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Новини, події, факти
Урочиста церемонія з нагоди звільнення з військової служби заступника начальника 

інституту з наукової роботи полковника Валерія Романюка 

У ВІТІ відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України

З нагоди дня захисника України в ін-
ституті відбулися урочисті заходи.

З вітальним словом до особового 
складу навчального закладу звернув-
ся начальник інституту генерал-майор 
Віктор Остапчук. Він подякував усім 
за сумлінну службу та вручив відзнаки 

від Міністра оборони Украї-
ни та Головнокомандува-
ча ЗС України. Також були 
вручені чергові військові 
звання сержантам та офіце-
рам інституту на території 
Меморіального комплексу 
Національний музей історії 
Ук р а ї н и 
у Другій 
с в і т о в і й 
війні.

П р и -
сутні вша-
н у в а л и 

хвилиною мовчан-
ня пам’ять тих, хто 
віддав своє життя, 
захищаючи рідну 
державу, та поклали 
квіти до меморіалу 

загиблим офіцерам-зв’язківцям Вій-
ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут.

Після відбувся святковий концерт за 
участю оркестру та курсантів Військо-
вого інституту.

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут відбулася урочиста цере-
монія проводів заступника начальника 
інституту з наукової роботи полковни-
ка Валерія Романюка у зв’язку зі звіль-
ненням з військової служби.

У заході взяли участь начальник ін-
ституту генерал-майор Віктор Остап-
чук, заступники начальника інституту 
та офіцери військового закладу.

Начальник інституту генерал-майор 
Віктор Остапчук подякував Валерію 
Антоновичу за службу і з нагоди звіль-
нення вручив Почесний нагрудний 
знак Головнокомандувача ЗС України 
„За заслуги перед Збройними Силами 
України” та нагородив нагрудним зна-
ком військового інституту та пам’ят-
ною подякою. У свою чергу заступник 
начальника інституту з наукової робо-
ти, доктор технічних наук, професор, 
відмінник освіти України, заслужений 
працівник освіти України полковник 
Валерій Романюк подякував усім, хто 
проходив з ним службу. Бо майже 42 
роки він присвятив службі у цьому на-
вчальному закладі, який, до речі, сам 
закінчив із золотою медаллю.

На завершення урочистих проводів 
відбулося фотографування.
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Голова Верховної Ради 
України вручив сертифікати 

на призначення стипендій 
курсантам ВІТІ

Новини, події, факти

Нагорода за перше місце у всеукраїнському етапі ХХ Між-
народного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!

14 жовтня, з нагоди Дня Захисника 
України, на площі Конституції Украї-
ни за участю Голови Верховної Ради 
України проходили урочистості, на 
яких, Голова Верховної Ради України 
вручив сертифікати на призначення 
стипендій кращим курсантам та 
слухачам Вищих навчальних закладів 
сектору оборони.

Від Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут сертифікати отримали: 
курсанти факультету інформаційних 
технологій Молібога Олександра, 
Бакуменко Ольга, Троян Дар’я та 
курсантка факультету бойового засто-
сування систем управління та зв’язку 
Киричук Анна.

Щиро вітаємо наших красунь-за-
хисниць!

Курсантці факультету Інформацій-
них систем ВІТІ Анні Усик вручили 
нагороду за перше місце у всеукраїнсь-
кому етапі ХХ Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика!

Церемонія вручення відбулась на 
території Меморіального комплексу 
“Національний музей історії України 
у Другій світовій війні”. Крім цього, 
курсантці призначено академічну сти-
пендію Президента України.

Нагадаємо, що 10 вересня 
2020 року в Центральному 
будинку офіцерів проходив 
другий (підсумковий) етап 
ХХ міжнародного конкур-
су знавців української мови 
імені Петра Яцика, у якому 
взяли участь курсанти ви-
щих військових навчаль-
них закладів, військових 
навчальних підрозділів за-

кладів вищої освіти та ліцеїсти війсь-
кових ліцеїв із усієї України. Метою 
конкурсу є забезпечення всебічного 
розвитку і функціонування українсь-
кої мови в усіх сферах суспільного 
життя, сприяння утвердженню її ста-
тусу як державної, піднесення пре-
стижу української мови серед молоді.

ВІТІ представляли переможці пер-
шого етапу ХХ міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика – 
УСИК Анна, курсантка 293 навчальної 
групи, і ДЕНИСЮК Марія, курсантка 
395 навчальної групи. Творче змаган-
ня було організоване Департаментом 
соціального та гуманітарного забезпе-
чення Міністерства оборони України.

Вітаємо переможців та дя-
куємо педагогам, які долучи-
лися до мовного марафону: 
підготували його учасників, та пра-
цювали в журі різних етапів конкурсу.

Вже традиційно для майбутніх 
абітурієнтів та їхніх батьків проведе-
ний День відкритих дверей – online.

Тема Дня відкритих дверей 03 жовт-

День відкритих дверей онлайн: Знайомство з інститутом

ня – Знайомство з інститутом.
Презентацію для майбут-

ніх абітурієнтів проводили за-
ступник начальника інституту 
з навчальної роботи полковник 
Олексій Сілко та курсантка фа-
культету телекомунікаційних 
систем Анастасія Рудницька. 
Мета сьогоднішнього Дня від-
критих дверей – ознайомити 
молодих людей з особливо-
стями навчання та курсант-
ського побуту у військовому 
інституті, підняти мотивацію 
до того, аби вони пов'язатли-

своє життя із професією військового.
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Запрошуємо до участі у роботі XІІІ науково-практичної конференції 
Новини, події, факти

Курсанти ВІТІ серед переможців та номінантів літературного конкурсу 
„Свою Україну любіть”

У Центральному будинку офіцерів 
Збройних Сил України відбулося на-
городження переможців та номінантів 
патріотичного літературного конкурсу 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі XІІІ науково-практичної кон-
ференції „Пріоритетні напрямки ро-
звитку телекомунікаційних систем 
та мереж спеціального призначення. 
Застосування підрозділів, комплексів, 
засобів зв’язку, автоматизації та кібер-
безпеки в операції Об’єднаних сил”, 
яка відбудеться у Військовому інсти-
туті телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Аналіз стану та обмін досвідом з 

питань розробки, застосування та пер-
спектив розвитку інформаційно-те-
лекомунікаційних систем та мереж 

спеціального призначення з урахуван-
ням досвіду операції Об’єднаних сил.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОН-
ФЕРЕНЦІЇ

3 грудня 2020 року
08.00-09.00 ‒ Реєстрація учасників.
09.10-13.00 ‒ Пленарне засідання.
12.00-15.00 ‒ Огляд виставки сучас-

них засобів зв'язку та автоматизації, 
фотографування, перерва на обід.

15.00-17.00 ‒ Секційні засідання:
Секція № 1. Технології захисту ін-

формації та кіберзахисту.
Напрямки роботи секції:
– Технології машинного навчання в 

системах кіберзахисту.
– Системи детектування та поперед-

ження загроз.
– Системи збору, логування та аналі-

зу даних.
– Вразливості операційних систем 

та способи їх детектування.
– Криптографічний захист інформа-

ції.
– Криптографічні протоколи та ал-

горитми.
Секція № 2. Штучний інтелект в ін-

формаційних системах та робототех-
нічних комплексах спеціального при-
значення.

