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У суботу 11 березня відбувся до-
строковий випуск офіцерів – зв’язків-
ців у Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації.

Урочиста церемонія вручення ди-
пломів була сповнена атмосферою ра-
дості, гордості та високим почуттям 
патріотизму, на якій начальник Війсь-
кового інституту телекомунікацій та 
інформатизації полковник Євген Сте-
паненко привітав молодих лейтенантів 
та наголосив, що кожний випускник 
має бути гідним героїв, які віддали 
своє життя за Батьківщину та на прак-
тиці реалізовувати отримані знання й 
навички в управлінні військовими ко-
лективами.

Також до привітань приєднались 
заступник начальника військ зв’язку 
Збройних сил України полковник Юрій 
Плуговий. А благословив молодих офі-
церів на подальшу службу перший за-
ступник Голови Синодального управ-
ління військового духовенства України 
настоятель Миколаївського храму в м. 
Києві Української православної церкви 
Київського патріорхату протоієрей Та-
рас Мельник.

Цьогорічний 163 випуск офіцерів 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації – важлива подія як в 
житті кожного військовослужбовця на-
шого інституту, так і держави загалом, 
її Збройних сил, усіх тих, хто самовід-
даною, щоденною працею організову-
вав та забезпечував виконання склад-
ного й відповідального завдання щодо 
підготовки високопрофесійних кадрів 
для Українського війська.

25 лейтенантів – випускників цього 
навчального закладу, серед яких семе-
ро отримали дипломи з відзнакою, вже 
незабаром розпочнуть виконувати свої 
службові обов’язки за місцями призна-
чення.

По завершенню урочистостей 
підрозділи випускників пройшли уро-
чистим маршем.

Випуск офіцерів-звя'зківців

На полігоні навчально-польового 
центру однієї із частин військ зв’язку 
ЗС України пройшли практичні занят-
тя з виконання навчальних стрільб  із 
автомата АК-74 з курсантами випуск-
них курсів факультету Інформаційних 
технологій Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації. Кори-
гування вогню, облаштування вогневої 
позиції, як вести прицільний вогонь – 
ці та інші заняття спрямовані на фор-
мування системних знань, навичок та 
вмінь у майбутніх офіцерів-зв’язківців.

На військовому стрільбищі військо-
вої частини В 4126 (смт. Семиполки) 
14 – 15 березня 2017 року з курсантами 
четвертого курсу факультету Бойового 
застосування систем управління та 
зв’язку проводилися практичні заняття 
з виконання вправ стрільби із АК-74. 
Вогнева підготовка на факультеті та в 
інституті в цілому, проходить із враху-
ванням досвіду проведення антитеро-
ристичної операції на сході України.

Факультетом бойового застосуван-
ня систем управління та зв’язку про-
довжується наполеглива профорієнта-
ційна та агітаційна робота цивільної 
молоді В черговий раз була проведена 
робота щодо ознайомлення випуск-
ників цивільних навчальних закладів 
про переваги навчання у Військовому 
інституті телекомунікацій та інформа-
тизації.

24.03.2017 курсантом 341 навчаль-
ної групи, Катериною Дмитрієнко, 
була проведена зустріч з учнями серед-
ньої школи № 4 м. Києва, під час якої 
були надали роз’яснення з питань всту-
пу до вищого військового навчального 
закладу.

В ході бесіди, була продемонстро-
вана документальна стрічка про під-
готовку майбутніх офіцерів, учнів по-
знайомили зі специфікою навчання в 
інституті, а також зі спеціальностями 
факультету Бойового застосування си-
стем управління та зв’язку, на які буде 
здійснюватися набір в 2017 році.

Пактичні заняття

Новини
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Процесс створення новітньої техніки

В складний час, як для України так і 
для Збройних сил, війська зв’язку, не-
зважаючи на всі труднощі, переходять 
на сучасне обладнання зв’язку. Це об-
ладнання відповідає вимогам теперіш-
нього часу та дає можливість викону-
вати завдання покладені на підрозділи 
зв’язку на рівні передових армій світу. 
Фахівці кафедри транспортних мереж 
приймають активну участь в пере-
обладнанні апаратних старого парку 
новітнім засобами зв’язку. Майор Со-
лодовник В’ячеслав, капітан Савчук 
Максим та курсанти 132 навчальної 
групи створюють сучасну комплекс-
ну апаратну зв’язку на базі колишньої 
П-240ТМ. 

Апаратні, які переобладнує особо-
вий склад, оснащуються такими сучас-
ними засобами зв’язку як VOIP-шлюзи 
– для організації телефонії, цифрові 
комутатори та маршрутизатори – для 
організації мереж передачі даних, WI-
FI – точки доступу, радіомости, SHDSL 
– модеми  для організація сучасних та 
якісних ліній зв’язку. Широко застосо-
вуються засоби транкінгового зв’язку 
MOTOROLA, телекомунікаційні ком-
плекти EVEREST та комплекти супут-
никового зв’язку TOOWAY.

Курсанти відмічають дуже велике 
значення залучення їх до такого важ-
ливого процесу як переобладнання 
апаратних. Молодший сержант Шпор-

талюк Артур відмічає, що в процесі пе-
реобладнання здобув безцінний досвід 
в розукомплектуванні та створенні но-
вих апаратних яким він ділиться з това-
ришами та іншими курсантами.
Цитата: – «Безпосередня участь у пе-
реобладнанні дала мені можливість 
вникнути в процес створення сучасних 
зразків військової техніки повністю. 
Тепер я розумію як важливо вміти пра-
вильно планувати, знати обладнання 
й не тільки яке застосовується в на-
ших ЗСУ, а й в інших країнах. Під час 
робіт я навчився правильно обирати 
місця розміщення техніки в апаратній 
з урахуванням ергономіки користуван-
ня нею. Навчився прокладати кабелі в 
кунзі з урахуванням можливих змін в 

розміщенні та кількості обладнання. « 
Шпорталюк. А.

