему координат цінностей, 
яка дала світові плеяду геніїв слова, 
музики, пензля та людського духу.

На початку XX століття діти були 
ближчими до природи. Вони знали 

трави і квіти, знали як сходить сон-
це, як коле стерня ноги і холодить 
роса, як співає соловей і кує зозуля. 
Дітей брали з собою на сінокіс, на 
жнива, по гриби, ягоди, на ярмарок, у 
гості. Діти у родині завжди були зай-
няті. Старші бавили менших братиків, 
сестричок, пасли худобу (останню 
справу Остап Вишня дотепно нази-
ває „університетами”). О. Довженко у 
„Зачарованій Десні” поетично і тепло 
описує спогади про гуртовий сінокіс. 
Дітей любили, але завжди ставилися 
до них вимогливо, дозволяли дале-
ко не все, за провини часом карали.

Батьки по-різному реагували на ви-
явлення здібностей до науки, малю-
вання, співу у своїх дітей. Згадаймо, 
як батько Тараса Шевченка знайшов 
за потрібне віддати сина до дяка вчи-
тися грамоті. Мати Всеволода Не-
стайка була російськомовна, однак 
віддала вчитися сина в українську 
школу, „щоб знав мову свого батьки”. 
А от батьки всесвітньо відомої Кате-
рини Білокур вважали, що малюван-
ня – то не жіноча справа, жінка му-
сить бути тільки господинею: „Мати, 
було, аж плачуть…Наша Катерина не 
при хаті згадувати! Чортів малює”…

Материнська пісня, бабині та ді-
дові казки, батьківська хата, релігійні 
закони, теплі родинні стосунки – все 

це формувало дитячу 
душу, вдачу дитини, 
виховувало любов до 
батьків, до рідної мови, 
пісні, любов до свого 
роду, до батьківщини і 
до України. Іван Франко 
писав: „Учителем школа 
стоїть”, – підкреслював 
поет. Педагогічну май-
стерність він порівню-
вав з мистецтвом май-
стра художнього слова. 
Леся Українка вважала, 
що „злість не має бути 
в характері вчителя”. 
Поетка не мислила собі 
вчителя інакше, як стар-
шого товариша, щиро-
го друга і порадника. 
Шанували вчителів в 
Україні в усі часи. По-
вага до вченої, розумної 
людини була в культурі 
українців завжди. Дару-

вали квіти, мед, яйця, картоплю та хліб.
Щодо європейських країн навчаль-

ний рік починається, як і в Україні, 
першого вересня. У Сполученому 
Королівстві Великобританії віта-
ють учнів у перший тиждень ве-
ресня, проте у Шотландії навчаль-
ний рік починається в кінці серпня. 

У Канаді навчальний рік почи-
нається в перший понеділок верес-
ня, після святкування Дня Праці. У 
США навчання починається у серпні 
або у перший вівторок вересня. Жод-
них лінійок, концертів чи святкового 
одягу. Все дуже буденно і про поча-
ток навчання нагадує тільки скороче-
ний навчальний день. Навчальний рік 
в Ірландії ніколи не починається в 
понеділок. Можливо, це тому, що 
понеділок вважається днем духів.

Сьогодні життя наше інше. По-ін-
шому виховуємо дітей. Проте ніхто не 
заперечує, що найбільше виховує дити-
ну родина. Хто про це пам’ятає і дбає, 
той має змогу виховати та вирости-
ти гідних громадян України та світу. 

Викладач кафедри 
військово-гуманітарних дисциплін, 
к.філ.н. 
працівник ЗСУ Олеся Церковняк-
Городецька



Вересень 2020 року. Випуск № 49
Сайт: www.viti.edu.ua

13

Кращі курсанти 

Молодший сержант Роман Голота – командир навчальної групи факультету інформаційних технологій, 
неодноразовий чемпіон, кандидат у майстри спорту з багатоборства та тайського боксу.

Активний та непосидючий з дитинства, Роман обожнює спорт та військову справу. 
Вступивши до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут хлопець 

об’єднав дві улюблені справи в одну. „У ХХІ столітті питання зміцнення здоров’я нації сьогодні є актуаль-
ними як ніколи. Спорт в наші дні є невід’ємною частиною сучасного життя. Я дуже радий, що пропагую 
його серед військовослужбовців та цивільного населення”, – коментує Роман.