Напрямки роботи секції:
– Розробка та застосування нейрон-

них мереж в інформаційних системах.
– Навігація та орієнтування.
– БпЛА.
– Наземні сенсори та робототехнічні 

комплекси.
– Побудова каналів передачі телеме-

тричної інформації та каналів управ-
ління в робототехних комплексах.

Секція № 3. Перспективи розвитку 
телекомунікаційних систем та мереж.

Секція № 4. Інформаційні техноло-
гії.

4 грудня 2020 року.
09.00-11.45 ‒ Секційні засідання.
11.45-12.00 ‒ Прийняття рішення та 

закриття конференції.
Телефон: (044)256-22-73 Е-mail: 

naukaviti@gmail.com

„Свою Україну лю-
біть” особового скла-
ду ЗС України, серед 
яких курсанти ВІТІ.

Н а г о р о д ж е н і 
дипломами пере-
можців – Максим 

Гаврилюк та Ана-
стасія Дяченко. 
А заохочувальні 
дипломи отрима-
ли – Микола Га-

лас, Олександр Горобець, Вла-
дислав Дерев’янко та С. Щукін.

Під час заходу учасни-
ки зачитали авторські вірші.

Слід зазначити, що всі перемож-
ці та номінанти отримали дипло-
ми, сертифікати та цінні подарунки.
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Новини, події, факти

За вікном дощить, а ми не припиняємо працювати для вас! 
Затишний та, як завжди, цікавий online – День відкритих две-
рей. Сьогодні ми познайомили наших глядачів – майбутніх 
абітурієнтів та їхніх батьків із однією з найпрогресивніших та 
наймолодших спеціальностей ВІТІ: 255 „Озброєння та військова 
техніка”. Ефір був насиченим не лише приємним спілкуванням 
із начальником кафедри Спеціальних інформаційних систем та 
робототехнічних комплексів факультету бойового застосування 
систем управління та зв'язку й курсантами – майбутніми фахів-
цями даної спеціальності, а й багатьма питаннями від майбутніх 
абітурієнтів.

День відкритих дверей онлайн: Знайомство зі спеціальністю 
255 „Озброєння та військова техніка”

З 09 вересня по 07 жо-
втня  2020 року курсантів 
третього курсу Військово-
го коледжу сержантсько-
го складу ВІТІ імені Героїв 
Крут проходила технологічна 
практика. Курсанти прохо-
дили практику у військових 
частинах зв’язку, на базах 
зберігання, ремонту, утилі-

зації, ремонтних майстернях та ЗВВО згідно розподілу ко-
мандувача військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України.

Метою практики було набуття курсантами умінь та практичних нави-
чок у виконанні технологічних операцій, технічного обслуговування та 
ремонту озброєння, військової техніки, апаратури зв’язку та АУВ, реалі-
зація службових завдань військово-професійної діяльності за профілем май-
бутньої спеціальності. В ході практики курсанти набули практичного досві-
ду з експлуатації, ремонту та збереження озброєння та військової техніки, 
організації обліку, приймання та передавання техніки зв’язку, її списання, до-
тримання заходів безпеки та заходів з охорони навколишнього середовища.

Також курсанти ознайомились зі штатною структурою військових частин та 
підрозділів, в яких вони проходили практику, їх призначенням та покладними 
завданнями, ознайомились та вивчили посадові обов’язки . Також за весь період 
практики курсанти коледжу здобули вагомий практичний досвід і відпрацюва-
ли питання приймання техніки зв’язку і АУВ, її технічного обслуговування, пе-
ревірки працездатності в різних режимах роботи, ремонту, утилізації та докумен-
тального супроводження всіх цих процесів. Навчились застосовувати отримані 
під час навчання теоретичні знання на практиці, приймати рішення в нестандарт-
них ситуаціях, самостійно змогли оцінити рівень своєї підготовки для виконання 
завдань за призначенням і, завдяки чому, зможуть весь час який залишився для на-
вчання у військовому коледжі присвятити підвищенню свого професійного рівня.

В кращу сторону за результатами військового стажування відміча-
ються курсанти: Бондарчук В.О., Бородуля М.А., Джафаров Я.З., Каба-
чок М.О., Уланова А.С., Еремешин М.В., Мальований В.М., Семенюк А.С.

Наступний етап підготовки випускників – військове стажуван-
ня, яке наддасть змогу якісно підготуватись до підсумкової атеста-
ції випускників та подальшої служби у Збройних Силах України.

Технологічна практика курсантів ВКСС ВІТІ

Курсант 364 навчальної групи фа-
культету бойового застосування систем 
управління та звʼязку солдат Олексій 
ПРИЙМА – майбутній фахівець з кі-
берзбезпеки, щорічно бере участь у 
конкурсах та змаганнях своєї галузі.

І цей рік не став виключенням, 
навіть через пандемію коронавірус-
ної хвороби. Хлопець взяв участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт зі спеціальності 
125 „Кібербезпека” в онлайн режимі.

Старанний та розумний пару-
бок багато часу працював над своїм 
творінням – науковою роботою з 
теми „Оцінка швидкодії програмної 
функції скалярного множення точок 
еліптичної кривої Едвардса з викори-
станням MIRACL Cryptographic SDK”.

Завдяки своїй плідній праці юний 
науковець посів почесне ІІІ міс-
це у конкурсі наукових робіт КПІ.

Пишаємось нашим вихован-
цем та бажаємо Олексію насна-
ги, натхнення та нових звершень!

Майбутнє Збройних Сил України 
за молодим поколінням
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Використання навчально-тренувального комплексу ВІТІ у навчальному процесі 
кафедри радіо- та супутникового зв’язку 

Практична підготовка є найбільш важливою складовою 
навчання майбутніх військових зв’язківців. Для забезпечення 
якісного проведення практичних занять з курсантами, які 
навчаються за різними спеціальностями, в інституті створено 
навчально-тренувальний комплекс (НТК), який дозволяє 
проводити заняття в умовах, максимально наближених до 
польових. 

НТК обладнаний сучасними апаратними та засобами зв’яз-
ку, які широко використовуються для організації зв’язку при 
проведенні ООС. Зокрема, кафедрою радіо- та супутникового 
зв’язку розгорнуто дві переобладнані командно-штабних ма-
шини (КШМ) Р-142Н.

Навчальна КШМ Р-142Н призначена для проведення прак-
тичних занять з особовим складом навчальних груп курсантів, 
курсів підвищення кваліфікації у рамках навчальних дисциплін 
“Системи та комплекси військового радіозв’язку та “Системи 
мобільного зв’язку”.