З особливою увагою та наполегливі-
стю курсант Сергій Степаненко поста-
вився до завдання з розпайки кабель-
них вводів. Як він сказав, – задачі, яка 
б вимагала стільки уваги, терпіння та 
наполегливості, він не отримував за всі 
4 роки навчання у ВІТІ.

А Андрій Горелько, курсант 132 гру-
пи зробив висновок, що треба старанно  
вивчати військову справу та вникати в 
усі аспекти військового життя. Це не-
обхідно робити для того, щоб бути 
гарним командиром та начальником, 
вміти віддавати коректні накази та за-
безпечувати їх виконання, правильно 
організовувати роботу, отримання та 
списання матеріальних засобів.

В найближчий час декілька оновле-
них, сучасних апаратних зв’язку будуть 
введені в експлуатацію та кваліфікова-
ний особовий склад зможе виконувати 
на них поставлені задачі. Апаратні, 
переобладнані фахівцями інституту, 
будуть використовуватись також в  на-
вчальних цілях – для якісного прове-
дення занять в батальйоні забезпечен-
ня навчального процесу Інституту в 
польових умовах з таких дисциплін як 
Практичне виконання навчально-бойо-
вих завдань, Застосування та експлуа-
тація військових систем та комплексів 
зв’язку.

Старший викладач кафедри 
транспортних мереж
підполковник Пантась Іван Олегович
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Програмний комплекс розробки 
радіоданих для радіостанцій, що вико-
ристовують змінні позивні “Ребус-1”

Нікому не є таємницею, що після 
окупації АР Крим Російською Феде-
рацією, були також захоплені ключові 
документи, за якими здійснювалась 
організація радіозв’язку в підрозділах 
різних рівнів управління. Зазначені 
документи були розроблені ще в 2007 
році та визначали порядок організації 
радіозв’язку, забезпечення стійкості та 
захисту від радіорозвідок при всіх ви-
дах діяльності Збройних сил.

Одним з заходів, що здійснюються 
для забезпечення захисту від радіоро-
звідок є використання змінних позив-
них для радіостанцій, що працюють 
в радіомережах та радіонапрямках 
в інтересах системи управління ЗС 
України. Процес створення комплекту 
радіоданих для радіомереж та радіона-
прямків, що працю-
ють в інтересах ор-
ганів управління всіх 
Збройних сил України 
та інших військових 
формувань займав 
близько 90 діб та був 
взагалі не автоматизо-
ваний.
Для вирішення зазна-
чених вище питань 
у Науковому центрі 
зв’язку та інформати-
зації ВІТІ були проа-
налізовані процеси, які виконуються 

при створенні радіоданих та створений 
програмний комплекс розробки радіо-
даних для радіостанцій, що використо-
вують змінні позивні “Ребус-1”.

Приймальні випробування програм-
ного комплексу “Ребус-1” були успіш-
но проведені у лютому 2015 року та 

показали, що програмний комплекс до-
зволяє скоротити час створення радіо-
даних для радіороку до десяти діб, 
шляхом автоматизації процесів:

– створення таблиці індексів для 
радіороку (починається з 1 березня);

 – створення до 255 наборів основ-

них та аварійних ключових пар;
– Фрагмент наборів ключових пар 

створених з допомогою «Ребус - 1»;
– створення таблиць змінних позив-

них для радіомереж та радіонапрямків 
для кожної доби радіороку та експорту 
їх в табличний редактор. 

Таблиця радіоданих створена за допо-
могою «Ребус - 1»

Програмний комплекс “Ребус-1” вже 
використовується в відділах організа-
ції радіозв’язку Генерального штабу 
ЗС України, штабів видів ЗС України, 
штабів оперативних командувань, шта-
бі Високомобільних десантних військ, 
Силах спеціальних операцій, Націо-
нальній гвардії України, Державній 
прикордонній службі України.

Розробка радіоданих для мереж бой-
ового управління стратегічного рів-
ня (ЧБП ГШ), та підготовка вихідних 
даних для видів ЗС України та інших 
військових формувань на 2017 рік за-
йняла10 діб.

Для легалізації даного програмного 
забезпечення отримано свідоцтво про 
авторські права, які належать ВІТІ.

Наукові розробки – програмний комплекс «Ребус - 1»
наукового центру інституту
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А як воно там?

“А як воно там?”
“Ну ось поїдете самі, подивитеся і 
дізнаєтеся ...” – з розмови двох війсь-
ковослужбовців…
Я добровільно вступив до лав Зброй-
них сил України у березні 2014 року, 
коли “все ще тільки починалося” ... Ба-
гато людей тоді прийшло заряджених 
емоційно, патріотично налаштованих 
... Багато, дуже багато різного роду 
“толкових” чоловіків, з різних галу-
зей, з усієї країни, з дуже різним бек-
граундом. Разом з цією лавиною, з так 
званою “першою” хвилею мобілізації 
прийшов і я. 

Після окупації Криму, стала очевид-
на неминучість бойових дій і хвиля ця, 
дивним чином почала змінювати, ту 

благодушну і до деякої міри інфантиль-
ну атмосферу, яка панувала в збройних 
силах в довоєнний період. (Довоєнний 
мають на увазі період сучасної Україн-
ської історії з 1992 по 2014 рік – прим. 
автора).

