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З 6 по 24 лютого 2017 р. у Вій-
ськовому інституту телекомуніка-
цій та інформатизації здійснювалась 
підсумкова атестація курсантів 4-x 
курсів та студентів заочної фор-
ми навчання щодо присвоєння їм 
ступеня вищої освіти “бакалавр” .
Загалом, до атестації було допуще-
но 135 чоловік. З них: денної фор-
ми навчання 93 курсанта, з яких 7 
чоловік були кандидатами на  отри-
мання дипломів з відзнакою та 42 

студента заочної форми навчання.
У ході роботи екзаменаційна 

комісія на чолі з головою комісії за-
ступником начальника військ зв’язку 
Збройних cил України полковником 

Плуговим Ю.А. здійснила комплексну 
перевірку та оцінку рівня науково-те-
оретичної та практичної підготовки 
курсантів інституту, які завершують 
навчання на першому (бакалаврсько-
му) рівні вищої освіти, вивчила робо-
ту факультетів і кафедр, за профілем 
яких виконувалися кваліфікаційні 
роботи, вивчила життя та побут осо-
бового складу, стан матеріально-тех-
нічної бази інституту, служби військ 
і військової дисципліни в інституті.
Протягом трьох тижнів майбутні ба-
калаври демонстрували рівень теоре-
тичних знань та практичної навченості 

під час захисту кваліфікаційних робіт 
та складанні комплексних екзаменів.

У ході захисту кваліфікаційних 
робіт курсантами 4-х курсів продемон-
стровано високий рівень набутих тео-

ретичних знань та практичних навичок 
у проведенні досліджень актуальних 
питань розробки та застосування су-
часних цифрових засобів військово-

го зв’язку, програмного забезпечення 
автоматизації процесів управлінської 
діяльності посадових осіб органів вій-
ськового управління, комплекс-

них систем захисту інформації.
Належний рівень  представлених до 
захисту робіт, переконливо засвідчив, 
що курсанти інституту проявили себе 
фахівцями в галузі телекомунікацій, 

інформаційних 
технологій та 
к і б е р б е з п е к и .
Активна підтрим-
ка бакалаврів з 
боку їх наукових 
керівників до-
давала впевне-
ності та наснаги 
під час захисту 
кваліфікаційних 
робіт.  Високо-
професійна, зла-
годжена робота 
членів підкомісій 

та секретаря екзаменаційної комісії 
сприяли результативному ходу захисту.  
Особливо сподобався Голові екзаме-
наційної комісій захист кваліфіка-

ційної роботи курсантом Яремчуком 
Михайлом (232 гр.) на тему “Метод 
аналізу та оптимізації параметрів 
систем управління програмно-кон-
фігурованих мереж SDN” (керів-
ник – начальник кафедри № 21 д.т.н., 
с.н.с. підполковник Сова О.Я.).

Під час захисту кваліфікаційних 
робіт глибоку інженерну підготовку, 
наявність елементів науково-дослід-
ного характеру, вміння застосовувати 
знання в інноваційних технологіях по-
казали курсанти Спеціальний Дмитро 
та Процюк Наталія (131 гр.), Ніцевич 
Олена та Дубенюк Богдан (132 гр.), 
Корчевний Євген (231 гр.), Марчук 
Олександр та Кузь Андрій (332 гр.).

Голова екзаменаційної комісії 
відвідав захист кваліфікаційних робіт 
студентами заочної форми навчання, 
попрацював на кафедрі № 22 (Комп’ю-
терних інформаційних технологій). 

Сьогоднішні  випускники заочної 
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форми навчання – це військовослужбов-
ці, які поступили в інститут ще у 2011 
році, але події на Сході України внесли 
відповідні зміни у строк їх навчання.  

Начальник кафедри № 22 к.т.н., 
доцент полковник Любарський Сер-
гій Володимирович зазначив: «Кожна 
кваліфікаційна робота випускника ка-
федри обов’язкова повинна мати прак-
тичну реалізацію у вигляді програмно-
го забезпечення, але на жаль в цьому 

році, у зв’язку із залученням студентів 
заочної форми навчання до виконання 
завдань у зоні проведення АТО, їм за-
бракло часу на виконання в повному 
обсязі практичної частини атестаційної 
роботи. Незважаючи на це,  результати 
захисту атестаційних робіт студентами 
заочної форми навчання в цьому році 
не нижчі, ніж в попередніх роках. Од-
ним з напрямів покращення підготовки 
фахівців стало ретельне планування 
ходу виконання атестаційних робіт 

керівниками та чітка організація робо-
ти курсантів та студентів для надання 
їм можливості розкрити себе у реалі-

зації практичної 
частини кваліфіка-
ційної роботи». 
Здача комплексних  
екзаменів прой-
шла на високому 
організаційному 
рівні. Випускни-
ки в основному 
показали добрі 
знання та вміння 
використовувати 
їх у практичній 
діяльності. «Я був 

присутній на комплексних екзаменах у 
більшості підкомісій, відвідавши ком-
плексний екзамен на кафедрах № 22 та 

№ 21, то ж хочу відмітити, що дійсно 
теоретична підготовка та практичні на-
вички курсантів 4-х курсів достатньо 

високі. Екс-
плуатувати но-
вий парк тех-
ніки можуть 
лише освідчені 
фахівці, які 
знають можли-
вості сучасних 
інформаційних 
і телекомуніка-
ційних техно-
логій. На кафе-
драх інституту 
є зрушення, 
розгорнуті су-

часні військові засоби зв’язку, елемен-
ти автоматизованих систем управління 
та телекомунікаційних систем, які по-
ступають на озброєння в Збройні cили 
України. До проведення навчальних 
занять та прийняття комплексного ек-
замену до підкомісій призначені  вій-
ськовослужбовці, які  мають  бойовий 
досвід АТО, знають можливості су-
часних інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій та здатні забезпе-
чити їх впровадження у військах», 
–  зазначив полковник Ю.А. Плуговий.
Найбільш глибокі знання під час здачі 
комплексного екзамену показали кур-
санти Смаль Анастасія та Чікаловець 
Дмитро (131 гр.), Бородулін Антон 
та Швець Вероніка (132 гр.), Корчев-
ний Євген, Крушеницька Ірина та 
Мак Дмитро (231 гр.), Барановський 
Олександр, Деркач Артем та Кравчен-
ко Анатолій (232 гр.), Туз Михайло та 
Іванчик Юрій (331 гр.), Марчук Олек-
сандр та Сліпкань Валерія (332 гр.).