Доля звела юнака зі збірною командою інституту з рукопашного бою та їхнім тренером підполковни-
ком Сергієм Мірошниченко, всі вони радо прийняли у свої ряди талановитого юнака. І не прогадали: він виявився неабияк 
спритним та сильним спортсменом. За два роки плідної праці Роман неодноразово приносив інституту перемоги. У 2019 
році Романові випала нагода представляти інститут у змаганнях серед команд Збройних Сил України в місті Львів.
 Курсант 17 курсу солдат А.Рудніцька

Курсант 396 навчальної групи солдат Гапон Юрій є яскравим прикладом для всіх курсантів факульте-
ту Бойового застосування систем управління та зв’язку.

В юному віці Юрій почав займатися спортом, щоб завжди бути фізично розвиненим і розраховувати 
на свої сили, маючи високу підготовку і загартований дух та розум. Він завжди досягав своїх цілей, які 
не переходили за рамки ввічливості і гідності, завжди роблячи справу з честю та відповідальністю. Сим-
волом честі в його сім’ї стала наполегливість і праця, яку він проявляє в інституті.

За час навчання курсант Гапон показав себе здібним, відповідальним, дисциплінованим, хоробрим 
військовослужбовцем з гарним почуттям гумору, чим завоював авторитет серед одногрупників та повагу 
командування курсу.

Разом з цим, Юрій навчається лише на відмінні оцінки, на заняттях показує себе активним та допитливим курсантом.
Курсант Гапон є зразковим військовослужбовцем для багатьох курсантів інституту, справжнім чоловіком, другом, побра-

тимом та міцною опорою для всієї 396 навчальної групи.
Йде по життю з гаслом „Для мрії потрібен мотив, а для її здійснення наполеглива праця!!!”

Заступник начальника факультету № 3 з МПЗ  капітан Андрій Рижков

Неодноразовий чемпіон Одеської області з боксу, чемпіон міста Київ з бойового самбо, призер чем-
піонату зі змішаних єдиноборств міста Київ 2020 року, срібний призер чемпіонату міста Київ з ком-
бат-дзю-дзюцу (фулконтакт) – всі ці звання належать курсанту факультету телекомунікаційних систем 
старшому солдату Власюку Тарасу Сергійовичу. Цей хлопець навчився об’єднувати декілька справ од-
ночасно і робить це з неабияким успіхом. Амбітний командир відділення знає, чого хоче по життю.

З 15 років Тарас професійно займається боксом. Одразу після вступу до ВІТІ перспективного хлоп-
ця помітив старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 
підполковник Сергій Мірошниченко. Він і запросив юнака до інститутської команди з рукопашного 
бою.  На 4-му курсі навчання Тарас не лише успішний спортсмен, хорошист та командир, поступово він 

навчається тренерству. Під час тренувань новобранців - першокурсників інститутської команди допомагає тренеру навчати 
молоде покоління. „Для мене спорт – не просто життя, я зростаю та вдосконалююсь в улюбленому напрямку, не кидаючи 
при цьому улюбленої справи – військової служби”, – коментує Тарас.

Бажаємо юному спортсмену наснаги, кар’єрного зросту та успіхів!

Курсант 903 навчальної групи солдат Цвєткова Емілія розпочала навчання у Військовому коледжі сер-
жантського складу у 2019 році за спеціальністю „Експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку». 

Емілія з дитинства шанувала військову справу, тому готувала себе до військової служби у лавах Збро-
йних Сил України. ЇЇ старання призвели до того, що по стану фізичної підготовки серед дівчат на всьому 
курсі, вона показує найкращі результати. Чудово грає в баскетбол і може скласти гарну конкуренцію в 
даному виді спорту навіть чоловікам-військовослужбовцям. Пані Цвєткова має гарні відносини у колек-
тиві, завжди прийде на допомогу у скрутну хвилину. Емілія, щоб досягти своєї мети і стати шанованою 
людиною як для родичів так і для оточуючих її людей, багато працює над собою. 