У полку ППО, в якому мені довело-
ся проходити службу на той момент, 
до мобілізації служило 234 військо-
вослужбовці особового складу, менш 
ніж за добу було мобілізовано понад 
1000 осіб. Пам’ятаю перші тижні дуже 
сильно, безумовно, допомагали прості 
люди. Народ з усіх околиць буквально 
тягнув нам усе: їжу, предмети побуту, 
ліки, загалом все ті предмети першої 
необхідності, які так були потрібні в 
той період. Дуже сильно тоді мене вра-
зила згуртованість цих людей. Я від-
чув яка у мене велика і різна країна! 
Що стосується досвіду бойових дій, то 
можу тільки сказати що він у мене є.

У АТО я опинився в жовтні 2014 
року, а закінчив воювати в березні 
2015 року, після виведення військ з 
Дебальцевого ... Дуже дивний досвід, 
як на мене ... Не можна однозначно 
сказати що служба в армії того періо-
ду та й участь в АТО дали мені досвід 
внутрішнього зростання (та й загалом, 
мені здається, тоді більше взяли, ніж 
дали). З упевненістю можу сказати 
тільки одне – все залежить від людини. 
Для деяких військова служба це добре 
підґрунтя для зростання, для інших – 
природне середовище проживання, а 
для третіх – деградація і занепад. Ті 
виклики з якими довелося зіткнутися 
мені, відповідали тому, а вірніше тим 
життєвим урокам, які я свідомо і не-
свідомо хотів пройти. Але це все одно 
не змінює мого ставлення до війни, як 
до огидної, нецивілізованої діяльності, 
яка лише принижує людину як осо-
бистість.

Я вважаю правильним (недобрим 
і непоганим) своє рішення вступити 
в ВІТІ. Все ж таки курсантське життя 
зовсім інша, цікава штука ... За ті не 
довгих півтора року навчання я прид-
бав дуже багато. Краще став розуміти 
сенс відносин між людьми, як і з ким їх 
будувати, як цими відносинами управ-
ляти. Ну і як приємний бонус, мені до 
душі погоджуватися зі своїми друзями 
за цивільного життя, що я залишаюся в 
хорошій формі!
Курсант 154 навчальної групи
Ст. солдат Івченко А.Є.

Про дрібниці, або мій досвід, прид-
баний в АТО

В повсякденному житті рідко звер-
таєш увагу на дрібниці. І даремно, бо 
воно з тих самих дрібниць і зіткане, і 
будь-яка з них може тебе або підняти 
до хмар як хвиля, або глибоко занурити 
в довгий період випробувань і страж-
дань.

Коли мене питають про досвід, 
придбаний в АТО, завжди є коротка 
відповідь – треба  бути дуже  уважним 
до дрібниць, бо вони багато в чому 
передумовлюють наше майбутнє, а в  
екстремальних умовах – вирішують 
долю. Потрібно навчитися у повсяк-
денності передбачати наслідки про-
стого ходу речей, а краще передбачати 
наслідки наслідків. 

На війні нема неважливих дрібниць. 
За кожним промахом – життя. Жит-
тя – надійна форма розрахунку, але 
дорога... Тому важливо бути обереж-
ним в думках, словах і діях, завжди їх 
«фільтрувати» до озвучування, щоб не 
накликати лиха на голову собі і товари-
шам. Розум повинен працювати завжди 
і бути тверезим! Інакше горе неминуче.
Бути чутливим до людей і їх потреб 
означає не зустріти випробування на-
одинці. Ми люди приречені слухати 
і чути один одного. Демонструвати 
свою перевагу – великий гріх.

Не боятися помилятися, рішуче дія-
ти, але завжди мати мужність визнати 
свої помилки і провини. Не сороми-
тись  просити пробачення, бо може 
бути запізно і тоді совість буде з`їдати 
тебе живцем.

Треба мати принципи. Бо без них 
важко жити, помирати, чи ризикува-

ти здоров`ям. Прагматизм в чистому 
вигляді небезпечний, бо робить наші 
відносини виключно «розрахунко-
во-касовими». А головний урок такий. 
Або ми постійно вчимося, або Життя 
нас суворо вчить. Все стає зрозумілим, 
коли усвідомлюєш, що життя – коротка 
мить нашого хиткого земного щастя.
Начальник навчального курсу
майор Сасін С.А.

Мій досвід АТО
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Управління військами в зоні анти-
терористичної операції здійснюється 
виключно за допомогою цифрових 
засобів зв’язку, які використовують 
новітні телекомунікаційні технології. 
З розвитком систем IP-телефонії стало 
можливим реалізовувати майже всю 
логіку АТС програмним шляхом. На 
теперішній час Збройні сили України 
широко застосовують IP-телефонію на 
основі програмно-апаратного комплек-
су Asterisk. 

Asterisk має всі можливості класич-
ної АТС, підтримує безліч VoIP прото-
колів, надає функції голосової пошти 
(Voicemail), конференцій, інтерактив-
ного голосового меню (IVR), центру 
обробки викликів (Call Queuing), а 
також має підтримку таких сервісів, 
як переадресація викликів іншому 
абоненту, сервіс визначення і передачі 
номерів абонентів (callerID) та інші 
функції.

Величезною перевагою Asterisk є 
те, що це OpenSource – проект. Asterisk 
поширюється згідно умов подвійної 
ліцензії, завдяки якій одночасно з ос-
новним кодом, що поширюється за від-
критою ліцензією GNU General Public 
License, можливе створення закритих 
модулів з ліцензованим кодом. Напри-
клад, модуль для підтримки кодека 
G.729. Тобто, Asterisk безкоштовний і 
його можна модифікувати та активно 
розвивати під будь-які потреби. 