Під час проведення атестації протя-
гом двох днів підкомісією, до складу 
якої входили викладачі кафедри Інозем-
ної мови, був проведений комплексний 
екзамен з іноземної мови. Під час екза-
мену рейтинг курсантів визначався за 
основними показниками використан-
ня іноземної мови, якими є читання, 
письмо, аудіювання та розмова. Екза-
мен проводився відповідно до мовно-
го стандарту НАТО СТАНАГ-6001. 
Всі курсанти показали достатній 
рівень знання англійської мови, умін-
ня її використовувати  у повсякденній 
діяльності та у службових питаннях. 
Найбільш глибокі знання під час здачі 
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комплексного екзамену з іноземної мови 
показали курсанти Васильчук Віра (231 
гр.), Деркач Артем та Кравченко Ана-

толій (232 гр.), Лаврик  Іван (332 гр.). 
На заключному засіданні Голо-

ва екзаменаційної комісії полковник 
Плуговий Ю.А. підбив підсумки захи-
сту кваліфікаційних робіт, складання 
комплексних екзаменів курсантами 
4-курсів та оголосив рішення комісії 
щодо вручення їм дипломів за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Рішенням екзаменаційної комісії 
у цьому році в інституті сім кур-
сантів отримують дипломи з від-
знакою, а саме курсанти Васильчук 
Віра, Крушеницька Ірина та Мак 
Дмитро (231 гр.), Гевак Максим, 
Деркач Артем та Шелепенко Ольга 
(232 гр.), Сліпкань Валерія (332 гр.).

Полковник  Плуговий Ю.А. зазна-
чив, що курсанти інституту підтверди-
ли досить високий рівень теоретичної 
підготовки та практичних навичок, 
що в майбутньому дозволить їм якіс-
но опанувати дисципліни навчаль-
ного плану підготовки військових 
фахівців рівня вищої освіти “магістр”. 

Він також наголосив, що зараз вій-
ська з нетерпінням чекають на моло-
дих висококваліфікованих офіцерів, і 
на наступний рік сьогоднішні “бака-
лаври” будуть незамінним поповнен-
ням для всіх Збройних сил України. 

Наприкінці засідання заступник 
начальника військ зв’язку Збройних 
cил України подякував керівництву та 
науково-педагогічному складу інсти-
туту за якісну підготовку курсантів 
та студентів заочної форми навчання.

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника інституту полковник Тара-
сов В.В., в свою чергу, подякував всім 
членам Екзаменаційної комісії за об’єк-
тивне оцінювання своїх вихованців та 
запевнив, що всі, зазначені заступником 
начальника військ зв’язку Збройних 
сил України полковником Плуговим 
Ю.А. пропозиції будуть обов’язковим 
чином враховані в підготовці май-
бутніх військових фахівців зв’язку.

Майор Солодовник В’ячеслав Іго-
рович (кафедра № 13) перебував в опе-
ративному підпорядкуванні керівника 
української сторони Спільного центру 
з контролю та координації з питань 
припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін (СЦКК) та безпо-
середньо брав участь в антитерористич-
ній операції, забезпеченні її проведен-
ня і захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України в 

районах проведення антитерористич-
ної операції: м. Часів Яр, м. Соле-
дар, н.п. Авдіївка Донецької області.

Виконував обов’язки офіцера вуз-
ла зв’язку СЦКК та окремі доручен-
ня керівника СЦКК щодо організації 
зв’язку на спостережних групах та по-
стах уздовж лінії розмежування сторін.

Необхідною умовою стійкості си-
стеми зв’язку є стабільна робота при-
строїв, що використовуються на інфор-
маційно-телекомунікаційних вузлах.

Під час проведення антитерори-
стичної операції добре зарекоменду-
вали себе маршрутизатори Mikrotik, 
правильне налаштування тунелів на 
яких дозволяло забезпечити безпере-
рвне управління та обмін інформацією; 
стаціонарний та мобільний варіанти 
станції супутникового зв’язку Tooway, 
цифрові портативні, автомобільні 
радіостанції Motorola та ретранслято-
ри DR3000.

Досвід  АТО показав, що для безпе-
ребійного забезпечення зв’язком  бажа-
на прив’язка стаціонарних вузлів зв’язку 
до операторів фіксованого зв’язку дер-
жави (ПАТ «Укртелеком», наприклад). 

При цьому мінімізувати втрати 
повідомлень всіх типів можливо замі-
ною мідної пари та модема на оп-

тичний кабель з медіаконвертором.
В АТО дуже розповсюджені си-

стеми відеоспостереження, що ви-
користовуються для фіксації фак-
тів порушення режиму припинення 
вогню, а також для нагляду за важ-
ливими стратегічними об’єктами. 

У разі відсутності коаксіального 
кабелю, який, заз-
вичай, використо-
вується у систе-
мах відеонагляду, 
є можливість для 
розгортання да-
них систем ви-
ко р и с т о ву в а т и 

більш доступну та розповсюд-
жену «кручену пару» FTP. 

Система відеоспостережен-

ня буде введена і на кафедрі 
Транспортних мереж для забез-
печення навчального процесу.

Для вирішення задач щодо припи-
нення обстрілів, відкриття нових та 
безпечного функціонування існуючих 
контрольних пунктів в’їзду-виїзду 
часто використовували програмний 
продукт Cisco WebEx під час прове-
дення відеоконференцій керівників 
української та російської сторін 
СЦКК з заступником голови СММ 
ОБСЄ та іншими високопосадовцями.

WebEx є простим та безкоштов-
ним онлайн сервісом, що також ви-
користовуватиметься кафедрою 
для навчання курсантів та слухачів.

Крім того, важливим аспектом 
успішного виконання завдань була 
чітка взаємодія з місцевим населен-
ням та правильна стратегія діяльності. 

Співпраця з місцевою владою 
дозволяла швидко та якісно вирі-
шувати питання заміни старих та 
організації нових ліній зв’язку з ви-
користанням існуючої інфраструк-
тури, а також мінімізувати проблеми 
щодо розміщення особового складу.

Досвід АТО – в практику навчання

Реалізація досвіду АТО
у  навчанні
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Ситуація, що склалась на Сході 
України, вимагає від військових 
фахівців використання всього арсе-
налу знань, вмінь та навичок щодо 
застосування озброєння і військової 
техніки на полі бою, тактичного виш-
колу, високої психологічної стійкості.

Важливу роль у створенні бойо-
вого потенціалу Збройних сил Украї-
ни відіграють офіцерські кадри, 
серед яких особливе місце відво-
диться молодшій офіцерській ланці.

Бій виграє той, чиї підрозділи кра-
ще підготовлені в тактичному від-
ношенні, більш вміло вирішують 
бойові завдання, що стоять перед ними. 

Тому головна мета навчання кур-
сантів – формування високих бой-
ових, моральних, психологічних і 
фізичних якостей та удосконалення 
на їх основі бойової май-
стерності, здатності ви-
конувати будь-яке бойове 
завдання в найбільш склад-
них умовах обстановки. 

Максимально наблизити 
зміст і умови навчання до 
реальної дійсності сучасно-
го бою враховуючи досвід 
проведення АТО, застосову-
вати в навчальному процесі 
найбільш ефективні фор-
ми і методи навчання – це 
важливі вимоги сьогодення. 

Недостатня мето-
дична підготовка ко-
мандирів є однією з причин низь-
кої тактичної виучки підрозділів. 

І навпаки, при вмілій організації 
й повчальному проведенні занять з 
тактичної підготовки ми можемо от-
римати достатній рівень польової 
виучки кожного солдата і бойової 
злагодженості підрозділів в цілому.