До складу основного обладнання КШМ входять:
радіостанція Harris RF-7800H-V002 (з підсилювачем потужності 150 Bт);
пульт дистанційного управління радіостанцією Harris RF-7800R-RC;
ретранслятор транкінгового зв’язку SLR – 5500;
автомобільна радіостанція  DM-4600.
На практичних заняттях курсанти будуть відпрацьовувати наступні питання:
- розгортання усіх наявних типів антенно-щоглових пристроїв КХ радіостанцій Harris (широкосмуговий диполь RF-

1944-АТ150, диполь RF-1912Е, диполь RF-1940-АТ001, антена штирьова RF-1942-АТ001);
- розгортання антенно-щоглових пристроїв ретранслятора SLR-5500 за схемами на дві рознесені антени передачі та 

прийому та на одну антену через дуплексер;
- обладнання заземлення командно-штабної машини;
- забезпечення електроживлення КШМ;
- налаштування КХ радіостанцій HARRIS та робота у різних режимах у навчальній радіомережі, де старшою станцією 

є ВІТІ, а підлеглими – радіостанції у військовому коледжі сержантського складу м. Полтава та у батальйоні забезпечення 
навчального процесу ВІТІ (смт. Семиполки);

- налаштування пульта дистанційного управління радіостанції Harris та робота у КХ радіомережі з його використанням;
- розгортання ретранслятора SLR-5500;
- налаштування станцій транкінгового 

зв’язку Motorola DM-4600 та DP-4800 та 
робота у відповідній радіомережі на каналі 
ретранслятора;

- прив’язка ретранслятора SLR-5500 до 
терміналу супутникового зв’язку (Tooway або 
iDirect), розгорнутих в навчальній аудиторії 
кафедри № 421 за допомогою станції широкос-
мугового безпроводового доступу AirGrid та 
робота у навчальній транкінговій радіомережі 
Motorola за схемою IP Site Connect з кореспон-
дентами, розташованими у м. Полтава (ВКСС) 
та у смт. Семиполки (БЗНП ВІТІ);

- ведення апаратних журналів;
- виконання нормативів та завдань з техніч-

ної та спеціальної підготовки.
Крім того, на НТК проводитиметься здача 

іспитів на класність, а при проведенні ТСЗ 
курсанти відпрацьовуватимуть завдання в якості чергової зміни бойового посту радіоцентру польового вузла зв’язку БП-
670.

Начальник кафедри №12
к.т.н., доцент полковник   Т.ГУРСЬКИЙ
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Спортивне життя інституту
Жовтень видався на славу, курсанти 

та офіцери ВІТІ негласно визнали його 
найспортивнішим місяцем в інституті 
за цей навчальний рік. 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ УРОК BeActive 
– 1 жовтня

На захід завітали: багаторазова при-
зерка чемпіонатів світу з фехтування, 
призерка Всесвітніх Ігор серед війсь-
ковослужбовців, учасниця Олімпій-
ських Ігор Олена Кривицька, срібна 
призерка Олімпійських Ігор з легкої 
атлетики Олена Красовська, представ-
ник від Київського міського відділення 
НОК Олена Чміль.

Свято спорту розпочалося з піднят-
тя Державного прапору, виконання 
Державного гімну та гімну Національ-
ного олімпійського комітету України.

Після, відбулася розминка учасників 
забігу і сам забіг на дистанцію 5 км. 
Під час заходу олімпійці познайоми-
лися зі спортивною базою військового 
інституту.

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВО-

СЛУЖБОВЦІВ ІНСТИТУТУ 
– 5 – 9 жовтня

Фізична підготовка військовослуж-
бовців є складовою частиною загаль-
ної системи навчання та виховання 
особового складу Збройних Сил Украї-
ни та інших військових формувань, ут-
ворених відповідно до законів України, 
і спрямована на забезпечення фізичної 
готовності особового складу до про-
фесійної діяльності.

Фізична підготовленість – це визна-
чений навчальними нормативами 
рівень розвитку загальних фізичних 
якостей, що характеризує функціо-
нальний та морально-психологічний 
стан військовослужбовців.

Військовослужбовці ВІТІ складали 
встановлені нормативи незважаючи на 
погану погоду.

ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ „КУ-
БОК ЗАХИСНИКА 2020” – 16 жовтня

У змаганнях, які проводилися на 
базі військового вишу, взяли участь 
чотири команди: команда журналістів 
України, команда патрульної поліції 
міста Києва, команда Повітряних Сил 
Збройних Сил України, команда Вій-
ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут.

Підтримати учасників змагань 
завітали: заступник начальника Вій-

ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
полковник Віталій Тарасов, заступник 
міністра Внутрішніх справ України 
Антон Геращенко, радник Президен-
та Української асоціації футболу Ва-
лентин Латипов, легенда українського 
футболу Анатолій Дем’яненко та інші.

Спортивне дійство розпочалося з 
урочистого шикування, ритуалу вико-
нання Державного Гімну України та 
вшанування хвилиною мовчання за-
гиблих захисників України.

З вітальним словом звернувся за-
ступник начальника інституту полков-
ник Віталій Тарасов та побажав успіхів 
усім учасникам.

У підсумку змагань команда ВІТІ за-
йняла друге місце.

Турнір організований і проводився 
за підтримки Української асоціації фут-
болу, Печерської районної в м. Києві 
державної адміністрації, Військового 
інституту телекомунікацій та інформа-
тизації імені Героїв Крут та Інформа-
ційного Агенства „Центр новин”.

Варто зазначити, що це вже п’ятий 
благодійний турнір „Кубок Захисника” 
з міні-футболу, мета якого реалізація 
соціальних ініціатив, спрямованих на 
реабілітацію військовослужбовців, які 
захищають цілісність України в районі 
проведення бойових дій на Сході на-
шої держави.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ НОК 
УКРАЇНИ „ОЛІМПІЙСЬКА КНИГА” 

– 19 жовтня
Представники Київського місько-

го відділення НОК України передали 
комплекти олімпійської літератури у 
бібліотеку Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут. Відбулась презентація 
книг на олімпійську тематику для сту-
дентів вузу, яку провів майстер спорту 
з гирьового спорту, триразовий чем-

піон України, дворазовий чемпіон Куб-
ків України, срібний призер Всесвітніх 
Ігор серед військовослужбовців Олек-
сандр Непомнящий.

Завдяки заходу курсанти мали змогу 
детально ознайомитись з виданнями 
присвячені Олімпійському руху, про 
який яскраво описано в книгах. Адже, 
основна мета акції „Олімпійська кни-
га” – розвиток Олімпійського руху в 
Україні, пропаганда здорового способу 
життя та поширення ідей олімпізму! 
Також, у бібліотеці закладу створи-
ли „Олімпійський куточок”, який на-
повнений великим різноманіттям олім-
пійської літератури.

„ECOLYMPIC” in MITIT
 – 21 жовтня

За ініціативи Київського міського 
відділення НОК України було реалі-
зовано всеукраїнський проєкт На-
ціонального олімпійського комітету 
України #OlympicLab.

Екомодуль започаткований цього 
року відповідно до програми Міжна-
родного Олімпійського комітету «Юні 
лідери змін МОК”.