Asterisk може працювати на опера-
ційних системах GNU/Linux, FreeBSD, 
Windows  і Solaris. Asterisk забезпечує 
достатню кількість протоколів для під-

тримки з’єднань між традиційними 
системами телефонії та телекомуніка-
ційними мережами включаючи H.323, 
Session InitiationProtocol (SIP), Media 
Gateway Control Protocol (MGCP) і 
Skinny Client Control Protocol (SCCP).
Структура Asterisk повністю модульна, 
інтерфейс командного рядка дозволяє 
перевантажувати окремі модулі та їх 
конфігурації не порушуючи роботи в 
цілому і не розриваючи встановлені 
з’єднання, а також вивантажувати і за-
вантажувати інтерфейси, файли і коде-
ки, робить прозорим сполучення між 
усіма підтримуваними інтерфейсами, 
об’єднуючи різні телефонні системи в 
єдине мережеве середовище.

Asterisk не вимагає ніякого спеціаль-
ного обладнання для VoIP. Майже всі 
пристрої різних виробників VoIP об-
ладнання можна підключити без осо-
бливих проблем. Для використання 

цифрового і аналогового телефонного 
устаткування Asterisk підтримує широ-
кий спектр обладнання.

Розроблено, також, спеціальний 
Inter-Asterisk eXchange (IAX) VoIP- 
протокол для зв’язку між серверами 
Asterisk, який забезпечує передачу го-

лосу і даних прозоро, через різні гете-
рогенні мережі. Використання IP-про-
токолу дозволяє Asterisk посилати 
різні дані, такі як URL або зображення 
і фото в процесі розмови, інтегруючи 
різні види інформації.

На кафедрі транспортних мереж 
створено лабораторію IP-телефонії, 
яка дозволяє курсантам отримувати 
теоретичні знання у галузі VoIP, фор-
мує вміння та навички з розгортання та 
експлуатації мережі ІР - телефонії на 
базі програмно-апаратного комплексу 
Asterisk.

Широкого застосування при вивчен-
ні  курсантами мережі ІР-телефонії, 
мереж військового зв’язку та мереже-
вого обладнання, отримала програ-
ма Cisco Packet Tracer, розроблена 
компанією Cisco. Можливості цього 
продукту дозволяють конфігурувати, 
налагоджувати та будувати телеко-
мунікаційні мережі різного масштабу, 
дають наочне відображення роботи ме-
режі, що підвищує освоєння матеріалу 
курсантами.

Емулятор мережі дозволяє майбут-
нім зв’язківцям проектувати мережі 
будь-якої складності, створюючи і від-
правляючи різні пакети даних, зберіга-
ти і коментувати свою роботу. Фахівці 
можуть вивчати і використовувати ко-
мутатори другого і третього рівнів, ро-
бочі станції та інше кінцеве обладнан-
ня, визначати типи зв’язків між ними і 
з’єднувати їх.

На заключному етапі, після того, як 
мережа вже спроектована, курсанти 
можуть приступати до конфігурації 
обраних пристроїв за допомогою тер-
мінального доступу або командного 
рядка.

Таким чином, використовуючи ін-
терактивне програмне забезпечення 
Cisco Packet Tracer, майбутні військові 
фахівці моделюють та візуалізують ме-
режу ІР-телефонії, а потім реалізову-
ють на практиці отриманні теоретичні 
знання.

Отже, особовий склад кафедри 
транспортних мереж веде підготовку 
висококваліфікованих офіцерських ка-
дрів відповідно до вимог сьогодення.

Начальник кафедри транспортних 
мереж
полковник Могилевич Д.І.

Перспективні телекомунікаційні технології військового призначення на кафедрі 
транспортних мереж
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Відповідно до вимог наказу Міністра 
оборони України № 5 від 12 січня 2016 
року та наказу начальника інституту № 
610 від 06.12.2016 року було організо-
ване стажування курсантів 5-го курсу 
факультету «Інформаційних техноло-
гій» яке проводилась з 26 січня по 22 
лютого 2017 року

Військове стажування на випускно-
му курсі проводилось у бойових части-
нах з метою закріплення та поглиблен-
ня комплексу отриманих знань, умінь, 
навичок, набуття досвіду в практично-
му виконанні службових обов’язків на 
посадах офіцерського складу. 

Під час військового стажування кур-
санти факультету «Інформаційних тех-
нологій» виконували наступні завдан-
ня:

– вивчення організації використан-
ня обчислювальної техніки та засобів 
зв’язку у військовій  частині;

– вивчення керівних документів по 
розробці і впровадженню задач для 
ЕОТ у військовій частині;

– вивчення і практичне відпрацю-
вання питань використання комплексів 
та засобів автоматизації управління 
військами;

– брати участь у технічному обслу-
говуванні засобів обчислювальної тех-
ніки та техніки зв’язку;

– встановлення та налагодження об-
ладнання телекомунікаційних систем, 
систем відеоконференцзв’язку;
брати участь у розгортанні мереж пе-
редачі даних та польових телефонних 
мереж;

– встановлення операційних систем, 
адміністрування локальних мереж 
підрозділів, налагодження встановле-
ного програмного забезпечення, тех-

Військове стажування – досвід та напрями вдосконалення – думки 
керівників стажування факультету інформаційних технологій

нічна підтримка загальносистемного 
програмного забезпечення;

– проведення занять та інформувань 
з особовим складом підрозділів;

– відпрацювання індивідуального 
завдання для виконання кваліфікацій-
ної роботи;

– відпрацювання переобладнання 
апаратної зв’язку;

– отримання водійської практики на 
військовій техніці;

– приймати участь в розробці доку-
ментів щодо організації зв’язку;

– брати участь у командно-штабних 
навчаннях та тренуваннях.

За словами курсантів, проходження 
військового стажування допомогло їм 
у практичному відпрацюванні набутих 
теоретичних знань з питань організації 
зв’язку, роботи на засобах зв’язку та 
автоматизації управління військами.