Основна мета тактичної підготов-
ки – виробити в кожного курсанта й 
практичні навички, уміння і якості, 

необхідні для успішно-
го ведення сучасного бою. 

Основною умовою досягнен-
ня успіху в тактичній виучці є до-
тримання принципу – учити вій-
ська тому, що необхідно на війні. 

Тактична підготовка повинна про-
водитися відповідно до вимог наказів 
Міністра оборони, організаційно-мето-
дичних вказівок Головного управління 
підготовки Збройних сил України, бойо-
вих статутів, настанов, курсів стрільби, 
програм і нормативів із бойової підго-
товки й забезпечувати постійну готов-
ність підрозділів до ведення стрімких 
наступальних дій і зустрічного бою, 
вмілого маневрування на полі бою, 
швидкого й організованого здійснення 
маршу, мистецького ведення оборон-
ного бою, що дозволяє не тільки від-

бити, але й зірвати наступ противника. 
Розвиток озброєння й бойової тех-

ніки, зміни в організації військ, ха-
рактері й способах бойових дій ви-
магають постійного вдосконалення 
тактичної підготовки, обумовлюють 
зміну й ускладнення завдань, які ро-
зв’язуються в ході її проведення.

У сучасних умовах до завдань так-
тичної підготовки належать: вивчення 
теоретичних основ загальновійсько-

вого бою, його принципів й організа-
ції, озброєння, бойових можливостей, 
прийомів і способів дій своїх військ і 
військ армій провідних країн світу; ви-
роблення й удосконалення навичок та 
умінь командирів в організації, забез-
печенні бойових дій і безперервному 
управлінні підрозділами в бою, навчан-
ня особового складу вмілому застосу-
ванню індивідуальної й групової зброї 
й бойової техніки в складних умовах 
бойової обстановки, на будь-якій міс-
цевості, вдень і вночі; формування в 
особового складу високих мораль-
но-психологічних, бойових і фізичних 
якостей і поєднання їх із професійними 
навичками й уміннями; злагодження 
підрозділів з метою ведення узгодже-
них і рішучих дій при різних видах бою. 

У ході бойової підготовки особо-
вий склад здобуває потрібні знання й 
уміння. 

Практичні ж навички в діях на 
полі бою, в ефективному застосу-
ванні зброї й бойової техніки, зла-
годженість загальновійськових 
підрозділів у різних видах бойової 
діяльності здобуваються тільки на так-
тичних заняттях і бойових стрільбах.

Основним завданням створе-
ної кафедри загальної тактики є:
виховування майбутніх офіцерів з 
твердою командирською волею та іні-
ціативою, здатних самостійно вирі-
шувати поставлені завдання та нести 
відповідальність за прийняті рішення;
навчання курсантів теорії та практиці 
застосування підрозділів Сухопутних 
військ в сучасному загальновійськово-
му бою, формам та способам тактичних 
дій, вмілому управлінню підрозділа-
ми в бою з дотриманням норм між-
народного гуманітарного права;
реалізація на практиці вимог начальни-
ка військ зв’язку Збройних сил Украї-
ни – начальника Головного управління 
зв’язку та інформаційних систем Гене-
рального штабу Збройних сил Украї-
ни до випускників інституту в питан-
нях загальновійськової підготовки;
впровадження у підготовку курсантів 
(слухачів, студентів) інституту но-
вих форм підготовки з урахуванням 
вимог стандартів НАТО та досвіду 
застосування Збройних сил Украї-
ни в антитерористичній операції.

Тактична підготовка – основа польової виучки особового складу.
Напрямки вдосконалення – кафедра загальної тактики
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З метою виконання завдань Прези-
дента Україна – Верховного Головноко-
мандувача Збройними силами України, 
Міністра оборони України Началь-
ника Генерального штабу – Головно-
командувача Збройних сил  України, 
Начальника військ зв’язку – началь-
ника Головного управління зв’язку 
та інформаційних систем  основні зу-
силля науково-педагогічних праців-
ників кафедри Бойового застосування 
підрозділів зв’язку факультету Бойо-
вого застосування систем управління 
та зв’язку направлена на вихованні та 
опануванні курсантами основ організа-
ції зв’язку в різних видах обстановки.
Ураховуючи вимоги сьогодення керів-
ництво інституту та факультету звертає 
велику увагу практичній направленості 
занять. У ході проведення організацій-
них заходів було сформовано батальй-
он забезпечення навчального процесу, 
який поступово укомплектовується 
новітніми засобами зв’язку. Це дасть 
змогу проводити заняття з курсанта-
ми на техніці, яку вони будуть вико-
ристовувати безпосередньо у військах. 
Заняття, які проводяться вимагають у 
курсантів знань, які вони отримують 
під час вивчення дисциплін інших ка-
федр. Опанувавши теоретичну части-
ну навчання, курсанти шліфують свої 
практичні навички з розгортання і ро-
боті системи військового зв’язку в по-
льових умовах. Керівники занять – це 
досвідчені викладачі інституту та бой-
ові офіцери – зв’язківці, учасники АТО, 
які навчають курсантів розгортати не 
тільки вузол зв’язку і пункт управління 
в цілому, а і інші елементи військового 
зв’язку. Військовослужбовці інститу-
ту практично виконують розгортан-
ню абонентської мережі відкритого 
зв’язку, розгортання мережі обміну 
службової інформації, розгортання за-
хищеної системи обміну інформації, 
розгортання ліній радіозв’язку. Вико-
нують нормативи по налагодженню 
супутникового зв’язку та входження 
у зв’язок на апаратурі супутникового 
зв’язку «Tooway», експлуатації ком-
плексних апаратних зв’язку, радіостан-
ції Harris. У цьому їм допомагають 
досвідчені бойові офіцери – учасники 
АТО з військових частин військ зв‘язку 
Збройних сил України, які періодич-
но залучаються до проведення занять. 
Вони не просто допомагають навчати 
курсантів, а діляться їм свої знаннями 

і навичками по забезпеченню зв’яз-
ку в бойових умовах. У цілому, кожне 
практичне заняття, досягає своєї мети. 

Курсанти отримують практич-
ні навички щодо експлуатації тех-
ніки зв’язку та розгортання вузлів. 

Заняття спрямовані на здобут-
тя знань, які знадобляться май-
бутнім офіцерам так як в пер-
спективі Збройні сили України 
повинні перейти на стандарти НАТО.
В освоєнні воєнної науки майбутнім 
офіцерам допомагають досвідчені 
педагоги підполковник Ольшансь-
кий В.В., працівники ЗСУ Федоров 
А.Г., Шолудько В.Г., Арсенович А.Д.
У майбутньому заняття будуть спря-
мовані на здобуття знань, які знадо-
бляться майбутнім офіцерам так як 
в перспективі Збройні сили України 
повинні перейти на стандарти НАТО.

Науково-педагогічні працівники 
постійно вивчають нові тенденції су-
часної практики навчання, передовий 
досвід і технології організації на-
вчального процесу, використовують 
останні досягнення в галузі освіти.

Кафедра Бойового застосування підрозділів зв'язку - 
навчальний процес: вимоги сьогодення.