За свої старання та активну участь у житті підрозділу та коледжу дівчина має подяки та заохочення від 
начальника курсу і від керівництва коледжу. Брала активну участь у ПВПП особового складу 2020 року 

набору, проявляючи себе як приклад для новобранців. Курсант Цвєткова є зразковим військовослужбовцем, справжнім 
другом для багатьох курсантів коледжу. 

Йде по життю з гаслом „Якщо є мрія і бажання, то будь-яка проблема це ніщо, бо навіть забитий гвіздок можливо діста-
ти!!!”
Заступник начальника 2 навчального курсу з морально-психологічного забезпечення
молодший лейтенант Світлана Романчук 



Вересень 2020 року. Випуск № 49
Сайт: www.viti.edu.ua

14

                         Офіцер-лідер - сьогодення та майбутнє
Для того щоб стати лідером у сучасному світі мало бути просто добре освіченим і вміти організовувати людей. Для 

рекрутерів і HR-менеджерів знайти підходящого успішного керівника або топ-менеджера – неймовірно складне завдання, 
тому що компаніям потрібна не просто компетентна людина, а той, хто зможе не тільки надихати, мотивувати, підтримува-
ти, спрямовувати команду, а також і примножувати капітал, бути конкурентним на ринку і виводити бізнес на пік розвитку.

У сучасному світі багато хто хоче стати не тільки успішною людиною, але і лідером великої компанії з багатомільйонним 
бюджетом. Причин достатньо: соціальний статус, кар’єрний ріст, можливість примножити власний капітал, здатність ви-
користовувати людський ресурс для досягнення власних цілей. Але одна справа бути лідером в успішній компанії, а друга 
справа бути лідером у військовій сфері і не просто в мирний час, а в умовах гібридного протистояння із застосуванням 
високоточної, інтелектуальної зброї з елементами штучного інтелекту, при цьому використовуючи технології приватних 
військових компаній. Висловлюючи власну думку, Олег Бойко, один із успішних дослідників поняття лідера в військовій 
сфері припустив, що навіть після п’яти років протистояння на Сході України, лідерство в армії не розуміють і навіть боять-
ся його. Крім того експерт наводить приклад, що нині у ЗСУ більше застосовують поняття управління, ніж поняття лідер.

Але лідерство – це більше ніж управління. Військовий лідер – це індивідуум, що вміє виконувати службові функції в 
будь-яких ситуаціях на рівні лідерської поведінки, яка має стати прикладом до наслідування.

У бойовій обстановці, коли військові гинуть, ситуація змінюється миттєво, а плани просто ігнорують за непотрібністю, 
командир підрозділу повинен управляти навіть до своєї смерті. Звісно, що саме командири ведуть за собою особовий склад 
як військові лідери. Окрім командирів підрозділів, інші офіцери (сержанти), що забезпечують бій (операцію), зазвичай, 
не беруть на себе цю ризиковану відповідальність в повній мірі. А військові лідери завжди перебувають під її серйозним 
впливом. Командири, як управлінці (менеджери, начальники), працюють з ресурсами, інформацією, даними. А як військові 
лідери – з людьми та їх почуттями, іншими словами – бойовим духом. Виходячи із сказаного, у військовій сфері, на думку 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, у питаннях лідерства з’являється третя складова – командування, як процес, на 
будь-якому рівні військового управління завжди буде поєднанням лідерства та управління, але їх пропорції, залежно від 
обстановки, умов і ситуацій будуть різними. Однак, слово „командування” у більшості цивільних осіб викликає неприємні 
асоціації. І все ж, відмовившись використовувати це слово, ми не позбудемося того виду діяльності, яким його позначають. 
НАТО визначає командування як „повноваження, по праву належать особі, з метою спрямування, координації і управління 
військовими силами”. Командування – це те, чим наділяє персону третя сторона. Вона надає йому повноваження, які пов’я-
зані з обов’язками, функціями і відповідальністю. Обов’язки можна делегувати або розділити, але все ж командувач несе 
відповідальність за те, що відбувається. У збройних силах Великобританії право на командування надає монарх, в збройних 
силах США – президент. У бізнесі право на командування надають власники компанії, які найчастіше є її акціонерами. До 
числа функцій відноситься керівництво, прийняття рішень і контроль, а реалізуються вони відповідно до напряму, заданим 
третьою стороною. Організація не є власністю командувача, йому її довірили на певний період, протягом якого він буде 
нею керувати. У бізнесі командування так само неминуче, як і в армії. Однак, в бізнесі ми помилково відносимо його до ка-
тегорії лідерства, тим самим вносячи плутанину. Як офіцер у військовій сфері, так і топ-менеджер в успішній компанії при 
будь-яких формах власності повинні розуміти і вміти застосовувати всі три підходи (лідерство-управління-командування). 
Бізнес-мислення (командирське рішення) змушене мати справу з нав’язаної їй системою доведеного управління і лідерства, 
а в бізнес-літературі ведуться безплідні дискусії, оскільки ніхто не здатний провести відмінність між лідерством і команду-
ванням. Насправді бізнес-система (військовій організм) – це тріада командування, лідерства та управління.