Завдання, які виконували курсанти 
факультету «Інформаційних техноло-
гій» під час військового стажування 
були оцінені з позитивної сторони, про 
що свідчать позитивні відгуки з місць 
проходження військового стажування, 
а саме:

– належне забезпечення організації 
обчислювальних процесів в інформа-
ційних системах різного призначення;

– раціональні пропозиції щодо про-
ектування програмного забезпечення із 
застосуванням різних парадигм;

– застосовування методології, тех-
нології та інструментальних засобів 
відповідно до поставлених завдань;

– здатність до комунікабельності, 
емоційної усталеності, витримки, так-
ту, відстоюванні своєї точки зору, зро-
зумілого висловлювання своєї точки 
зору, що є показником високого рівня 

управління факультету та науково-пе-
дагогічного складу кафедр.

Курсанти Чабан О.М та Яшник 
В.С. при проходженні військового 
стажування у 53 окремій механізо-
ваній бригаді приймали участь у ко-
мандно-штабних навчаннях у яких 53 
омбр приймала участь на полігоні у 
смт. Гончарівське. Розміщення брига-
ди відбувалося у наметовому містечку 
поблизу полігону. При проведенні на-
вчань курсанти здобули досвід у від-
працюванні документів з організації 
зв’язку і АСУВ, у тому числі нанесенні 
обстановки на робочу карту начальни-
ка зв’язку, переміщенні, розгортанні та 
роботі польових вузлів зв’язку, облад-
нанні табору в польових умовах в зи-
мовий час.

Майже у всіх військових частинах 
де проводилось військове стажування 
курсанти набували відповідних прак-
тичних компетентностей з налагод-
ження сучасних засобів супутникового 
зв’язку Tooway та транкінгового зв’яз-
ку Mototrbo, що застосовуються у зоні 
АТО. 

Військове стажування дає змогу 
курсантам випускного курсу випро-
бувати свої знання і навички під час 
виконання завдань на майбутніх зай-
маних первинних офіцерських поса-
дах, більше уваги приділити питанням 
нових напрямків підготовки, або тим, 
у яких виявлено недостатній рівень 
підготовки. 

Відповідно для науково-педагогіч-
ного складу факультету проведення 
військового стажування надає опера-
тивну інформацію для коригування 
змісту навчальних дисциплін з метою 
підвищення якості підготовки військо-
вих фахівців.

З метою вдосконалення підготов-
ки планувати проведення військового 
стажування бажано під час проведен-
ня тактико-спеціальних та команд-
но-штабних навчань підрозділів для 
набуття курсантами практичного до-
свіду у переміщенні, розгортанні по-
льових вузлів зв’язку, а також набуття 
досвіду у організації життєдіяльності 
підрозділу в польових умовах. 

Викладач кафедри № 22 
ст. лейтенант Фесьоха Н.О.
Старший викладач кафедри №21 
майор Троцько О.О.
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Впровадження досвіду АТО в на-
вчальному процесі кафедри комп’ю-
терних інформаційних технологій

Особовий склад кафедри комп’ю-
терних інформаційних технологій, ще 
до початку антитерористичної операції 
приймали активну участь в процесах 
автоматизації діяльності Збройних сил 
України. 

Дана роль більш відчутна з почат-
ком АТО: курсанти, випускники та 
науково-педагогічний склад кафедри 
приймають участь у розробці проек-
тів, які на даний час впроваджені та 
плануються до впровадження в ЗСУ. 
Найбільш відомими з них є спільна ро-
зробка з волонтерською організацією 
«Армія SOS» (система розрахунку ар-
тилерійського вогню «Кропива») та 
система координації систем «Дельта».

Реалізація подібних задач неможли-
ва без достатньої кількості фахівців, 
що опанували базові дисципліни ка-
федри комп’ютерних інформаційних 
технологій, таких як «Об’єктно-орієн-
товане програмування», «Управління 
ІТ-проектами», «Технології розробки 
програмних продуктів» та інші. 

Без знань сучасних мов програму-
вання високого рівня (Java, C#, Pithon), 
систем керування базами даних (Oracle, 
MSSQL, MySQL), операційних систем 
(Linux, Android, MS Windows), засобів 
віртуалізації (ESXi), паралельних ро-
зрахунків (MPI), геоінформаційних 
систем (ArcGIS) та засобів аналітики 
(R, Wolfram Mathematica) створення 
вищезгаданих систем може розтягтись 
на роки, які, нажаль, Україна в умовах 
АТО просто немає. 

Розгортання подібних сервісів та їх 
впровадження в ЗСУ потребує також 
знань та умінь за спеціальностями 
«Комп’ютерна інженерія» та «Телеко-
мунікації та радіотехніка». 

Враховуючи вище вказане, а також 
той факт, що для якісного відпрацю-
вання поставлених завдань з урахуван-
ням досвіду АТО випускник кафедри 
має володіти знаннями із суміжних 
спеціальностей щодо конфігурування 
сучасного мережевого обладнання, на-
лаштування та супроводження інфор-
маційних служб в аудиторіях кафедри 
розгорнуто:

– навчально-лабораторний комплекс 
абонентської мережі обміну медіа да-

ними АСУ «Дніпро» (рис. 1.);
– макет функціонування активних 

апаратних засобів ЛОМ (локальної об-
числювальної мережі) для якісного та 
детального вивчення функціонуван-
ня активного мережевого обладнання  
(рис. 2.).

Дані рішення впроваджені в на-
вчальний процес з метою набуття 
курсантами досвіду по налаштуванню 

обладнання IP-телефонії, розгортання 
серверів (IP-телефонії, шифрування 
даних (VPN)) та віддаленої консолі 
управління.

Старший викладач кафедри №22
підполковник Шкіцькій В.В.

Рис. 1.Навчально-лабораторний комплекс абонентської мережі обміну медіа 
даними АСУ «Дніпро».