У кожному військовому колективі 
є люди на яких у будь-якій ситуації 
завжди можна розраховувати. Такі 
люди, як правило, складають кістяк 
підрозділу, де вони навчаються. Вони 
постійно готові виконати будь-яке 
завдання, прийти на допомогу това-
ришам у складній ситуації. Як прави-
ло, саме їм командири і начальники 
довіряють найвідповідальніші ділян-
ки роботи, які потребують наполегли-
вості, неаби якого терпіння і старання. 
Саме такою людиною є Вла-
дислав Стокальський.  Він є 
одним з найкращих військо-
вослужбовців факультету Бойового за-
стосування систем управління та зв’яз-
ку, справжній фахівець своєї справи. 
З перших днів навчання на факультеті  
Владислав  відрізняється працьовиті-
стю і дисциплінованістю. В процесі 
служби ці риси характеру він не тіль-
ки не розгубив, а навпаки, зміцнив їх. 
Про Владислава в колективі можна 
почути лише  хороше. Науково-пе-
дагогічний склад інституту  теж вис-
ловлюються позитивно. За час на-
вчання до нього не було серйозних 
претензій, він добре виконує свої 
обов’язки, незважаючи на труднощі.
При спілкуванні Владислав справляє 
враження серйозної, розсудливої лю-
дини, якому небайдужі проблеми ко-
лективу і кожної особи окремо, одно-
курсники знайшли в ньому хорошого 
товариша, керівний склад факультету 
та навчального курсу  –  доброго поміч-
ника та організатора, який спроможний 
виконати покладені на нього завдання.

У виконанні свого консти-
туційного обов’язку він може 
бути прикладом для кожного.

Рівняння на кращих
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На початку подій на Сході України 
не раз відзначалась наявність проблем 
в організації управління військами та 
взаємодії між підрозділами, що ви-
конували завдання в зоні проведення 
антитерористичної операції. Управ-
ління військами в зоні проведення 
АТО здійснюється переважно за до-
помогою цифрових засобів зв’язку. 

В основному, це цифрові  
радіостанції, а також транкінгові та су-
путникові засоби. 

Проте, при плануванні вико-
ристання радіочастотного ресур-
су, часто не враховується поточна 
радіочастотна та електромагнітна 
обстановка в місцях безпосеред-
нього розгортання радіозасобів. 

На обраних частотах можуть пра-
цювати радіозасоби противника, його 
засоби РЕБ (на територіях Донець-
кої та Луганської областей, захопле-
них ворогом, зафіксовано роботу си-
стем РЕБ збройних сил РФ «Фара-1», 
«Лєєр-2», Р-330 «Мандат», «Красу-
ха-4»), радіозасоби власних військ, 
цивільні радіозасоби або на обрані 
частоти можуть впливати промис-
лові радіозавади. Крім того, радіоча-
стотна та електромагнітна обстанов-
ка в різних районах розташування 
підрозділів може суттєво відрізнятись.

Врахувавши досвід організації зв’яз-
ку в зоні проведення АТО та проблеми 
радіочастотного планування, у Науко-
вому центрі зв’язку та інформатизації 
фахівцями науково-дослідного відділу 
електромагнітної сумісності радіоелек-
тронних засобів було запропоновано 
пропозиції щодо створення автомати-
зованої системи планування радіоча-
стотного ресурсу для радіо випроміню-
ючих засобів спеціальних користувачів.

Автоматизована система плануван-
ня радіочастотного ресурсу призначена 
для автоматизації процесів розподілу 
робочих частот радіозасобів спеціаль-
них користувачів (Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, 
Державною прикордонною службою 
України та інших силових структур) 
та складається з клієнтських програм-
но-технічних комплексів (в Збройних 
силах України планується для вста-
новлення в командно-штабні маши-
ни, розташовані на командно-спо-
стережних пунктах батальйонів) та 
центрального програмно-технічного 

комплексу (планується для встанов-
лення в командно-штабну машину 
начальника зв’язку бригади, розташо-
вану на командному пункті бригади).

Клієнтський програмно-технічний 
комплекс (ПТК) складається з прий-
мача, аналізатору спектру, ПЕОМ 
зі спеціальним програмним забез-
печенням. До складу центрального 
ПТК, крім вищезазначеного облад-
нання, входить сервер, який обробляє 
дані, отримані з клієнтських ПТК. 

Клієнтський ПТК може пра-
цювати як у складі системи, так 
і автономно при виконанні ба-
тальйоном або батальйонною так-
тичною групою окремих завдань.

Спеціальне програмне забезпе-
чення дозволяє здійснювати функції 
радіомоніторингу заданого частот-
ного діапазону, дослідження обра-
ного сигналу, створення оперативної 
бази даних вільних/зайнятих частот 
в обраному діапазоні та їх автома-
тизований розподіл між радіови-
проміюючими засобами підрозділу. 

Крім того, система накопи-
чує статистичні дані по вільних та 
зайнятих частотах, що враховуєть-
ся при розподілі частот та дозволяє 
в автоматизованому режимі ство-
рювати таблиці частот для стрибків 
(Hopset) для радіостанцій з ППРЧ.
Радіомоніторинг реалізується за допо-
могою методів, що включають у себе:

виявлення радіовипромінювання в 
заданому діапазоні (смузі частот, на за-
даній частоті);

спостереження за радіовипроміню-
ваннями в певному діапазоні (смузі) 
частот (на заданій частоті) та напра-
цювання статистичних даних по них;

селекцію радіовипромінювань;
інструментальне оцінювання 

(вимірювання) параметрів радіови-
промінювання;

радіопеленгування джерел радіови-
промінювання (за необхідності, при 
встановленні додаткового обладнання).

У разі необхідності система до-
зволяє дослідити обраний сиг-
нал за наступними критеріями: 

ширина смуги (діапазон) частот 
радіовипромінювання; 

рівень сигналу (напруженість елек-
тромагнітного поля радіовипроміню-
вання); 

вид модуляції сигналу; 

напрямок, з якого надходить радіови-
промінювання; 

часові характеристики роботи ДРВ; 
наявність (або відсутність) відомо-
стей щодо ДРВ, якому належить пев-
не радіовипромінювання, у БД об-
ліку РЕЗ (обліку присвоєнь частот).

Рис. 1 Дослідження обраного сигналу з 
використанням спеціального програм-

ного забезпечення

Планування використання радіоча-
стотного ресурсу здійснюється в авто-
матизованому режимі на основі резуль-
татів радіомоніторингу та накопичених 
статистичних даних радіомоніторингу. 

Планування частот для викори-
стання радіозасобами здійснюєть-
ся за наступними напрямками:

планування частот для радіостанцій 
КХ діапазону;

планування частот для радіостанцій 
УКХ діапазону;

планування частот для радіо-
станцій широкосмугового доступу;

планування частот для радіорелей-
них станцій;

створення таблиць частот стриб-
ків (Hopset) для радіостанцій з 
ППРЧ з використанням різних ал-
горитмів генерації послідовностей.
Робочий прототип клієнтського про-
грамно-технічного комплексу вже ви-
готовлено компанією «Еверест Лімі-
тед», де вона на сьогоднішній день 
проходить тестові випробування. 