Участь в екоакції взяли курсанти 
та їх тренери – чемпіонка та призерка 
чемпіонатів світу з гирьового спорту 
Тетяна Гром та майстер спорту з гирьо-
вого спорту, триразовий чемпіон Украї-
ни, срібний призер Всесвітніх Ігор се-
ред військовослужбовців Олександр 
Непомнящий.

У рамках заходу титуловані спор-
тсмени розповіли учасникам екологіч-
ної акції про важливість бережливого 
ставлення до природи та необхідність 
посильного внеску кожного в збере-
ження навколишнього середовища. 
Діти власним прикладом продемон-
стрували, як можна, не докладаючи 
надзвичайних зусиль, зробити оточу-
ючий простір чистим і красивим. Кур-
санти на території вишу зібрали сміття 
та прибрали спортивний майданчик.

Київське міське відділення НОК 
України забезпечило всім необхідним: 
рукавичками, пакетами для збору сміт-
тя. Курсанти отримали сертифікати та 
сувеніри із символікою заходу за свою 
працю та на згадку про участь у проєк-
ті #OlympicLab.

Завершилось зустріч спільним фо-
тографуванням.
Викладач кафедри № 2 
к-н О. Непомнящий
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Кібергігієна - нагальна потреба сьогодення

Згідно Закону України № 2163-19 
від 5.10.2017 року, кібербезпека – це 
захищеність життєво важливих інте-
ресів людини, суспільства та держави 
під час використання кіберпростору, за 
якої забезпечуються сталий розвиток 
інформаційного суспільства та циф-
рового комунікативного середовища, 
своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних і потенційних 
загроз національній безпеці України у 
кіберпросторі. Виходячи з вище ска-
заного ми розуміємо, що таке понят-
тя, як кіберзахист є дуже важливим 
у наш час. Кіберзахист – сукупність 
організаційних, правових, інженер-
но-технічних заходів, а також заходів 
криптографічного та технічного захи-
сту інформації, спрямованих на запо-
бігання кіберінцидентам, виявлення та 
захист від кібератак та витоків даних, 
ліквідацію їх наслідків.

Відповідно до статистики, зібраної 
компанією InfoWatch, 64,5 % епізодів 
витоків даних були викликані діями 
співробітників організацій. Кібера-
таки ззовні призвели до лише 35,5 % 
витоків. Цей розрив збільшився з ми-
нулого року, тоді кібератаки послужи-
ли причиною 43,7 % витоків, а вну-
трішні проблеми – 56,3 %. Найбільших 
збитків завдають рядові службовці, 
які не мають привілейованих прав, та-

ких випадків 53,5 %, 1,9 % – колишні 
співробітники і 1,2 % – системні ад-
міністратори. Варто зазначити, що така 
динаміка зберігається з року в рік, і 
вона обумовлена не стільки зростан-
ням кількості порушень, скільки підви-
щенням загального рівня захищеності 
компаній і їх можливостей фіксувати 
такі порушення  за допомогою різно-
манітних рішень, що дозволяють вияв-
ляти витік конфіденційної інформації.

В будь-якій системі, яка повʼязана 
з отриманням, зберіганням, обробкою 
даних, завжди бере участь людина. 
І поки інші методи захисту справля-
ються зі збереженням конфіденційних 
даних в таємниці, людський фактор 
стає тим ключем, який надає зловмис-
никам доступ. Саме це лягає в основу 
методів соціальної інженерії. Соціаль-
на інженерія є одним із векторів кібе-
ратак, який базується на використанні 
способів соціальної комунікації між 
людьми. Маніпуляції, які відбуваються 
в процесі спілкування, призводять до 
порушення встановленого порядку за-
хисних процедур авторизації фізично-
го доступу, в автоматизованій системі 
і/або мережі.

 Зловмисник, використовуючи тех-
ніки соціальної інженерії, приховує 
свої справжні ідентифікаційні дані, 
мотиви і представляється як звичайний 
доброзичний індивідуум для своїєї-

жертви. Його головна ціль полягає в 
одержанні деякої привілейованої (кон-
фіденційної) інформації або доступу в 
автоматизовану систему організації з 
використанням різноманітних маніпу-
ляцій і трюків соціальної комунікації.

Переважна кількість методів та спо-
собів соціальної інженерії базуються 
на простій людській властивості бути 
корисним. Наприклад, атакуючий 
може представитися співпрацівником 
організації, у якого виникала невід-
кладна гостра проблема, вирішення 
якої потребує надання доступу до пев-
них додаткових інформаційних ресур-
сів у мережі автоматизованої системи 
організації. 

Методи соціальної інженерії:
Фішинг (Phishing). Фішинг поля-

гає у намаганні одержання облікової 
інформації чи автентифікаційних па-
раметрів від членів організації з вико-
ристанням спеціально створених під-
роблених повідомлень, які, начеб то, 
надходять від адміністратора автома-
тизованої системи.

Псевдопопередження про небезпеку 
(Scareware). Метод псевдопопоперед-
ження про небезпеку полягає в інфор-
муванні жертви про те, що її комп’ю-
тер у небезпеці.

Псевдокерівник (Pretexting). Метод 
псевдокерівник полягає у створенні 
сценарію, який підвищує шанси на 
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досягнення цілі при використанні ком-
бінації методів соціальної інженерії у 
порівнянні з іншими обставинами. 

Послуга за послугу (Quid-pro-quo). 
Метод послуга за послугу полягає в 
одержанні важливої інформації від 
жертви взамін за консультацію, або 
люб’язного виконання для неї певних 
дій, у тому числі, як реклами, або як 
винагороди. 

Приманка (Baiting). Метод при-
манки полягає у тому, що атакуючий 
залишає без догляду, як правило, при-
стрій зберігання даних із зловмисною 
програмою, сподіваючись при цьому, 
що жертва для задоволення своєї ціка-
вості, або жадібності візьме та пере-
гляне його контент.

Промокання (Water-holing). Метод 
промокання полягає у нав’язуванні заз-
далегідь розміщеної зловмисної про-
грами через довірений веб-сайт, яка 
потрапляє на комп’ютери цільової гру-
пи людей при його відвідуванні.

Цілеспрямований витік (Diversion 
Theft). Цілеспрямований витік полягає 
у спрямуванні інформації, завантажень 
з використанням адрес керівництва, 
партнерських організацій, клієнтів і т. 
ін.  

Запізнення (Tailgating).
„Запізнення” або „поєднання” від-

бувається, коли атакуючий здійснює 

проникнення в контрольовану зону, 
рухаючись разом, і компанії (натовпі) 
осіб, які мають такий доступ, додатко-
во ініціюючи запізнення.

Згідно з опитуванням, проведеним 
Zogby Analytics для Національного 
альянсу з кібербезпеки США в 2019 
році, все більше компаній усвідомлю-
ють, що вони є цілями кіберзлочинців. 
Зокрема, майже половина (44 %) ком-
паній з чисельністю працівників 251–
500 заявили, що стикалися з випадками 
порушення даних протягом останніх 
12 місяців. Опитування також показа-
ло, що 88 % представників малого біз-
несу вважають, що вони є принаймні 
„імовірною” метою для кіберзлочин-
ців, у тому числі майже половина (46 
%) вважають, що вони – „дуже ймовір-
на” мета.