Рис. 2. Макет функціонування активних апаратних засобів ЛОМ

Досвід АТО в навчальному процесі кафедри 
комп’ютерних інформаційних технологій
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З 26 січня 2017 року по 22 лютого 
2017 року на базі військових частин 
Збройних сил України   відбулось вій-
ськове стажування курсантів 32 на-
вчального курсу, яке є складовою прак-
тичної підготовки військових фахівців.

Під час стажування майбутні офі-
цери набули умінь та практичних 
навичок у виконанні технологічних 
операцій технічного обслуговування 
та ремонту озброєння та військової 
техніки, розгортанні новітніх засобів 
зв’язку, реалізації службових завдань 
військово-професійної діяльності за 
профілем майбутньої спеціальності.
Практично за три тижні стажуван-
ня курсанти набули компетентності у 
ремонті, розгортанні, обслуговуван-
ні та обліку озброєння та військової 
техніки, навчились працювати з служ-
бовими документами, здійснювали 
морально-психологічне забезпечення 
заходів, що здійснювали їх підрозділи.

«По прибуттю до місця військово-
го стажування, в військовій частині 
В-1688, в першу чергу, я відрекоменду-
вався командиру військової частини. 
Після чого він віддав розпорядження 
своєму заступнику про ознайомлення 
мене з структурою та життям військо-
вої частини. Через деякий проміжок 

часу, командир військової частини 
вишикував особовий склад частини 
та відрекомендував особовому складу 
прибувших курсантів  і призначив по-
сади, на яких вони повинні проходити 
стажування. Я проходив стажуання 
на посаді начальника взводу зв’язку 
танкового батальйону. В моєму підпо-

рядкуванні було 11 солдатів строко-
вої служби та 9 військовослужбовців 
військової служби за контрактом. Го-
ловним акцентом під час стажування 
для сьогоднішніх курсантів є бойовий 
досвід з’єднань, отриманий у ході про-
ведення АТО на сході України» – стар-
ший солдат Андрій Цьопко, курсант 
322 навчальної групи. 

«Рівень теоретичної підготовки у 
курсанті дуже високий, але ось прак-
тичних навичок деяким не вистачає. З 
свого боку, ми намагаємось зробити це 
стажування більш практичним, тобто 
акцентувати увагу на виконання кур-
сантами різних практичних завдань. 
Наприклад, виконання завдань на-
ближених до бойових дій, виконання 
бойових задач. Також, згідно плану 
стажування, всі курсанти без винятку 
пройдуть через практичне забезпе-
чення зв’язку в ході імітації бойової 
обстановки. Курсанти швидко знай-
шли спільну мову з солдатами, це до-

помагає їм у проходженні стажування. 
Найголовніше, що ми намагаємось 
навчити курсантів під час практичних 
занять, це прийняття швидких та пра-
вильних рішень під час екстремальних 
умов» – майор Легеда О.В.,  начальник 
зв’язку військової частини В-1688. 
     Також майбутній випускник факуль-
тету Бойового застосування систем 
управління та зв’язку Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформа-
тизації проводив заняття з особовим 
складом із багатьох навчальних дис-
циплін. Під час занять на практиці  
використовували цифрову апаратуру 

– компоненти мереж зв’язку, а саме 
маршрутизатори, комутатори, мали 
змогу краще зрозуміти потреби воїнів.
     Під час стажування на своїх пер-
винних посадах вихованці  мали змо-
гу спробувати використати свої знан-
ня та навички, виконуючи завдання 
з бойового вишколу підрозділів, екс-
плуатації та обслуговування штатної 
техніки, проводив з ними теоретичні 
та практичні заняття з підтримання на 
належному стані їх морально-психоло-
гічного стану, проводив командирське 
та цільове інформування.

Заступник начальника факультету 
№ 3 по роботі з особовим складом
підполковник Лукашенко В.В.

Військове стажування – досвід та напрями вдосконалення 
на факультеті  бойового застосування систем управління та зв’язку
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З метою відновлення набутих знань 
та визначення перспектив вивчення ан-
глійської мови у рамках плану Зброй-
них сил України щодо стандартизації 
вимог НАТО 2015 – 2020 рр. на кафедрі 
Іноземних мов 14 березня розпочався 
короткотривалий мовний курс для офі-
церів інституту з рівнем підготовки А2 
(СМР-1). 

Курс проводить доцент кафедри 
іноземних мов сертифікований IELTS 
викладач працівник Збройних сил 
України Куценко Микола Анатолій-
ович. Навчання здійснюється за су-
часною інтенсивною методикою, яка 
дозволяє за короткий термін удоско-
налити знання офіцерами англійської 
мови в обсязі, достатньому для подаль-
шого навчання за кордоном або само-
стійного виконання функціональних 
обов’язків в іншомовному середовищі.
Заняття проходять на базі сучасного 
лінгафонного кабінету, який окрім тра-
диційних можливостей з тестування 
та перевірки знань, дозволяє провести 
оцінку мовних досягнень слухачів: ви-
мову, швидкість мови, визначити про-
грес в оволодінні мовою та усунути 
недоліки вимови. 

Завідувач кафедри № 5 кандидат 
філологічних наук працівник Збро-
йних сил України Капанайко Ірина 
Ярославівна зазначила: «Використан-
ня спеціального інтерактивного-муль-
тимедійного модуля під час курсу 
дозволяє відобразити ситуацію на 
будь-якій поверхні для умовної реалі-
зації подій (в транспорті, на вулиці, під 

Авторський курс мовної підготовки для офіцерів ВІТІ

час бойового чергування); заглибитись 
в іноземне середовище та створити 
нестандартні та непередбачувані си-
туації. Застосування мультимедійного 
проектора надає можливість одночас-
ної роботи двох осіб з інформацією на 
поверхні екрана за допомогою викори-
стання двох інтерактивних електрон-
них стилусів. Програмне забезпечення 
Easy Interactive Tools дозволяє виклада-
чу працювати з широким набором ін-
терактивних можливостей: демонстра-
цією об’ємних предметів, уривками з 
тексту або зображенням».