Так як дана система планується 
до використання в тактичній лан-
ці управління на рівні батальйону та 
повинна бути встановлена в кожній 
командно-штабній машині, необхід-
ні заходи щодо здешевлення системи. 

Фахівці проектного конструктор-
сько-технологічного бюро компанії 
«Еверест Лімітед» запропонували ряд 
технічних рішень побудови даної си-

Автоматизована система планування, використання радіочастотного ресурсу як один з 
шляхів вирішення проблем радіочастотного планування
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стеми та розробили варіант спеціаль-
ного програмного забезпечення. 

Одним з варіантів здешевлення си-
стеми є заміна аналізатора спектра 
SDR-приймачем.

На сьогоднішній день в Збройних 
Силах України активно проводять-
ся роботи щодо створення системи 
С4ISR, однією з підсистем якої по-
винна стати автоматизована система 
планування радіочастотного ресурсу. 

Так, на пунктах управління різних 
рівнів, відповідно до нормативних до-
кументів, функціонують Центр опе-
ративного забезпечення, до складу 
якого входить відділ радіоелектронної 
боротьби та Центр зв’язку та інформа-
ційних систем, до складу якого входять 
відділ загального планування зв’язку 
та група керівництва діючим зв’язком. 

Службовим особам зазначених 
підрозділів для виконання своїх поса-
дових обов’язків необхідна інформація, 
яка циркулює в автоматизованій системі 
планування радіочастотного ресурсу.

Впровадження даної системи дозво-
лить оперативно розподіляти доступ-
ний радіочастотний ресурс між радіо-
випромінюючими засобами підрозділів 
тактичної ланки управління з ураху-
ванням радіочастотної обстановки та 
електромагнітної сумісності безпосе-
редньо у місцях розгортання радіови-
промінюючих засобів, а також забез-
печувати підрозділи радіоелектронної 
боротьби актуальною інформацією 
щодо стану радіочастотного діапазону.

Молодший науковий спів-
робітник НДВ Наукового цен-
тру зв’язку та інформатизації 
старший лейтенант Ляшенко Г.Т.

Майор Борисов Олег 
Володимирович – (кафедра №11)
виконував завдання в районі про-
ведення АТО на посаді командира 
взводу польового вузла зв’язку 95 
аеромобільної бригади ВДВ в районі 
зосередження н.п. Добропілля, н.п. 
Краснормійське, с.Довгеньке Донець-
кої області. Основними завданнями 
були: організація супутникового за-
критого зв’язку та ведення оборон-
них дій в районі зосередження супро-
тивника на визначеному напрямку .
В результаті бойових дій були набуті 
нестандартні  навички по налашту-
ванню засобів зв’язку в лісосмузі.
Запропонувано засоби зв’язку поєд-
нати в один мобільний комплекс для 
миттєвого його налаштування, що 
дозволило зменшити час на розгор-
тання та входження у зв’язок під час 
зміни дислокації підрозділу. Було 
прийнято рішення розгорнути все в 

серверній шафі та переобладнанні 
апаратної оперативного чергового. 

Набутий досвід дозволив чітко 
визначити вимоги до апаратного та 
програмного забезпечення навчаль-
но-тренувального комплексу з на-
вчальної дисципліни «Телекомуніка-
ційні та інформаційні мережі». Внести 
зміни до навчального процесу, Розро-
бити методичні рекомендації щодо на-
вчання майбутніх звязківців  основам 
побудови телекомунікаційних систем  
на базі сучасного телекомунікаційно-

го обладнання (маршрутизаторів та 
комутаторів Cisco, медіа-конверторів, 
радіо-шлюзів), обладнання IP-теле-
фонії (IP АТС Asterisk, VoIP Cisco, IP 
Phone Cisco), обладнання відеоконфе-
ренцзв’язку та передачі відео-контенту.

Дуже багато знайшов справж-
ніх товаришів, але і не обійшлося 
без  прикрих втрат справжніх героїв.

Реалізація досвіду АТО
 в навчанні

Курсант 151 навчальної групи, факуль-
тету телекомунікаційних систем, сол-
дат Роман Мельник 17 вересня 2013 
року, у важкий час для нашої держави, 
прибув до військкомату, де йому запро-
понували підписати контракт зі Збро-
йними силами України. Роман, не за-
думуючись прийняв рішення служити 
своїй країні, підписав контракт і був на-
правлений до 72-ї окремої механізова-
ної Красноградсько-Київської бригади.

З 01 травня 2014 року, у складі 72 
ОМБр приймав участь в АТО на те-
риторії Донецької та Луганської об-
ластей на посаді водія-електрика.
08 травня 2015 року Указом Президен-
та України Верховного Головнокоман-
дувача Збройних сил України нагород-
жений медаллю “Захиснику Вітчизни”.
В серпні 2015 року вступив до Вій-
ськового інституту телекомунікацій 
та інформатизації з бажанням стати 

Рівняння на кращих
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офіцером, бути прикладом для су-
часної молоді і, по можливості, пере-
дати здобутий досвід ведення бойо-
вих дій молодшим співслужбовцям.
“В нашому Інституті, – говорить Ро-
ман, –  останнім часом застосовуєть-
ся методика навчання, яка побудована 
на досвіді ведення бойових дій в зоні 
АТО, але на мій погляд, теоретичний 
матеріал, який нам дають викладачі 
треба практично закріплювати у по-
льових умовах. Тільки у полі солдат 
може здобути вміння та навички, отже 
за великим рахунком серед пріоритет-
них завдань сучасної української ар-
мії – досягнення Збройними силами 
України критеріїв і стандартів країн-
членів НАТО. Без польового вишколу, 
курсант отриманий матеріал сьогодні 
пам’ятає, завтра пам’ятає вже наполо-
вину, а післязавтра – забуває, тому, що 
практично не застосовує. Тому зараз, на 
мою думку, необхідно збільшити кіль-
кість польових виходів і практичних 
тренувань у полі, для того, щоб май-
бутні офіцери відпрацьовували теорію 
на практиці. Тим більше з весни 2017 
року у смт. Семиполки буде розгорну-
то батальйон забезпечення навчально-
го процесу, на базі якого можна буде, 
як-то кажуть, гартувати себе у полі.
Ще, у сьогоднішнього умовного кур-
санта малий досвід керування осо-
бовим складом, дій в екстремальних 
життєвих ситуаціях, коли треба мати 
навички виживання, та навіть просте 
невміння комунікувати на рівні “сол-
дат-солдат”, “сержант-солдат”. Ми в 
своїй більшості губимось при висту-
пах перед великою кількістю людей 
і виглядаємо при цьому дуже збен-
теженими. Я вважаю, що на кафедрі 
Військово-гуманітарних дисциплін, 
можливо у факультативному форматі, 
проводити комунікативні тренінги, 
заняття з ораторського мистецтва, на 
яких більше уваги приділяти розвит-
ку вміння володіти увагою слухачів 
під час виступів, розвивати впев-
неність у собі, яка потім передавати-
меться підлеглому особовому складу.