Всі ці види діяльності дублюють один одного, при цьому одна людина може одночасно виступати в трьох іпостасях.
Взаємозв’язок між цими видами діяльності пропонується розглядати на прикладі графа, вузли якого є види діяльності 

(лідерство, управління, командування), а зв’язки між вузлами – функції і обов’язки командування. Таким чином, завдання 
зводяться до визначення напрямку між вузлами, а для якісного прийняття управлінського рішення пропонується застосу-
вання інтелектуальних навичок офіцера-лідера. Однак, слід зауважити, що світ не стоїть на місці, змінюються форми та 
методи управління військами, велика увага на сьогодні в розвинених арміях світу приділяється застосуванню автоматизова-
них систем управління військами, роботизованих комплексів як повітряного так і сухопутного виконання, алгоритм роботи 
яких тісно пов’язаний з елементами штучного інтелекту. Аналіз останніх публікацій з гарячих точок світу, де під виглядом 
приватних військових компаній тестується сучасна високоточна зброя, показує, що найближчим часом проглядається дуже 
сильне протистояння між людиною (офіцером-лідером з боєздатним підрозділом) і інтелектуальною системою.

Але історія війн та військового мистецтва показує, що правила війни не завжди дотримуються. Трапляється, що одна зі 
сторін заради перемоги готова використовувати навіть нечесні способи ведення бою. Якщо вона пустить в хід штучний ін-
телект – ймовірно, іншим нічого не залишиться, крім як відповісти тим же. І тоді Третя світова війна загрожує перетворити-
ся у війну програмістів, як Друга світова війна в якомусь сенсі була війною „бійців невидимого фронту” – шифрувальників 
і криптографів, які намагалися розсекретити комунікації ворога, що відразу давало величезну перевагу.

Таким чином на сьогодні вже немає ніяких сумнівів, що розвиток сучасних інтелектуальних технологій робить все ближ-
че той момент, коли прийняття рішень у бойовій обстановці буде покладатися на штучний інтелект, на людино-машинні 
системи, які здатні моделювати людське мислення та виступати в якості радника при прийнятті складних управлінських 
рішень, при цьому ставити під сумнів рішення досвідчених управлінців, командирів, лідерів, а з часом і самостійно прий-
мати рішення на основі раніш накопичених даних. Процес використання штучного інтелекту можна вважати необоротним. 
Той, хто стане лідером в цій сфері, в сфері штучного інтелекту, буде володарем світу.

Старший викладач кафедри № 11 майор О.Залужний 
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Мова – це історія народу. Мова – це шлях 
цивілізації і культури

Хоча вислів Олександра Купріна 
стосувався російської мови, але всі 
мови схожі за внутрішніми процесами і 
тому не важливо про яку мову він гово-
рив, головне – це ідея. В багатьох попу-
лярних мовах є кодифіковані правопис-
ні норми, яким по факту не обов’язково 
притримуються, бо часто їх не знають. 
А основа кількість мов є тільки усними 
і не мають письмових носіїв і тому що-
року в світі зникають мови по причині 
смерті носіїв. Хоч кодифікована мова і 
не так швидко змінюються, як ненор-
мована. Ненормована мова – це діалек-
ти, розмовна та сленгова. 