Слухачі курсів за допомогою ав-
тентичних змістових ресурсів, з вико-

ристанням усього потенціалу лінга-
фонного кабінету, мультимедійності, 
сучасних навчальних матеріалів в умо-
вах психологічної комфортності мо-
жуть оцінити та відновити свої знання 
з англійської мови.  

Зрештою, цей курс презентує мож-
ливості технічних засобів у вивченні 
англійської мови та дозволить науко-
во-педагогічним працівникам кафедри 
Іноземної мови впровадити інновацій-
ні форми навчання в підготовку кур-
сантів інституту.

Кандидат філологічних наук працівник 
Збройних сил України
КАПАНАЙКО Ірина Ярославівна

Початок XXI століття характеризу-
вався появою нового виду війн – інфор-
маційних, коли перемога здобувається 
не за рахунок знищення збройних сил 
і економіки противника, а через вплив 
на його морально-психологічний стан. 
Якщо дотримуватися класифікації війн 
з точки зору зміни суспільних форма-
цій, то покоління війн можна предста-
вити наступним чином: 

– перше покоління – війни античних 
часів, аграрних та кочових суспільств; 

– друге – війни епохи мануфактур-
ного виробництва; 

– третє – війни ранніх індустріаль-
них суспільств; 

– четверте – війни розвинених інду-

стріальних суспільств; 
– п’яте – локальні конфлікти і «хо-

лодна війна» ядерної епохи; 
– шосте – безконтактні дистанційні 

війни із застосуванням інформаційної 
зброї.

Відповідно до зазначеної класифіка-
ції, настав час війн шостого поколін-
ня, що суттєво ускладнило вирішення 
завдань із забезпечення національної 
безпеки будь-якої держави. Саме ком-
плексність сучасних загроз, що зачіпа-
ють питання боротьби з міжнародним 
тероризмом, запобігання регіональних 
конфліктів і багато іншого, ускладнює 
вирішення проблем старими методами. 
Термін „мережецентризм” вперше з’я-
вився в американській комп’ютерній 

індустрії і став результатом прориву 
в інформаційних технологіях, які до-
зволили організувати взаємодію між 
комп’ютерами навіть незважаючи на 
використання в них різних операцій-
них систем. Цілком природно, що й 
ідеологами військового застосування 
цього терміну також стали американці: 
віце-адмірал Артур Себровскі і експерт 
Міністерства оборони США Джон Гар-
стка, які, між тим, відзначали, що їхня 
концепція „мережецентричної війни” 
– це не тільки розгортання цифрових 
мереж з метою забезпечення як верти-
кальної, так і горизонтальної інтеграції 
всіх учасників операції. Це ще і зміна 
тактики дії перспективних формувань 
з розосередженими бойовими порядка-

Мережецентричні війни – війни майбутнього
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ми, оптимізація способів розвідуваль-
ної діяльності, спрощення процедур 
узгодження та координації вогневого 
ураження, а також деяке нівелювання 
розмежування засобів між ланками 
управління. Більш того, вони відстою-
вали тезу про те, що підвищення бойо-
вих можливостей сучасних формувань 
– прямий наслідок поліпшення інфор-
маційного обміну і зростання ролі са-
мої інформації, тобто реалізації прин-
ципів нової концепції.

Виявивши які преференції дає аме-
риканський підхід, в тому ж напрямку 
потягнулися й інші країни. Зокрема, в 
НАТО реалізується концепція „Ком-
плексні мережеві можливості” (NATO 
Network Enabled Capabilities), у Фран-
ції – „Інформаційно-центрична війна” 
(Guerre Infocentre), в Швеції – „Мере-
жева оборона” (Network Based Defense), 
в Китаї – „Система бойового управ-
ління, зв’язку, обчислювальної тех-
ніки, розвідки і вогневого ураження” 
(Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillance, 
Recognizance & Kill). Саме в „мереже-
центризмі” військові зарубіжних країн 
бачать інноваційний інструмент підви-
щення бойових можливостей збройних 
сил, чисельність яких піддається по-
стійному скороченню, і цілком об’єк-
тивно розраховують на отримання еко-
номічної вигоди.

На сьогодні термін „мережецентрич-
на війна” відображає нову концепцію 
ведення війни (emerging theory of war), 
яка передбачає інтеграцію усіх засобів 
ведення збройної боротьби в рамках 
тісно пов’язаних в єдину комп’ютерну 
мережу трьох видів об’єктів: засобів 
розвідки і спостереження, засобів ура-
ження й елементів управління інфор-
мацією. Однак, появі даного визначен-
ня передувала низка інших концепцій, 
які видозмінювалися в залежності від 
рівня впровадження інформаційних та 
комунікаційних технологій в систему 
управління військами та озброєнням.
Перша концепція „мережецентризму” 
з’явилася в США лише в кінці 90-х 
років і отримала позначення NCW 
– Network-centric Warfare. Як видно, 
появі сьогоднішнього розуміння „ме-
режецентризму” передує велика кіль-
кість етапів, пов’язаних з об’єднанням 
систем управління і зв’язку, потім АСУ 
та обчислювальної техніки, потім під-
ключення до вже сформованої мережі 

технічних засобів розвідки і спосте-
реження, і, нарешті, бойових систем 
на полі бою (в першу чергу – засобів 
вогневого ураження високої точності) 
(рис. 1). Такий тривалий (близько 
тридцяти років) еволюційний розвиток 
концепції сприяв будівництву іннова-
ційної армії США і формуванню розві-
дувально-ударних систем глобального 
масштабу, здатних проводити операції 
в будь-якій частині світу.