Типові рекомендації для захисту    
Для запобігання (попередження) по-

рушень безпеки, обумовлених викори-
станням атакуючи методів соціальної 
інженерії, необхідно слідувати наступ-
ним рекомендаціям:

1. Встановлювати мінімально не-
обхідні відношення довіри між спі-
впрацівниками та підвищувати їх 
обізнаність стосовно можливих 
варіантів запитів, обумовлених вико-
ристанням атакуючим методів соціаль-
ної інженерії.

2. Розробляти і впроваджувати поря-
док (протоколи) оброблення критичної 
для організації інформації (Коли? / Для 
чого? / Яким чином?).

3.Періодично перевіряти порядок 
(протоколи) оброблення критичної для 
організації інформації та обізнаність 
співпрацівників з питань запобігання 
порушень, обумовлених використан-
ням атакуючим методів соціальної ін-
женерії.

4. Завжди супроводжуйте Ваших 
гостей, відвідувачів організації у 
приміщеннях. Не залишайте гостей, 
або відвідачів на самоті в порожньому 
офісі, кімнаті для очікування, конфе-
ренц-залі та в інших приміщеннях, де 
знаходяться елементи телекомуніка-
ційної інфраструктури організації, 
особливо, якщо вони особисто Вам не 
знайомі.

5. Не забувайте блокувати особистий 
обліковий запис на робочому комп’ю-
тері, коли Ви залишаєте приміщення 
хоча б на короткий інтервал часу. 

6. Завжди перевіряйте ідентифіка-
ційні дані будь-кого хто телефонує на 
Ваш телефон і запитує які-небудь осо-
бисті, ідентифікаційні, конфіденційні  
або критичні дані організації.
Доцент кафедри № 33 
к.т.н. п/п-к  П. Хусаінов, 
адюнкт ст. л-т І. Лаврик
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Кращі викладачі та науковці
Власенко Олександр 

Володимирович – 
Майстер науково-педагогічної 

справи

Тема образу сучасного викладача в 
усі часи була важлива. Кожне поколін-
ня курсантів має своє уявлення про 
те, яким повинен бути їхній викладач. 
Перш за все, він має бути справедли-
вий, порядний, чесний, розуміти кур-
сантів, адекватно оцінювати їх і бути 
другом. Ще одна вимога до викладача 
– повага до особистості. Це вміння ре-
агувати на потреби курсантів, дослу-
хатися до їхньої думки, навіть, інколи, 
якщо потрібно, відійти від теми за-
няття і поговорити про те, чим перей-
мається молодь.

 Старший викладач  кафедри комп’ю-
терних інформаційних технологій фа-
культету інформаційних технологій 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут 
майор Власенко Олександр Володими-
рович - приклад такого педагога. 

Він народився 29 липня 1988 р. у 
Чернігівській області, м. Ніжин. На 
військову службу потрапив 1 серпня 
2009 р. через Печерсько-Голосіївський 
районний у м. Києві військовий комі-
саріат. Військову присягу прийняв 29 
серпня 2009 р. у Військовому інституті 
телекомунікацій та інформатизації На-
ціонального технічного університету 
України „Київський політехнічний ін-
ститут ”.

Олександр Володимирович завжди 
бачив свій потенціал в педагогіці, мав 
велике бажання навчати і ділитись но-
вими відкриттями, тому не дивно, що 
з листопада 2016 р. по травень 2019 
р. він працював викладачем кафедри 
комп’ютерних інформаційних техно-
логій факультету інформаційних тех-
нологій Військового інституту телеко-

мунікацій та інформатизації.
Із травня 2016 р. по теперішній час 

старший викладач кафедри комп’ютер-
них інформаційних технологій факуль-
тету інформаційних технологій Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут.

Олександр Володимирович постій-
но впроваджує сучасні інформаційні 
технології в дисципліни кафедри, зао-
хочує до участі у військово-науковому 
гуртку курсантів та створює проєкт-
ні групи в рамках кваліфікаційних та 
магістерських робіт, що дозволяє ви-
конувати оперативні завдання щодо 
розробки інформаційних систем та 
програмних рішень різного ступеня 
складності. Він займається розробками 
програмного забезпечення на базі су-
часних web-технологій в цілях інсти-
туту та ЗСУ. Організовує роботу щодо 
підготовки команди програмістів до 
участі в хакатоні.

Під керівництвом майора Власенка 
О.В. колективом кафедри було розро-
блено інформаційна система „Реєстр 
інформаційних ресурсів ЗСУ”.

На думку Олександра Володимиро-
вича, сучасні викладачі повинні вико-
ристовувати новітні методи викладан-
ня, наприклад, презентації, не читати 
лекцію сухо, майже не зводячи голови 
від свого конспекту, а робити її жва-
вою, у формі діалогу. 

Курсанти цінують його професіо-
налізм, вміння вивести слухачів за 
межі підручника-посібника, створити 
інтерес до свого предмета, зацікавити 
реальною справою, спільними діями, у 
яких вони могли б бути нарівні.

Майор Власенко цікавиться нови-
нами у своїй дисципліні, вміє виклада-
ти свій предмет зрозуміло і доступно, 
завжди готовий допомогти курсанту, 
коли йому щось не вдається і спонука-
ти до більшого тих, у кому бачить по-
тенціал.

Як приклад, завдяки його співпраці 
з курсантами Тесловим Дмитром та 
Румшею Дмитром  було вдосконалено 
інформаційно-розрахункову систему 
„Вступ” (побудова рейтингового спи-
ску кандидатів до вступу, змінено ін-
терфейс користувача, додано облік та 
формування рейтингів заочників, кур-
сів лідерства, ВКСС) в період січень 
2019 – червень 2019 року.

Олександр Володимирович завжди 
говорить, що педагог має бути терпля-

чим і вірити в навчаємого. Вірити не 
стільки у свій талант навчити кожно-
го, скільки в те, що кожен обов’язково 
опанує твій предмет. І якщо викладач 
зміг дочекатися результатів навчання, 
здавалося б, від найменш здібного кур-
санта, тактовно ставився до нього, до-
помагав своєю вірою в його сили, „не 
помічав” промахів і вмів підтримувати 
перші пpомені зацікавленості, то на-
стане мить радості педагога. Терпіння 
викладача має бути безмежним!!!