Ці види мов є доволі динамічні, бо 
вони не фіксовані і не мають чіткої 
норми. Часто літературна мова – це 
діалект мови, який почав швидше 
всього використовуватися в художній 
літературі, яка на початку вивчення та 
розвитку мови є основною для поши-
рення та популяризації мови, пізніше 
тільки з’являється ділова та професій-
на література. Рідко, коли людина слід-
кує за змінами своєї лексики протягом 
життя, а вона змінюється по різним 
причинам: професійних, життєвих, 
фізіологічних, етнічних та політичних. 
Якщо одної людини змінюється мова 
протягом життя не така чітко усвідом-
лена, то зміна мови через покоління 
чітко можна побачити в розмовах лю-
дей різних вікових груп. Крім вікових 
змін, в мові є територіальні зміни, які 
є більш суттєвими, бо впливають на 
термінологічну суть мови, бо однакові 
можуть нести різний, або появляють 
інші слова, або зміна слів. Якщо взя-
ти наприклад твори на англійській або 
німецькій, які написані 500 років тому, 
то можна чітко побачити зміну в літе-
ратурній мові, а усна мова ще більш 
динамічна, оскільки вона в основному 
не передається в письмовому виді, осо-
бливо це стосується мови ще років 50 

тому, оскільки людей, які вміли писати 
чи читати було набагато менше та й по-
ширення медіа було менше. 

Кожна мова, діалект чи сленг є 
носіями не тільки культури але і 
історії, оскільки мова одної людини 
так чи інакше впливає на мову іншої, 
деякі зміни зберігаються, а більшість 
змін не зберігаються, бо по тій чи ін-
шій причині не змоги передатися іншо-
му носієві через контакт. 

Практично всі мови на території Єв-
ропи належать до індо-європейської 
мовної групи, це означає, що мали ко-
лись одну прамову. А якщо подивити-
ся на ці мови зараз, вони доволі різні, 
вони часто мають доволі спільні лінгві-
стичні базиси, але можуть мати зовсім 
різну граматику. Це тому що мови 
розвивають залежно від історії тої чи 
іншої групи людей, бо окремі групи 
утворюють окремі сленги, потім це пе-
реростає в діалекти, а далі в мови. На-
приклад, якщо подивитись на острівні 
території світу, то можна побачити, що 
мови одних островів відрізняється від 
інших, хоча вони і находяться доволі 
поруч, це схоже на в’юрків, яких вив-
чав Дарвін. Схожість між цими при-
кладами не є випадковою, оскільки 
природа і мова діють за однаковими 
еволюційними принципами. 

Просто в біології носіями інфор-
мації є ДНК і РНК, то в мові це меми. 
Мем це частинка інформації, яка як і в 
біології може змінюватися, мати різну 
швидкість передачі та мати різні вла-
стивості закріплення. Саме тому мова 
є динамічна.

Динаміка мови – це не тільки вла-
стивість, але й метод, який допомагає 
краще розуміти історичні процеси та їх 
вплив на культуру та повсякденне жит-
тя. Мова одної людини мало, що скаже 
про мову, але чим більше людей, дже-

рел інформації, які знаходяться не тіль-
ки в різних місцях, але і в різних часах. 
Це надає можливість краще розуміти 
розвиток мови та її зміни і взаємодії.

Більшість мов гине, зникає через 
відсутність культурного впливу на 
навколишню інформацію через свою 
мову, бо усна мова часто забувається 
при не використані її, а в більшості мов 
світу письмового перенесення мови з 
усної немає. Зараз світ стає більш гло-
бальним і консервативни, ізольовані чи 
малочислені общини мають все менше 
шансів для виживання їхніх мов, а про 
збереження вони ніколи чітко і не за-
думувалися, бо часто такі общини тяж-
ко сприймають сучасність. Багато мов 
з часом втрачають носіїв через втрату 
актуальності, навіть за умов великого 
багажу літератури, наприклад єгипет-
ські ієрогліфи чи латинь. Тому мову 
завжди треба розвивати, та і як сказав 
Ґете «Скільки мов ти знаєш, стільки 
разів ти людина», бо мова це метод пе-
реносу культури в широку масу. Гарни-
ми прикладами популяризації культури 
через мову є штучні та мови програ-
мування. Якщо мови програмування є 
професійні то є і езотеричні, які є для 
дослідження чи задоволення. Або ж це 
стосується і штучних мов, як напри-
клад квен’я, есперанто чи клінгонсь-
кий, хоча вони і не є широко поширені, 
але вони мають своїх шанувальників та 
ентузіастів, які ці мови розвивають та 
поширюють. 