На практиці даний процес потребу-
вав розробки та прийняття на озброєн-
ня найперспективніших комплексів 

збройної боротьби, включаючи різно-
манітні засоби розвідки, високоточної 
зброї, а також зв’язку і передачі даних, 
здатних інтегруватися в уже розгорну-
ту систему управління на театрі війни 
і забезпечувати доведення інформації 
до користувачів у реальному масштабі 
часу. Саме сукупність зазначених еле-
ментів стає дієвим інструментом для 
реалізації дистанційних та безконтакт-
них воєн шостого покоління.

Без сумніву, сьогодні, крім прихиль-
ників концепції „мережецентричної 
війни”, існує велика кількість скеп-
тиків, які негативно висловлюються 
про її можливості щодо реального 
підвищення ефективності застосуван-
ня існуючого озброєння та техніки на 
полі бою. Свої побоювання вони пов’я-
зують з тим, що в критичній ситуації 
не варто покладатися на „мережу”, яка 
може бути виведена з ладу противни-
ком, так як від цього залежатиме весь 
результат протистояння. Разом з тим, 
на даний час існує значна кількість 
досліджень та практичних прикладів 
(зокрема операція „Буря в пустелі”), 

які дозволяють стверджувати, що одне 
з’єднання, оснащене сучасними за-
собами автоматизації управління вій-
ськами, може успішно протистояти 
трьом з’єднанням, неоснащеним та-
кими засобами. Стає очевидним, що з 
урахуванням ситуації на сході нашої 
держави, де підрозділи Збройних Сил 
України змушені протистояти против-
нику, який має перевагу в чисельності 
і вогневих засобах, використання кон-
цепції „мережецентричної війни” може 
стати тим інноваційним напрямком 
розвитку, що дозволить вивести обо-

роноздатність країни на принципово 
новий рівень. 
Рис. 1. Мережецентрична концепція 
ведення бойових дій

Звичайно, розглядати концепцію 
„мережецентричної війни” в якості па-
нацеї для одночасного вирішення всіх 
проблем у галузі військового управ-
ління не варто. Але застосування ком-
плексного підходу, який передбачає, 
в першу чергу, координацію зусиль 
державного та військового керівни-
цтва, зміну їх поглядів на управління 
військовими формуваннями, створен-
ня уніфікованих АСУ військами та оз-
броєнням, розробку сучасних техніч-
них засобів розвідки та високоточної 
зброї, а також підготовку всього осо-
бового складу до роботи з новітніми 
інформаційно-комунікаційними систе-
мами, дозволить побудувати Збройні 
сили, здатні адекватно реагувати на 
будь-які загрози національній безпеці 
нашої держави.
Начальник кафедри автоматизованих 
систем управління
полковник Сова О.Я.

Мережецентричні війни – війни майбутнього
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Той, кого ми звали братом
Брате милий, брате любий, 
Як ти міг зганьбитись?!
Завжди клявся вірним бути, 
Тепер не відкупитись!
Ми ж з тобою в сорокові
Ворога відбили,
А тепер в пітьмі глибокій
Твої в спину вила…
Ріки крові не лякають, 
Твій вогонь у спину.
Хай усі, хто зрадив, знають
Вільну Україну.
Той, кого ми звали братом, 
Згинеш ти у муках
І на вільній Україні
Не матимеш друга!..
Курсант 132 н. гр.. Анатолій Мозертов
 
Лист до мами
Пишу тобі листа, моя рідненька,
Пробач, що вже так довго не писав…
Я тут в окопі… автомат… патронів 
жменька…
Що я тут буду, навіть боженька не 
знав…
Пишу тобі, щоб знала, що живий ще,
Щоб знала, що про тебе не забув.
Я все стерплю, щоби до тебе ближче,
І щоб цей час як швидше промайнув.
Щоночі бачу я оті ворожії салюти,
Молюся Богу, мамо, згадую тебе,
Я не продам свободу України за валю-
ти,
А Україна ще не вмерла і не вмре!
Таких як я, тут не один знайомий,
Які пішли у добровільну путь,
Таким як ми, страх смерті невідомий,
А вже тим паче постріли і шелест 
куль.
… 
Із крові, мамо, виросте калина,
Крізь кулі ворога постануть тут міста,

І залунає зовсім скоро солов’їна
Про перемогу на моїх вустах.
…
Щоночі і щодня я обіймаю зброю,
Яка для мене стала всім життям…
Із бою – в бій і в бій – із бою – 
Тепер єдина у житті мета…
Мене чекаєш вдома ти і наречена,
Я обіцяю вижити, по-іншому ніяк,
І хай уся оця війна – це небезпечно,
Я виживу з улюбленим ім’ям!
Пробач, матусю, що такий дорослий, 
Що я не витримав, пішов на цю вій-
ну…
Я напишу пізніш, хоч це непросто,
Ти лиш чекай, рідненька, я прийду…

Курсант 132 н. гр.. Анатолій Мозер-
тов

ВЕСНА
Все розквітає і знову оживає
І повертається все на круги своя
Природа, мабуть все-таки кохає

Бо стукає й до мене у життя.

На серці радісно, не сумно
В душі вирує весняна краса
І знов мені так весело й ажурно
І повертається дитяча простота.

Хочеться годинами вдивлятися у небо
Де безтурботно плавають хмарки
Здається більшого уже й не треба
Хоча, ще слухати,  як цвірінькають 
пташки.

Ще б споглядати у безкрає поле
Де зеленіють і шумлять лани
Де вітер шепче, мов би щось говорить
І там ніколи не існує пустоти.

Це все ВОНА постукала у двері
Відкрила очі й душу аж до дна
Прийшла, немов принцеса Мері
Заквітчена й зворушлива Весна.

Курсант 151 навчальної групи
солдат Фаріга М.Ю.
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