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  Вірші

Це кіборги? – Ні, ангели…

– Це кіборги? – Ні, ангели без крил… 
Це люди, що зрослися із бетоном… 
– Живих ніколи їх не підкорить! – 
Нарешті зрозуміли „лугандони”. 

Летовище і досі у вогні… 
Там волю України захищають… 

Там оборону віддані сини 
Упевнено вже місяці тримають. 
Таких не візьмеш силою, вогнем 

– Бетон і дух цих вояків рятують… 
І народився дикий план „NN”, 

Яким смертельну пастку 
приготують… 

Заснула ніч. Солдат лиш не дріма.
 

Заснула ніч. Солдат лиш не дріма. 
Сьогодні в нього вахта надважлива. 

Лягла на землю третя вже зима, 
Ворожий наступ кожну мить 

можливий.
Стоїть солдат. Вдивляється у даль. 

Це він господар України долі, 
І ненароком матінку згадав: 

„Як там вони тепер живуть удома?” 
Та враз думки ті постріл перервав, 

Один і другий, снайперський, 
прицільний. 

Солдат собою вміло скерував, 
Тому й не став для ворога він ціллю. 

Зраділа ніч, що постовий живий, 
Хоча й запахло у повітрі смертю, 

Сховався й місяць, навіть не дививсь. 
Запанувала тиша, напівмертва. 

Стояла ніч. Солдат лиш не дріма. 
Сьогодні в нього вахта надважлива. 

Лягла на землю третя вже зима, 
Ворожий наступ кожну мить 

можливий.

Жахливий цей кремлівський дикий 
план: 

Під терміналом хлопців поховати… 
І мозок несподівано закляк: 

Невже таких народжує теж мати?!..
Про цей жорстокий і підступний план 

Бетон дізнався й, мов живий, …
здригнувся , 

Та своє тіло на бійців… поклав… 
Підірваний, над хлопцями нагнувся. 
Сіріє пам’яттю вчорашній термінал, 
В могилу братську поховав героїв… 
А щоб війні скоріш прийшов фінал, 
Старе й мале, берімося за зброю!..

Солдат

Він ходить по лезу – робота така: 
Сьогодні – траншеї копати, 

А завтра наказ – так диктує війна – 
У ворога буде стріляти. 

Він мовчки гарує, біжить день за днем 
В чеканні від бою до бою, 

Малює в час тиші простим олівцем 
Пейзажі, розбиті війною. 

А поруч робочий лежить інструмент: 
Калашніков з боєкомплектом. 

І недомальований бою фрагмент 
Летить разом з кулями степом. 

Закінчився бій, побратими живі, 
Страшне обійшло цього разу… 
Робота така на окопній війні – 

Чекати, чекати до сказу. 
Зриваються міни, він знову в бою. 

Листаю ескізи строкаті. 
Внизу на однім з них з любов’ю пишу: 
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«Герої ви наші, солдати» 
Хто не бачив війни

Хто не бачив війни віч-на-віч, хто не 
знає, як в`яне трава, коли сиплеться 
«Град» усю ніч, коли нерви натягнуті, 
як тетива, що він може сказати, які по-
чуття він відчує від страшного слова 
«війна»? Хтось живе у рожевому ко-
льорі снів, одну має розвагу – смарт-
фон, інтернет та не знає несучих лиш 
горе це слів – як «артобстріл», «війна», 
« міномет»… А у когось немає навіть 
води та домівки розбиті, втрачене все, 
на розхристаних долях лише холоди, 
по степах відчай попелом рознес0е. Та 
тому, хто не бачив війни віч-на-віч не 
пізнати ніколи сум цей та біль, тягарем 
нам спадає до згорблених пліч відзвук 
смерті, ще не скінчився бій…. 
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З 27 по 31 березня у Лондоні (Ве-
ликобританія) проводились змагання 
найкращих фахівців з програмування 
серед партнерів-країн НАТО під на-
звою „NATO Enterprise Architecture 
Hackathon”. В змаганнях взяли участь 
курсанти факультету Інформаційних 
технологій Військового інституту теле-
комунікацій та інформатизації.

Змагання проводилися за трьо-
ма напрямками: Modeling, Coding та 
IoT (Internet of Things). Наші команди 
приймали участь у двох напрямках – 
Coding та IoT.

Основною тематикою завдань 
Coding напрямку був аналіз вели-
ких об’ємів даних у реальному часі 
(BigData Analytics). Тематика IoT на-
прямку – підвищення рівня безпеки за 
допомогою IoT девайсів.

За напрямом Coding нашу коман-
ду представляли: старший лейтенант 
Гальчинський Сергій Анатолійович 
(випускник факультету Інформаційних 
технологі) – капітан комади, сержант 
Мартиненеко Артем Геворкович, стар-
ший солдат Бойко Єлизавета Сергіївна.