Також у нас в інституті на молод-
ших курсах  практично відсутня мож-
ливість працювати та вдосконалювати 
свої вміння роботи на сучасних засо-
бах зв’язку. Зрозуміло, що на молод-
ших курсах, ще не вивчаються дисци-
пліни, на яких передбачена робота на 
засобах радіо та супутникового зв’язку, 

але зараз на перших, других курсах ба-
гато курсантів-військовослужбовців за 
контрактом, які під час участі в АТО, 
вже мали можливість працювати на су-
часних, актуальних у військах засобах 
зв’язку. Тому, для того, щоб не втратити 
навичок, хотілось би щоб факультатив-
но, або в рамках військово-наукового 
гуртку була можливість і на молодших 
курсах займатись на сучасних засобах. 
Дуже б не хотілося, прибувши лейте-
нантом до військ, здавати іспити з екс-
плуатації своєму підлеглому сержанту.

У місті Полтава 28 лютого 2017 року 
у Військовому коледжі сержантського 
складу Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації, що зна-
ходиться по вулиці Зінківська, буд. 44 
пройшов випуск молодших сержантів 
Збройних сил України. Урочистий ри-
туал з нагоди випуску молодших ко-
мандирів відбувся на стройовому пла-
цу, у якому взяли участь керівництво 
та військовослужбовці коледжу, пред-
ставники органів місцевого самовряду-
вання, вихованці навального закладу, а 
також рідні та близькі випускників.

Молоді хлопці й дівчата отрима-
ли дипломи «молодшого спеціаліста» 
та звання молодшого сержанта для 
проходження військової служби за 
контрактом на посадах сержантсь-
кого та старшинського складу. Ди-
пломи з відзнакою отримали на-
ступні сержанти: Пчелінцева К. С., 
Ільницька А. В., Колесник І. П., Яременко
 Н. В., Подоляк О. О., Заболотний О.А.
На мітингу випускників привіта-
ли начальник коледжу, представ-
ники органів місцевого самовря-
дування, гості, рідні та друзі. 
– Я звертаюсь до випускників з  про-
ханням завжди пам’ятати хто ми є, хто 
є наші батьки, пам’ятати своє корін-
ня, пам’ятати свою історію. Заслуже-

ний діяч освіти перший Президент 
України Михайло Грушевський казав: 
“Людина, яка пам’ятає свою історію, 
історію свого народу стає – громадя-
нином, суспільство – нацією, країна – 
державою.” А найголовніше, що самі 
випускники покликані формувати та 
втілювати кращі зміни у нашій країні, – 
підкреслив під час вітального слова на-
чальник Військового коледжу сержант-
ського складу полковник К.В. Злобін. 
– “Хочу побажати їм у цей складний час 
терпіння, добра, миру, щастя, здоров’я, 
рішучості у діях, підтримки у сім’ях і 
щирого та правдивого військового по-
братимства, а також незламної віри у 
краще майбутнє нашої неньки України.
Також до привітань приєднались на-
чальник відділу з питань запобігання 
корупції Полтавськї ОДА Ляхівненко 
С.М., заступник міського голови Нікіпе-
лов В.Ю., заступник голови Київської 
районної в місті Полтаві ради Дудко 
С.Г., учасник бойових дій в антитеро-
ристичній операції кавалер ордена “За 
військову службу України” молодший 
лейтенант Драч Наталія Василівна. А 
благословив воїнів на подальшу службу 
священник Покровської церкви міста 
Полтави протоієрей Вячеслав Рукас.
Всі сьогоднішні випускники, серед 
яких, між іншим, 6 військовослуж-
бовців-жінок, продовжать проходжен-
ня служби у бойових та навчальних 
підрозділах, частинах і установах 
Збройних сил України. Чимало з них, 
після становлення на посадах, викону-
ватимуть завдання за призначенням у 
зоні проведення АТО. 

До слова, це другий випуск ви-
сококваліфікованих сержантів зі 
стін Військового коледжу сержант-
ського складу, набір на навчання 
яких відбувся після початку воєн-
ної агресії Росії проти України. 

Тож, серед цих військовослуж-
бовців є і ті, хто вже має бойо-
вий досвід, отриманий у зоні АТО.

Випуск молодших сержантів

Військовий колледж сержантського складу. Випуск молодших сержантів
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Військовий інститут теле-
комунікацій та інформатизації
(далі – ВІТІ) – є міжвідомчим ви-
щим навчальним закладом IV рівня 
акредетації.

Головним призначенням ВІТІ є під-
готовка висококваліфікованих офіцер-
ських кадрів у галузі телекомунікацій, 
інформатизації, інформаційної бороть-
би та кібербезпеки за ступенями вищої 
освіти «бакалавр» та «магістр»; прове-
дення наукових досліджень щодо ство-
рення, модернізації техніки зв’язку та 
автоматизації управління військами.

На 3 факультетах та 15 кафедрах ін-
ституту проводиться підготовка війсь-
кових фахівців
у 3 галузях знань: 

12 Інформаційні технології;
17 Електроніка та телекомунікації;
25 Воєнні науки, національна безпе-

ка, безпека державного кордону.
та за 7 спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології;

123 Комп’ютерна інженерія;
125 Кібербезпека;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
253 Військове управління;
254 Забезпечення військ (сил);
255 Озброєння та військова техніка.
Освітній процес та науково-техніч-

ну діяльність забезпечують 235 нау-
кових і науково-педагогічних праців-
ників, серед яких:

Лауреати Державної премії України 
–  1;

Заслужених працівників освіти 
України – 1;

Заслужені діячі науки і техніки 
України – 2;

 Академіки галузевих академій – 1;
 докторів наук – 16;
 кандидатів наук – 61;
 професорів – 15;
 доцентів, СНС – 45.
Середній вік науково-педагогічних 

кадрів інституту – 49 років. Процент 
ротації ННПК за рік становить – 7 %.
Головною метою наукової і науко-
во-технічної діяльності інституту у 
звітному періоді було забезпечення ре-
алізації Державної програми будівни-
цтва та розвитку Збройних сил України 
і Державної програми розвитку оз-
броєння та військової техніки, прове-
дення фундаментальних і пошукових 
досліджень в інтересах військ зв’язку, 
підготовки наукових і науково-педаго-

гічних кадрів, а також військово-науко-
ве і науково-технічне супроводження 
розробок телекомунікаційних систем 
що сприяло підготовці спеціалістів 
зв’язку відповідно до навчальних 
планів, перепідготовки військовослуж-
бовців призваних із запасу, практичній 
роботі щодо допомоги з вирішення 
проблемних питань військовим части-
нам та органам військового управління.
Коротка характеристика науко-
вих проблем та напрямків, у межах 
яких проводилась наукова і науко-
во-технічна діяльність інституту:

1. До річного плану наукової і нау-
ково-технічної діяльності ВІТІ на 2016 
рік включено виконання 10 науково-до-
слідних робіт (далі НДР) та наукове 
супроводження виконання 13 дослід-
но-конструкторських робіт (далі ДКР). 