Нині хлопці й дівчата вже від дру-
гого-третього курсу починають ціка-
витися наукою, пишуть перші статті 
по тематиці пройдених дисциплін і 
відпрацьованого теоретичного і прак-
тичного матеріалу в сфері IT. Часто 
кажуть, що до цього їх спонукав майор 
Власенко.  Олександр Володимирович 
пояснює: Мовляв, бачу, що курсант 
тямущий, схильний до науки, тому й 
заохочую його на виконання додатко-
вої роботи, яка здатна розкрити його 
здібності. Ще років двадцять-тридцять 
тому вважали, що педагог знає все. Те-
пер думка щодо того змінилася, адже 
усього знати неможливо, ніхто не знає 
всього і не повинен до цього прагнути, 
але кожен має працювати в тому на-
прямку, який обрав. Оскільки світ дуже 
стрімко розвивається, ніщо не стоїть на 
місці, то ніхто не має права застигнути 
в саморозвитку і пізнанні нового. Це 
стосується і педагогів. Олександр Во-
лодимирович – живий приклад того, 
хто розвиває себе й до цього спонукає 
своїх вихованців.

Олександр Володимирович вміє 
мотивувати курсанта до розвитку, до 
знання предмета, до пізнання світу. Це 
можна зробити лише тоді, коли любиш 
свою працю, коли ти відповідальний 
до поставлених завдань та небайдужий 
до спільної справи. Без мотивації не 
буде результату, а він має бути! 
Заступник начальника кафедри 
№ 22, к.т.н. п/п-к М. Нестеренко
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Офіцери за призовом завершили курси перепідготовки на базі ВІТІ

Протягом трьох місяців з 01.07 по 
02.10.2020 року на базі батальйону за-
безпечення навчального процесу Вій-
ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут три-
вали курси підвищення кваліфікації 
офіцерів, призваних із запасу.

На курсі перепідготовки та підви-
щення кваліфікації 95 офіцерів запа-
су, з них 7 жінок-військовослужбов-
ців навчалися у польових умовах за 
спеціальністю Бойове застосування 

змішаних з’єднань, військових частин 
і підрозділів зв’язку. Процес навчання 
проводився з дотриманням суворих 
карантинних обмежень для протидії 
поширенню гострої респіраторної хво-
роби COVID-19.

Для якісного та всебічного опану-
вання спеціальності офіцера-звʼяз-
ківця офіцерам запасу командування 
військового інституту створило усі 
необхідні побутові умови. Зокрема, 
проживали офіцери у комфортних су-
часних казармах.

Викладачі інституту, серед яких 
більшість має статус учасників бойо-
вих дій передали молодим офіцерам не 
тільки теоретичні знання, але й прак-
тичні навички з урахуван-
ням бойового досвіду. Ра-
зом зі загальновійськовою 
та фаховою підготовкою 
слухачі здобули необхідні 
знання та навички з стройо-
вої підготовки та фізичного 
виховання.

Навчальний процес було 
організовано на високо-
му рівні, про що свідчить 
успішно складений ком-
плексний випускний екза-
мен.

02.10.2020 року під час урочистого 
шикування випускникам курсу були 
вручені свідоцтва про перепідготовку 
та підвищення кваліфікації.

  Після закінченню курсу офі-
цери стали до лав військових частин 
Командування Військ зв’язку та кібер-
безпеки, Сухопутних військ, Повітря-
них Сил, Військово-Морських Сил, 
Десантно –штурмових військ, Сил ло-
гістики Збройних Сил України.

Успіхів Вам, шановні випускники!

Начальник навчального відділу
полковник В. Ошурко
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Сучасні наукові розробки фахівців Наукового центру

Науковим центром зв’язку та інфор-
матизації інституту продовжується на-
уковий супровід системи відеоспосте-
реження в районі проведення операцій 
об’єднаних сил.

Система відеоспостереження прохо-
дить складний але водночас і цікавий 
шлях трансформацій від поодиноких 
спостережних постів розгорнутих на 
базі супутникового в’язку Донецько-
го аеропорту до «глобальної стіни» на 
ліній зіткнення сторін.

Ця трансформація потребує постій-
ного вивчення наявних технологій та 
швидкого їх впровадження для Зброй-
них Сил. Адаптація технологічних за-
собів потребує творчого підходу.

Одним з прикладів є використан-
ня сонячних батареї для забезпечення 
електроживлення в умовах «окопної 
війни».

Групою офіцерів наукового центру 
було проведено роботу щодо визначен-
ня остаточної специфікації обладнання 
для нарощування системи відеоспосте-
реження, її оптимізації та експлуатації 
у складі сил і засобів операції об’єдна-
них сил. 

Систему відеоспостереження про-
понується оцінювати та покращувати 
за такими основними  показниками:

–  дальність виявлення об’єктів ро-

звідки;
– дальність розпізнавання об’єк-

тів розвідки;
– мобільність постів спостере-

ження;
– автономність постів спостере-

ження;

– живучість постів спостере-
ження;

– пропускна спроможність ме-
режі передачі даних;

– живучість мережі передачі да-
них.

Групою були запропоновані технічні 
рішення щодо підвищення мобільності 
постів відеоспостереження за рахунок 
використання телескопічних щогл віт-
чизняного виробника, а покращення 
пропускної здатності мережі передачі 
даних можливо за рахунок використан-
ня системи нарощування airFiber X з 
пропускною здатністю до 1 Гбіт/с 

Варіант збільшення пропускної 
здатності наведено на малюнку.

Варіант розміщення оптичних сен-
сорів на телескопічній щоглі наведено 
на фото.

Запропоновані технічні рішення до-
зволять покращити мережу передачі 
даних та провести до оснащення постів 
спостереження підрозділів що викону-
ють завдання безпосередньо на ліній 
зіткнення. Робота проведена групою 
допоможе зберегти життя спостері-
гачів та наблизить нас до перемоги. 
Начальник НЦЗІ с.н.с, к.т.н.
М. Масесов 
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Кращі курсанти 

У наш час важ-
ко уявити війсь-
кову частину без, 
принаймні, однієї 
представниці жі-
ночої статі. Адже 
все більше дівчат 
бажають захищати 
свою країну, слу-
жити Батьківщині 
та відстоювати її 

незалежність. 
Прикладом такої дівчини є курсант-

ка 293 навчальної групи солдат Зубик 
Катерина Сергіївна. 

Свій шлях у військовій сфері вона 
почала ще в 2017 році, коли вступила 
до Волинського ліцею з посиленою 

Кращий кур-
сант факультету 
бойового  засто-
сування систем 
управління та 
зв’язку – курсант 
382 навчальної 
групи солдат Гур-
ковський Дмитро 
є яскравим при-

кладом для всіх курсантів факультету 
.За час навчання у Військовому інсти-
туті телекомунікації та інформатизації 
імені Героїв Крут курсант Гурковський 
показав високі показники в навчанні, 
спорті та старанності відносно вико-
нання своїх службових обов’язків та 
розпорядку дня повсякденної діяль-
ності життя у підрозділі. Дмитро почав 

військово-фізичною підготовкою імені 
Героїв Небесної Сотні. Ще тоді вона 
брала активну участь у всіх заходах, 
відвідувала секцію плавання, фітнес, 
ходила на олімпіади, у яких неодно-
разово посідала призові місця. Тому, 
після успішного закінчення ліцею із 
золотою медаллю остаточно виріши-
ла пов’язати життя зі Збройними Си-
лами України та вступила до одного 
з провідних ВВНЗ України – нашого 
інституту на факультет Інформаційних 
технологій. У навчальному закладі та 
на факультеті солдат Зубик К.С. одразу  
гарно зарекомендувала себе серед од-
нокурсників та офіцерів. А за перший 
навчальний рік досягла високих показ-
ників у навчанні та спорті.