З цього всього виходить, що мова – 
це частина культури, яка впливає най-
більше на навколишнє середовище, як 
і навколишнє середовище на неї. Тому 
мова це явище, яке має розвиватися, 
поширюватися та вивчатися, бо в інак-
шому випадку вона зникне, а з цим ве-
личезний пласт культури. Хоча повсяк-
денний  мовний набір слів невеликий, 
але пасивно мови дуже великі, напри-
клад , щоб знати 85% розмовної англій-
ської треба 3000 слів, хоча сама англій-
ська має, як мінімум мільйона слів, це 
не значить, що мову треба знати чим 
більше, тим краще, бо чим більше тим 
розкривається різнобарв’я мови та різ-
номаніття її культури та історії.

Дослідник української культури 
С. Пазинич 
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Вірші

Горить земля, і кулі пролітають, 
Та холод пронизує кістки. 

Хто там не був, по справжньому 
не знає, 

Як пережити пекло й біль війни? 
Я пам'ятаю, як снився мені сон, 

Як ми йдемо по теренах Донбасу, 
І нам назустріч люди вибігають, 

Та всі кричать: „Нарешті 
дочекалисьˮ.

Раптово на балкони всі виходять, 
І синьо-жовті стяги дістають. 
А та, що ззаду танкова колона 
Вже вся у квітах, всі кричать: 

„Герої!ˮ
З Луганська ворог відступив, 

Біжать аж до кордону, 
За ними українці із гаслом: 

„За свободу!ˮ
І всюди гімн лунає України, 

Дитячий сміх доноситься і співи. 
Я посміхався і справді був 

щасливий, 
І в цьому сні лишитися хотів, 

Бо так давно не бачив Україну, 
Таку єдину й дружню я країну. 
Коли прокинувся, то знову всі 

стріляли, 
Горить земля, і друзі помирли, 

Коли скінчиться це? Ніхто не знає, 
Але усі надію в серці мають!

Курсант 801 навчальної групи 
ВКСС ВІТІ 

Вадим Виризуб

Під синьо-жовтим прапором, під 
небом

На плацу звучить твоя присяга.
Відлік служби починається для 

тебе,
В тобі багато мужності й відваги.

Сильні слова та непохитний погляд.
Вірте в те, що промовляєте так 

свято.
На вас надія в тих, хто з вами 

поряд,
Ми побажати хочемо вам сил 

багато.

Так щиро всі пишаємося вами,
Вітчизну мужньо й з честю захи-

щайте.
Ми раді, що тепер ви разом з нами,

На шлях завзяття й доблесті 
ставайте.

Курсант 386 навчальної групи 
Бігун Яна

Моя рідненька Україно, 
Твої лани, степи простори, 

Твоє Дніпро, культура, мова, 
І працьовитий твій народ. 

Твоя історія страшна, 
Вона облита кров'ю патріотів. 

І над тобою, рідна моя, досі є Лисиця та 
страшна,

Що за триста с плюсом років не зламала 
нам хребта,

У якої совісті не має, яка і досі нас вбиває.
Чи врешті решт дамо відсіч? 

Навіщо ми ідем назад? 
Ми боїмося цю скотину? 

Тоді навіщо наші прадіди боролися за нас? 
За Незалежність України, за Волю, Віру у 

народ. 
Політика тут зовсім ні до чого, 

Це все залежить від народа, 
Але як бачить цілий світ „вирішувати 

треба мирноˮ,
А в українців й навіть не питали: „чи мир-

но, чи боротися нам слідˮ. 
За Україну, Я буду стояти! Не дивлячись 

на Свій маленький вік. 
Прожив на світі ще я не багато, але знаю 

я одне, 
Що Україно моя мила, своє життя я 

покладу за тебе, 
І щоб Лисиця не сувала більше носа, 

Забула раз на раз про український цвіт, 
І шуровала на своє болото. 

Ми зовсім не „Рашаˮ
Ми не хохли, 

Ми українці козацького роду.

 Курсант 20 курсу
 солдат Євгеній Семенцов