2. На протязі 2016 року науко-
вим та науково-педагогічним скла-
дом інституту виконано 206 опера-
тивних завдань, з них оперативні 
завдання, які пов’язані з АТО – 15. 

План проведення досліджень на на-
вчаннях інститутом виконаний в пов-
ному обсязі. 

3. 25 листопада проведено ІХ-ту 
науково-технічну конференцію за те-
мою “Пріоритетні напрямки розвитку 
телекомунікаційних систем та мереж 
спеціального призначення. Застосу-
вання підрозділів, комплексів, засобів 
зв’язку та автоматизації в АТО” на 
базі ВІТІ. За результатами конферен-
ції виданий збірник доповідей та тез 
доповідей, загальним обсягом 113 тез 
доповідей на 211 аркушах, в якій прий-
мали участь представники НДУ, ВВНЗ, 
підприємств та установ з усієї країни. 

Крім того в Інституті проведено 45 
науково-практичних семінарів на ка-
федрах та в науковому центрі інсти-
туту, в яких взяли участь 492 особи.
Всього протягом 2016 року нау-
ково-педагогічний склад Інсти-
туту приймав участь у 14 науко-
вих конференціях та семінарах 
(втому числі в 2 міжнародних).

4. Винахідницька та раціоналіза-
торська робота Інституту, комісією 
з винахідництва та раціоналізатор-
ства Інституту розглядались тіль-
ки ті пропозиції, які носили дійс-
но інноваційний зміст та характер. 
За 2016 рік отримано: 6 патентів на 
корисну модель, свідоцтв про ра-
ціоналізаторську пропозицію – 21. 

Негативними чинниками, які 
впливають на винахідницьку та 
раціоналізаторську роботу є: від-
сутність фінансування (статті ко-
шторису) та матеріального стимулю-
вання винахідників та раціоналізаторів.

5. Науковці Інституту виконували 
завдання по забезпеченню зв’язком 
частин та підрозділів, які виконують 
завдання щодо забезпечення ціліс-
ності та недоторканості держави. 

6.  На протязі 2016 року в Інсти-
туті підготовлено та видано: 1 мо-
нографія, 7 навчальних посібників, 
Збірник  наукових праць ВІТІ (фахове 
видання ВАК України) № 1 2016 року 
загальний обсяг – 14 наукових статей 
на 121 аркуші, Збірник доповідей  та 
тез доповідей ІХ науково-практич-
ної конференції ВІТІ, Збірник на-
укових праць (суспільні науки), 20 
навчально-методичних матеріалів.

7. Підготовка докторів філософії 
та докторів наук здійснюється за 2 
спеціальностями: 122 – комп’ютерні 
науки та інформаційні технології, 255 – 
озброєння та військова техніка, за яки-
ми Інститут отримав  ліцензію освітньої 
діяльності на ІІІ освітньо-науковому 
рівні – Наказ Міністерства освіти і нау-
ки України від 05.09.2016 року № 1073.

В 2016 році закінчив навчання 
в докторантурі Інституту 1 офіцер, 
який захистив дисертаційну робо-
ту в рік випуску, а також закінчили 
навчання в ад’юнктурі Інституту 3 
офіцери, ад’юнкт, випускник 2015 
року,  захистив дисертаційну роботу. 

8. В Інституті працює спеціалізова-
на вчена рада СРД 26.710.01 з правом 
прийому до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня доктора наук, канди-
дата наук за спеціальностями 20.02.14 
«Озброєння та військова техніка», 
05.13.06 «Інформаційні технології». 
Наказ міністерства освіти і науки 
України від 26.05.2014 року № 4-дск.

Головою спеціалізованої вченої 
ради є доктор технічних наук, профе-
сор Креденцер Б.П.

На протязі 2016 року Спеціалі-
зованою вченою радою інститу-
ту проведено захист 1 докторсь-
кої та 1 кандидатської дисертацій.

Начальник науково-організаційного 
відділу підполковник Діянчук І.М.

Результати наукової і науково-технічної діяльності 
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
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На початку збройного конфлікту на 
території Донецької та Луганської об-
ластей техніка зв’язку, яка використо-
вувалась у Збройних силах України 
була переважно аналогового типу, що 
не відповідало вимогам сучасності. 

За 2 роки державі вдалося пере-
озброїти технічний парк таким чи-
ном, щоб поставлені перед зв’язків-
цями завдання виконувались вчасно, 
вміло, та зберігали прихованість та 
захищеність, що, у свою чергу, збері-
гає життя бійцям на передовій. 

Але перед керівництвом по-
стало нагальне питання щодо 
підготовки фахівців, які будуть 
вміло використовувати ці засоби.

Для підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців повинна бути ство-
рена система яка буде відповідати 
вимогам та викликам сучасності 
та постійно вдосконалюватись.

 Саме така система підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців створе-
на і функціонує у нашому інституті.
Для якісного забезпечення освіт-
нього процесу є комплекс пи-
тань, які необхідно вирішува-
ти, та постійно вдосконалювати. 

Розглянемо декілька з них. 
Одним з таких питань є: «Як 
викликати бажання навчитися?»

Перш за все, необхідно мотиву-
вати навчаємих, тобто викликати ін-
терес (зацікавленість) до навчання. 
Інтерес до знань виникає тоді, коли 
курсант бачить не тільки те, що в 
нього є теоретичні знання, але й те, 
де і як він може їх застосовувати у 
подальшій практичній діяльності. 

Окрім цього за допомогою впли-
ву на органи чуття особистість кра-
ще сприймає та запам’ятовує ма-
теріал, тобто у навчаємих іде вплив 
на свідомому та підсвідомому рівні. 

Практика – дуже сильно допомагає 
у цьому питанні, тобто курсант спо-
чатку на лекційних, групових занят-
тях отримує теоретичну базу знань, а 
після цього практично відпрацьову-
ючи їх, він пропускає матеріал повні-
стю через себе: слухаючи викладача, 
спостерігаючи як виконується вправа 
(процес), та виконуючи її самостійно 
він комплексно сприймає матеріал.

Окрім того, якщо курсант буде 
практично вирішувати ті чи інші 
завдання, практично відпрацьовува-

ти навчальні питання, та бачити сам 
процес з середини, або брати участь у 
створенні виробів (продуктів) в нього 
вже з’являється бажання працювати. 

Адже це є його особистим досягнен-
ням. 

Наступним  важливим питанням є 
креативність (творчість). 

Якщо ми говоримо про високо-
кваліфікованого фахівця, тоді ми 
говоримо про спеціаліста, який не 
просто виконує завчені дії, а який 
вміє користуючись знаннями та до-
свідом створити щось нове, яке рані-
ше ніде, ніким не використовувалось. 

А для того, щоб креативними були 
не тільки один або два чоловіки по-
трібно створити творчу атмосферу.
Колективність – разом вирішува-
ти нагальні проблемні питання. 

Наприклад, колективна наукова 
робота, пов’язана з розробкою при-
строю, або створенням захищеної 
топології локальної обчислювальної 
мережі складом навчальної групи. 