Дівчина завжди активно проявляє 
себе у житті курсу та інституту. На-
полеглива та ініціативна, розумна та 
старанна – саме так Катерину опису-
ють товариші по службі. Вона завжди 
готова прийти на допомогу, виручити в 
складній ситуації та просто підтримати 
у важку хвилину. 

Солдат Зубік К.С. є прикладом для 
решти особового складу щодо сум-
лінного вивчення військової справи, 
зразкового виконання своїх службових 
обов’язки, зовнішнього вигляду.

Нею пишаються її батьки та рідні.
Бажаємо їй сил та наснаги в усіх по-

чинаннях!
Слава Україні!

 Курсант 802 
навчальної групи 
Військового ко-
леджу сержантсь-
кого складу ВІТІ 
молодший сер-
жант Снагощенко 
Олександр Юрійо-
вич. Народився 06 
червня 1995 року у 

м. Мелітополь. Ще з дитинства мріяв 
стати фахівцем у галузі інформацій-
них технологій. Після закінчення 
школи мав бажання вступити до ВНЗ 
та здобути професію системного ад-
міністратора. Але через початок війни 
на сході країни Олександр у 2014 році 

з перших днів початку мобілізації під-
писав контракт з 93 окремою механізо-
ваною бригадою „Холодний Яр”, щоб 
стати на захист українських кордонів.

З початку трагічних подій на Дон-
басі йому було зрозуміло, від якого во-
рога потрібно боронити державу. Він 
проходив свій бойовий шлях з 2014 
по 2018 роки на посадах розвідника 
– далекомірника, старшого радіотеле-
фоніста, навідника 152-мм САУ 2С3м, 
командира відділення та виконуючого 
обов’язки начальника зв’язку. Разом зі 
своєю батареєю він був на найважчих 
рубежах – таких як Донецький аеро-
порт, Піски, Авдіївка. На околицях До-
нецького аеропорту, у самі запеклі дні 

війни, хлопець разом зі своїм екіпажем 
піднімав руками та вистрілював в бік 
ворога по декілька тон снарядів.

Після проходження на посаді вико-
нуючого обов’язки начальника зв’язку 
і всіх пекельних подій хлопець зро-
зумів, що звʼязок – це його. У 2018 році 
він вступив у ВКСС ВІТІ на спеціаль-
ність „Телекомунікації та радіотехніка” 
та після закінчення має на меті здобути 
знання у Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації імені Ге-
роїв Крут. Життєве кредо Олександра: 
„Вдача супроводжує всіх, хто прагне 
йти до мети, незважаючи на невдачу ”. 
Начальник навчального курсу                                                                     
майор Вадим ШКОДА

займатися спортом ще в юному віці, з 
того ж часу його головна мета – завжди 
бути фізично розвиненим, маючи ви-
соку підготовку і загартований дух та 
розум. Не зважаючи на всі перешкоди, 
курсант Гурковський завжди досягав 
своїх цілей, які не переходили за рамки 
ввічливості і гідності, завжди роблячи 
справу з честю та відповідальністю. 
Символом честі в його сім’ї стала на-
полегливість і праця, яку він і надалі 
проявляє в інституті.

За час навчання курсант Гурковсь-
кий показав себе здібним, відповідаль-
ним, дисциплінованим, хоробрим вій-
ськовослужбовцем з гарним почуттям 
гумору, чим завоював авторитет серед 
одногрупників та повагу командування 
курсу.

Разом з цим, Дмитро являється учас-
ником збірної команди інституту з вій-
ськовго п‘ятиборства і відстоює честь 
інституту на змаганнях Збройних Сил 
України.

Курсант Гурковський є зразковим 
військовослужбовцем для багатьох 
курсантів інституту, справжнім чо-
ловіком, другом, побратимом та міц-
ною опорою для всієї 382 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
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День юриста!
Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День 

юриста!
Правознавці досконально знайомі з юридич-

ними науками, чинним законодавством і, маючи  
практичну  діяльністю  в  області  права,  завжди  
були  затребувані  в  цивілізованому суспільстві. 
Причина гранично проста – цивілізоване суспіль-
ство прагне регулювати всі свої внутрішні і зов-
нішні взаємини, керуючись загальноприйнятими 
правилами, порядками і нормами – законами, а 
так як наша людська практика взаємин постій-
но зростає і досить багатогранна, то і законів,  
що  регламентують  їх,  потрібно  все  більше  і  
більше.  Розібратися  в  цьому  всьому „порядку” 
простій, не пов’язаній з юриспруденцією людині, 
все частіше і частіше стає не під силу. На допомо-
гу приходять кваліфіковані юристи.

Професійне свято встановили в 1997 році за 
Указом Президента. Воно відноситься до всіх 
юристів різних сфер, які стоять на захисті прав і 

свобод громадян України.
День свята був вибраний не випадково. Саме 8 жовтня в Київській Русі Ярослав Мудрий видав „Руську правду” – збірку 

стародавнього руського права, складену в Київській державі у XI – XII ст. на основі звичаєвого права. Руська Правда місти-
ла норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства.

Сама професія юриста зародилася в Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки – жерці, які керували 
справами релігії і проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з'явилися перші суднові 
системи. У Колегії понтифіків заклали основи правового регулювання суспільного життя і давали компетентні юридичні 
поради. Через кілька століть юриспруденція сформувалася як наука. Зараз юриспруденція включає всю судову систему, 
знання про закони і правові норми, і способи контролю їх чіткого виконання.

Юрист служить для народу, виступає за інтереси та доводить правду. Окрім цього, юрист – одна із найдавніших про-
фесій, а свій початок бере зі Стародавнього Риму.

Жителі Стародавнього Риму потребували  допомоги у вирішенні їхніх питань і проблем. Разом із людиною, яка вирі-
шувала правові питання, поряд мала бути особа, яка складала судові документи. А також виступити за інтереси й приго-
ломшити промовою. Друга назва цього уміння – оратор. Саме стародавні римляни поклали початок мистецтву говорити. 
Кожна судова промова проходила чітку підготовку. Наприклад, Цицерон усі свої промови занотовував. Більше того, й саму 
реакцію публіки.

Адвокати, які супроводжували обвинуваченого під час суду, законів не знали. Їх головним завданням було переконати 
натовп у правоті. Суддя ж приймав рішення за думкою народу.

Зазначимо, що не у всіх країнах є таке професійне свято. Приміром, у США немає Дня юриста. Зате є свято День права 
і воно відзначається 1 травня. Феміда − загальновизнаний символ правосуддя. Найчастіше її зображують із зав'язаними 
очима, в руках вона тримає меч і ваги. Терези − давній символ міри і справедливості. На терезах правосуддя зважуються 
добро і зло. Меч символізує відплату і духовну силу. Пов'язка символізує неупередженість.