Команда, що приймала участь за 
напрямком IoT: старший лейтенант 
Кулініч Ярослав Сергійович (випуск-
ник факультету Інформаційних техно-
логі) – капітан комади, старший солдат 
Лукашенко Євгеній Олегович, солдат 
Коваль Андрій Олександрович.

Під час змагань наші команди пока-
зали злагоджену командну роботу та 

найкращі результати серед фахівців з 
програмування партнерів-країн НАТО. 
І – як результат, посіли перше місце у 
своїх напрямках.

Колектив факультету „Інформацій-
них технологій” вітає переможців та 
бажає міцного здоров’я, постійного 
професійного розвитку, не зупинятись 
на досягнутому! Вперед до нових звер-
шень!

Події місяця

29 березня відбулася V Міжвузівсь-
ка олімпіада з іноземних мов на базі 
Національної академії Служби безпеки 
України. 

У конкурсних змаганнях взяли 
участь 51 учасник із 15 вищих на-
вчальних закладів України, серед яких 

Інститут підготовки юридичних кадрів 
для СБУ Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудро-
го, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького, Військовий 
інститут КНУ імені Тараса Шевчен-
ка, Національна академія сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагай-
дачного, Військовий Інститут Телеко-
мунікацій та Інформатизації, Інститут 
спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорсь-
кого, Військова академія (м. Одеса), 
Національна академія національної 
гвардії України, Житомирський війсь-
ковий інститут імені С. П. Корольова, 
Одеський державний університет вну-
трішніх справ, Національна академія 
внутрішніх справ України, Харківсь-
кий національний університет вну-
трішніх справ, Університет державної 
фіскальної служби України.

Змагання для учасників проходили 
у три етапи: письмова частина – пере-
гляд відеосюжету та письмове реферу-
вання, тести на розуміння прочитаного 
тексту і прослуханого повідомлення; 
виступ з презентацією на тему „Жінки 
на військовій службі: вітчизняні та за-
рубіжні реалії”. 

Курсанти особливо творчо підійш-
ли до підготовки презентацій. Молодь 
розповіла не лише про сучасні армії 
світу, де служить прекрасна половина 
людства, а й про відомих жінок, які 

воювали пліч-
о-пліч з воїна-
ми-чоловіка-
ми у першій та 
другій світо-
вих війнах. 
Під час олім-
піади пред-
ставники ВНЗ 
також підкрес-
лили важливу 
роль і героїзм 
укра їнських 
жінок у за-
хисті Україн-
ської держави 

на Сході.
За підсумками олімпіади учасник з 

ВІТІ увійшов у кращу десятку. Івченко 
Андрій, курсант І факультету ІІ курсу 
зайняв 9 місце та отримав сертифікат 
про відзнаку.

НАЙКРАЩІ ФАХІВЦІ З ПРОГРАМУВАННЯ – НА ФАКУЛЬТЕТІ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

V Міжвузівська олімпіада з інозем-
них мов серед  ВНЗ сектора безпеки
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В інституті здійснюється підготов-
ка військових фахівців за очною (ден-
ною) та заочною формами навчання. 
Законом України „Про вищу освіту” 
однією з форм навчання у вищому на-
вчальному закладі є дистанційна фор-
ма навчання, яка рівноцінна з очною 
та заочною. Реалізується дистанційна 
форма навчання на основі синтезу су-
часних педагогічних та інформаційних 
технологій дистанційного навчання 
(ДН). Педагогічні технології ДН ре-
алізують два аспекти навчання: спілку-
вання викладачів з курсантами за допо-
могою телекомунікаційних засобів та 
індивідуальну роботу курсантів із на-
вчальним матеріалом, представленим 
в електронному вигляді. Інформаційні 
технології ДН забезпечують створен-
ня, передачу та збереження навчаль-
них матеріалів, організацію супроводу 
освітнього процесу ДН. 

В Збройних силах України створено 
Науковий центр дистанційної освіти. 
Основними завданнями якого є: роз-
робка науково-методичного супровод-
ження процесу розвитку системи ДН 
та ресурсів дистанційного навчання з 
урахуванням міжнародних стандартів 
дистанційного навчання. Результатом 
роботи центру має бути міжвузівсь-
ка система ДН, яка в перспективі має 
інтегруватися у загальнодержавну си-
стему ДН в Україні. ВІТІ має певний 
досвід застосування технологій ДН під 
час організації освітнього процесу кур-
сантів. Так на кафедрі Комп’ютерних 
інформаційних технологій протягом 
останніх кількох років функціонує си-
стема ДН, яка базується на платформі 
LMS Moodle і забезпечує освітній про-
цес за такими формами: 