У кожного має бути своє завдання. 
Коли бачиш, що усі навколо працюють 
з бажанням, тоді виникає бажання на-
вчатись та вдосконалюватись навіть у 
тих, хто цього раніше ніколи не робив. 

Також відпрацювання проблем-
них питань у сфері забезпечен-
ня зв’язку у зоні проведення АТО. 

Пошук нових, нестандартних
рішень. 

Розуміння, що твоя праця в ін-
ституті може допомогти у війні з 
ворогом – являється дуже силь-
ною мотивацією, адже всі хто прий-
шов сюди навчатися, прийшли для 
того щоб захищати Батьківщину. 

Зі створенням творчої атмосфери 
влучно справляють окремі керівники 
кафедр. 

Надаючи доступ до апаратури, 
ставлячи цікаві завдання, наприклад 
з вдосконалення кафедральних за-
собів та техніки, на якій навчаються.

В даний момент в нашому Інсти-
туті відкриті курси мережевої академії 
компанії Cisco, яка являється світо-
вим лідером у галузі телекомуніка-
ційних та мережевих технологій. 

Підхід до навчального процесу 
дуже цікавий, адже доступ до на-
вчального матеріалу мотивує навчає-
мого, та постійно перевіряє рівень 
засвоєння пройденого матеріалу за 

допомогою інтерактивних завдань, 
які вміло вбудовані у матеріал. 

Тобто, після декількох сторінок 
завжди є перевірка. 

Таким чином, навчаємий бачить 
у реальному часі свої здобутки, та 
здобутки інших учнів, адже після 
складання іспиту з кожної теми на-
вчаємий має змогу бачити свою кіль-
кість балів, загальний та індивідуаль-
ний рейтинг групи, і свій особистий 
рейтинг. Працює змагальний інтерес. 

Також у даних курсах присутня ве-
лика кількість лабораторних (практич-
них) занять. 

На кафедрі № 21 Автоматизованих 
Систем Управління існує вся необхідна 
матеріально-технічна база  для цього. 

Для відпрацювання практичних 
навичок у розпорядженні курсантів 
є все необхідне мережеве обладнан-
ня фірми Cisco (мережеві комутатори, 
маршрутизатори, апаратні фаерволи). 

Але доступ до даного курсу, та до 
контролів відбувається лише через офі-
ційний сайт. 

Це зроблено для зручності, щоб 
навчальний процес міг відбувати-
ся будь де, де зручно для слухача. 

В Інституті можливість доступу до 
даного курсу присутня у навчальних 
класах, але було б непогано мати до-
ступ до мережі і у особистий вільний 
час безпосередньо з місця проживання.

Даний курс для цивільних 
осіб є  платним, але для курсан-
ти інституту мають доступ до ма-
теріалів абсолютно безкоштовний.

На мій погляд створення твор-
чої атмосфери, колективність в про-
цесі набуття знань, креативність 
викладання та засвоєння матеріалу 
навчання, втілення сучасних інфор-
маційних технологій в програми на-
вчання дозволить  значно підвищити 
ефективність навчального процесу.

Таким чином, вже сьогодні відб-
увається підготовка фахівців нового 
рівня за міжнародними стандартами, 
які зможуть знайти та зайняти гід-
не місце, як у лавах Збройних сил 
України, так і у цивільному житті.

Курсант Кравченко А.О. 232 навчаль-
на група.

Думки курсантів
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Відпустіть мене на війну

Крізь роки, крізь епохи я чую вину…
Я прошу, відпустіть мене на війну!
У цей дим, у цей гуркіт, в це пекло 

німе,
У палаючі дні…відпустіть ви мене!

Де серця материнські диким болеем 
горять,

Де такі молоді – під хрестами лежать.
І кривава земля зводить в небо мости.

Дайте мені хоч за когось
 з них полягти!

Небо тисне на плечі, зенітом сповите.
Ринути б вгору й тілом своїм затулити
Всіх померлих в полоні, всіх полеглих 

в бою…
Я прошу – відпустіть мене на війну!

Травень гарячим світанком за собою 
веде.

Дайте видерти! Вирвати смуток з 
грудей!

Яке небо прозоре й чисті лани…
Я прошу відпустіть мене із війни…

 Матері
Необачні тривоги пробач мені, мамо.

І за кожну сльозинку, пробач…
Я такої любові на світі не знаю,
Щоб твоєї сильніша…Не плач!

Твоїх почуттів немеркнуча сила
Мені крила здійма з-за плечей.

І навіки душі оберіг незрадливий –
Ніжна ватра карих очей.

Ти так мені потрібна! Чуєш, мамо!
Як цвіт калини вранішній весні.

Своїми ніжними і теплими вустами
Тамуєш мій душевний біль.

І доки в грудях серце буде битись,
Я, мамо, втратити тебе боюсь!

Моя бентежна й лагідна лебідко,
За твоє здоров’я Богу помолюсь.

Люди байдужіють із роками.
І у тенетах здобутків…невдач 

Забувають сказати: пробач мені, мамо,
За кожну сльозинку, пробач.

Немає миру на Вкраїні…

Немає миру на Вкраїні…
Палає серце..ниє!

Нема свободи, нема долі!
Свобідна тільки смерть..або неволя.

Про допомогу крику –
Не хочуть чути люди,

Гроші правлять…правлять всюди.
Та віра в Славне Майбуття

Ще майорить!
Вона живе в дзвінких серцях,

І ні на мить
Не забуваю: Україна – є! Вона – жива!

І наяву
Зростає нація Нова,

Зростає..
і стає на боротьбу!
            Полетіли!

Лети! За обрієм шукати щастя.
Лети! Розправ ефірні крила.

Бо майбуття то – як причастя!
Збирайся, друже! Полетіли!

Хапай квапливо золотаві зорі,
Піймай свою! Нехай обпале пальці!

Дивися в ніч, де хмари неозорі
В обійми кличуть. Не вагайся!

Поквапся! Ти не вічножитель.

Мужній! Не любить щастя полохли-
вих.

Мені веселками малюй привіти
На полотні ранкових небосхилів.

Вартуй ночами уразливу душу,
Що без любові трохи огрубіла.

І слухай серце, мов піщану мушлю!
Тримай міцніше! Полетіли!

Моя журлива осінь, приходь до мене 
завтра!

Я тебе зігрію тихим шелестом віршів.
Приходь під вечір, о десятій,

Допоки в’яжеться сукно цукрових 
снів.

Гомонітиме дощ, промерзлий до 
нитки,

Про назавжди втрачене тепло.
І самотньо виглядатиме з решітки

Моє бездумно заплакане вікно.

Розплетем твої жовтогарячі коси
І влаштуєм свято, хоч і будень.

Щоб бодай на день забути сльози,
Щоб було про що згадати в грудні.

Приходь до мене, я буду неабияк рада:
Піднесу тобі рими під шелест дощу.

Проведу тебе в парк по слідах 
листопаду,

І крила на пам’ять свої залишу.

Ми мовчатимемо, місцями – аж 
занадто,

Попрощаємось знов, як торік.
Моя журлива осінь, приходь до мене 

завтра!
Тебе чекатиме мій стомлений поріг…

Вірші
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