Юстиція  з  латинської  буквально  означає  „справедливість”.  А  отже,  утверджувати  та забезпечуватит справедливість 
у суспільстві – це те головне призначення, яке об’єднує юристів різних  сфер  діяльності – суддів,  адвокатів,  нотаріусів,  
юрисконсультів,  працівників правоохоронних органів. День юриста – професійне свято людей, усе життя яких підпоряд-
ковано гаслу  „Знати право, служити праву, захищати право”. Перед  юристами  України  стоять  завдання  утверджувати  
принцип  верховенства  права, удосконалювати  законодавство,  посилити  правові  гарантії  захисту  різних  верств  насе-
лення, підвищувати правову культуру людей.

Юристи і правознавці, покликані  суспільством  для  вирішення  цього  завдання,  щоденно  стикаючись  з найрізно-
манітнішими проблемами, твердо стоять на позиціях підвищення правової культури українських громадян різних верств 
населення. Забезпечення правових гарантій на практиці вимагає не мало зусиль й ерудиції, гарної професійної кваліфікації 
та досвіду юридичної роботи.

Щодо військових юристів, то фахові знання, професійна майстерність та творчий підхід є запорукою зміцнення у війсь-
ках духу законності й верховенства права, запобігання корупції, дотримання прав і свобод військовослужбовців та членів 
їх сімей.

Правильне застосування і неухильне дотримання Конституції та законів України, забезпечення належного представни-
цтва інтересів військового відомства в судах та інших юрисдикційних органах, адаптація українського законодавства до 
стандартів НАТО – гарантія успіху реформ у Збройних Силах на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Старший лейтенант юстиції К. Зінчук
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День захисника України. День українського козацтва

День захисника України – наймо-
лодше із трьох свят, які українці від-
значають 14 жовтня. Встановлене воно 
було 14 жовтня 2014 року указом п’я-
того президента України Петра Поро-
шенка та є офіційно святковим і вихід-

ним днем. Після збройної агресії Росії 
в українському суспільстві посилилися 
тенденції до відмови від радянських 
символів і свят. Постало також і питан-
ня заміни радянського Дня захисника 
Вітчизни, що відзначався 23 лютого. 
Було вирішено перенести святкування 
на 14 жовтня, відновивши тим самим 
традицію вшанування українських во-
яків на Покрову.

 Таким чином, уже 6-й рік по-
спіль Україна відзначає головне свято 
українських воїнів не за календарем 
країни-агресора, а має власне свято – 
День захисника України, яке щороку 
святкується 14 жовтня. Це символічна 
дата, яка створює позитивну асоціацію 
і поєднує цивільне свято з релігійним. 
Молитви про військових часто чита-
ються саме в Покровських храмах, а в 
гарячих точках завжди присутня ікона 

Покрови Пресвятої Богоматері.
Згідно з переказами та легендами, 

саме на Покрову запорізькі козаки ви-
рушали на зимівлю по своїх хуторах та 
зимівниках. На Січі залишалася тільки 
стала залога із січовиків, які нічого, 
крім власної зброї не мали. А оскіль-
ки в ті часи основним календарем були 

церковні свята – 
то і маємо коза-
цьке свято на По-
крову. За іншою 
версією свято от-
римало назву від 
хустки-покрови, 
якою Пречиста 
Діва Марія по-
крила християн 
та сховала від во-
рогів. Українські 
козаки вважали 
її своєю покро-
вителькою. На 
Запорізькій Січі 

була церква святої Покрови, а в походи 
козаки брали з собою її ікони, що вва-
жалися чудодійними. До неї вони звер-

талися з молитвами про перемогу над 
своїми ворогами і про щасливе повер-
нення додому. Серце воїна без кохання 
не можливо уявити, не дивно, що окре-
му частину свята складає весільна об-
рядовість. Настає час сватань та весіль. 
В народі кажуть: „Якщо Покров весе-
ло проведеш, то нареченого хорошого 
знайдеш”, „якщо козак на Покров на 
дівчину поглядає, то бути йому її на-
реченим”, „На Покрову сильний вітер 
дме, то буде багато наречених”, „Якщо 
дівчина раніше всіх поставить свічку 
перед іконою Пресвятої Богородиці 
Покровської, та й першою заміж вий-
де”.

Вважається, що Пресвята Богороди-
ця бере під свій захист молоді родини, 
тому весілля й вінчання намагалися гу-
ляти саме в цей день. Одна з відомих 
традицій полягала в тому, що в ніч на 
Покрову молодята замість перини спа-
ли на житніх снопах. Це було своєрід-
ною гарантією щасливого сімейного 
життя.

Свято Покрови – це особливий 
період для українців, час весільних 
приготувань, сміху і водночас тихої 
молитви за наших воїнів, захисників. 
Привітаймо їх словами вдячності, по-
шани, побажаймо сили, мужності, здо-
ров’я, а тим, хто посилає сватів гучно, 
весело, по-українськи справити весіл-
ля. 

Дорогі наші воїни зі святом Вас!

Викладач кафедри військово-гу-
манітарних дисциплін
Л. Церковняк-Городецька
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Вірші

Захисники - це люди, 
які люблять.

Це ті, яким не байдуже 
на нас.

Саме вони стоять і 
захищають,

За вільне й краще 
боряться життя.

Ще у часи Хмельницького й 
Мазепи,

Коли на захисті стояли 
козаки,

А у руках лише шаблі й 
багнети,

І поруч товариша плече. 

І пролунали постріли 
гармати,

Шматки землі здіймались 
до небес.

Під залпи бігли, за волю 
помирали, 

І кожен знав за що його 
вбивали. 

Із тих подій минули 
сотні років, 

І досі є загроза на землі.
Хай в давнину вже відійшли 

багнети, 
Та вільні люди ми, а значить 

Твій друг – твоя зброя і мужність 
в бою,

За нього тримайся, бо він лиш один
Прикриє, розсмішить і руку про-

стягне.
З тобою він щіро палає вогнями.

І в сумну годину з тобою крокує.
Він може миттєво розвіяти бурі.

Будь впевнений в ньому, долай 
перешкоди

І разом пірнайте у вирій свободи.

Бо поруч із ним ти не знатимеш 
втоми

Й братерськими будуть чисельні 
народи.

Цінуй його сильно, немов Батьків-
щину !

Захищай його завжди, як рідну 
країну!

386 курсант навчальної групи 
Бігун Яна

козаки. 

Із Днем козацтва щиро 
всіх вітаю, 

Бажаю миру та злагоди в 
сім'ї, 

Захисникам терпіння і 
наснаги, 

І нехай Бог завжди буде із 
людьми. 

Ми з вами всі, опора України, 
І її доля в наших лиш руках, 

Бо не дарма за неї помирали, 
Щоб зараз залишити у біді. 
Усім, хто захищає Україну, 

І тим, хто не 
повернеться назад, 
Я щиро дякую вам і 

прощаюсь, 
Бо ви герої, і я вами пишаюсь.

Курсант 801 навчальної 
групи ВКСС ВІТІ
Виризуб Вадим