– навчальні заняття (лекції в Інтра-
нет-мережі кафедри);

– самостійна робота (робота з ма-
теріалом лекцій або навчальних посіб-
ників, які містять додаткову інформа-
цію для самостійного вивчення);

– практична підготовка (практичні 

заняття в спеціалізованій аудиторії);
– контрольні заходи (тестуванням в 

режимі on-line);
– обговорення у форумі або on-line 

спілкуванні результатів проведення 
планових занять;

– вебінари (організація зустрічей 
курсантів та викладачів у режимі on-
line, формат проведення тренінгів та 
інших заходів за допомогою Інтра-
нет-мережі). За допомогою системи 
Moodle на кафедрі створене навчальне 
середовище для курсантів та викла-
дачів, центральним елементом яко-
го виступає репозитарій (центральне 
сховище) навчально-методичних ма-

теріалів, а саме навчального контен-
ту (текст, графіка, відео, звук), який 
структурований за навчальними моду-
лями або блоками змістових модулів 
навчальних дисциплін, семестрами на-
вчання. Така структура центрального 
сховища дозволяє викладачеві викори-
стовувати навчально-методичний кон-
тент з навчальної дисципліни не тільки 
для самостійної роботи курсантів, а й 
під час аудиторних занять.

В країнах НАТО також широко 
використовується військова on-line 
підготовка. При цьому, on-line курси 
конкурують не з практикою, вони кон-
курують з аудиторними заняттями та 
навчальними посібниками. Для реалі-
зації курсів використовується альтер-
натива платформі LMS Moodle систе-
ма масових відкритих on-line курсів 
OpeneDX.

Це передовий напрямок в освіті, 
який ґрунтується на наданні академіч-
них курсів від провідних зарубіжних 
університетів в дистанційному ре-
жимі будь-якій людині з будь-якої точ-
ки земної кулі, з дотриманням чітких 
термінів здачі проміжних і фінальних 
перевірочних завдань і можливістю 
організації вільного спілкування між 

викладачем і сотнями тисяч студентів.
Незважаючи на постійне вдоско-

налення форм та методів організації 
освітнього процесу в нашому інсти-
туті, рівень підготовки курсанта в пер-
шу чергу залежить від його мотивації 
і самостійного навчання. Досвід за-
стосування технологій ДН на кафедрі 
Комп’ютерних інформаційних тех-
нологій доводить, що для курсанта, 
як майбутнього військового фахівця 
з високоінтелектуальних технологій, 
безперечно, необхідна в першу чергу 
практична підготовка. Ніякий on-line 
курс, так само як і ніякі навчальні по-
сібники практики не замінять. Через 
on-line можна дати первинні знання, 
але не можна дати навичок. Навички 
необхідно довго відпрацьовувати, без 
практики нікуди. 

Тому, сьогодення вимагає від керів-
ників кафедр інституту вивчати пере-
довий досвід кафедри Комп’ютерних 
інформаційних технологій, залучати 
до розробки on-line курсів досвідчених 
викладачів з бойовим досвідом. 

На нашу думку, розвиток ДН у ВІТІ 
полягає у виконанні проектів з:

– розробки та запровадження кафе-
дральних навчальних середовищ для 
комп’ютерної підтримки самостійної 
роботи курсантів (Інтранет-ресурси);

– розвитку освітньої діяльності ін-
ституту на засадах розробки та впро-
вадження технологій ДН (Інтернет);

– розробки дистанційних курсів 
для підтримки і розширення функцій 
Веб-центру ВІТІ (на базі ІТВ).

В результаті виконання зазначених 
проектів буде здійснений перехід від 
фрагментарного використання тех-
нологій ДН за окремими навчальни-
ми модулями, темами або розділами 
навчальних дисциплін до повномас-
штабного використання системи ДН 
на платформі LMS Moodle з розгорну-
тими on-line курсами за військовими 
спеціальностями та розгорнутий Веб-
центр ВІТІ. Перспективною є також 
розробка закритих курсів по вузьких 
військових спеціальностям. Все це на-
дасть можливість здійснення підготов-
ки військових фахівців в інституті за 
дистанційної або змішаної, наприклад, 
заочно-дистанційною формою навчан-
ня.

k.т.н. полковник Сілко О.В.
k.т.н. полковник Любарський С.В.

ВІТІ – перспективи дистанційного навчання
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Назва нашого інституту – наймо-
дерніша: Військовий інститут телеко-
мунікацій та інфоматизації. Випускни-
ки інституту – найпотрібніші фахівці 
не тільки для Збройних сил України, 
але й взагалі для економіки держа-
ви, яка розвивається. Тому навчання в  
нашому  інституті – справа честі для 
тих, хто прагне до розвитку. Та нав-
чання в інституті –  справа непроста, 
бо для успішного навчання необхідні 
базові знання з математики і фізики. З 
них починається навчання. Математи-
ка – абстрактна наука, а фізика – нау-
ка про природу (по грецькому φυσικός 
– природа), але ці науки завжди тісно 
поєднані. Неможливо уявити, як без 
математики можна зрозуміти і пояс-
нити іншим коливальні процеси в ко-
ливальному контурі, що є основою 
радіотехнічних пристроїв, передавачів, 
приймачів. Без математики неможливо 
зрозуміти і пояснити будову речовини 
– твердого тіла, напівпровідників, які є 
базою для приладів радіоелектроніки, 
які стали основою найсучаснішої 
комп’ютерної техніки. 

Теорема математика Гаусса, яка є 
частковим випадком теореми Остро-
градського – нашого земляка, розгля-
дається в кожному навчальному по-
сібнику з електрики у вищій школі. І 
в майбутньому математика і фізика бу-
дуть поруч. Фізика і математика – на-
уки найперші, але це також науки для 
майбутнього. Все живе розвивається, 
ровивається й людина. Вважається, 
що людина є найвищою формою жи-
вого на планеті Земля. Але насправді 
найвищою формою живого на Землі є 
спільнота людей. Як і кожна людина, 
спільнота також невпинно прагне до 
розвитку. Інтенсивно розвиваються на-
роди Англії, Німеччини, Японії, Сінга-
пуру, Південної Кореї, США… В цих 
країнах цінуються досягнення науки, 
яка є передумовою розвитку. 

Колись СРСР мав успіхи в космо-
навтиці, визнані в світі. І нам відомі 
імена першопрохідників: Кибальчич, 
Ціолковський, Кондратюк, Корольов. 
Кибальчич з Чернігівщини, Кондра-
тюк з Полтави, Корольов з Житомира. 
Вони наші земляки – вони з України. 
Ціолковський росіянин, але він – прав-
нук українського національного героя 
Северина Наливайка.  Це вони прокла-
дали дорогу в космос. І за часів Радян-
ського Союзу це таки сталося, хоч не в 
найкращих умовах. Американці підня-

лися в космос вже після нас.
Отже, ми таки не гірші за інших.  

Але Україна зупинилася в розвитку, 
а її президенти 25 років говорять про 
виживання. Україна має моря, корисні 
копалини, найродючіші в світі землі. І 
має людей, які прагнуть до розвитку. 

Чому ж у людей такі незупинні 
прагнення до розвитку? Чому так тре-
ба розвиватися?  І  що необхідно для 
того, щоб розвиток відбувався?

Існує колективна свідомість, яка 
спонукає до розвитку в усі історич-
ні часи. Особливо значного розвитку 
людство набуло за останнє століття. 
Нині фактично кожна людина має 
мобільний телефон, радіо, телевізор, 
звичним і необхідним став комп’ютер. 
Побували на Місяці,  досягнули інших 
планет. Сто років тому про таке не було 
підстав навіть мріяти – це була область 
фантастики. А що  буде через наступні 
сто років? Важко уявити.  

А тепер реально погляньмо на дуже 
й дуже далеку перспективу. Сонце і 
Земля існують десь 4 – 5  мільярдів 
років. Тут зародилося життя. Але наш 
світ не вічний. Ще через 4 – 5 мільярдів 
років на Сонці завершаться термоядер-
ні процеси, воно перетвориться на так 
званого „червоного гіганта”, дуже роз-
шириться, аж до планет, і Земля ста-
не непридатною для життя. Як і інші 
планети сонячної системи. Але існує 
колективний розум, можливо у вигляді 
інстинкту, який спонукає людство до 
розвитку. Якщо Земля – наша, своя, 
близька, то навкруги неосяжний кос-
мос, який є чужим і жорстоким. Адже 
необхідно буде добратися до планет ін-
ших зірок – інших світів, щоб продов-
жити життя. Звичайно, розвиток пови-
нен бути всебічним і всі науки будуть 
важливі, але без розв’язання фізичних 
проблем, не буде про що й думати. Бо 
йдеться про глибоке знання природи, а 
це справа фізики, як науки про приро-
ду. Отже фізика – найважливіша наука 
для майбутнього. Вона є фундамен-
тальною світоглядною наукою. Причо-
му, фундаментальною в двох аспектах. 

По-перше, фізика стала основою для 
багатьох технічних наук – у будівельній 
справі, машинобудуванні, авіації, ра-
кетобудуванні, електротехніці, радіо-
техніці… Цей перелік дуже довгий. А 
по-друге – фізика є фундаментальною 
світоглядною наукою. Наші уявлення 
про світ,  про Всесвіт, про рух, про жит-
тя, про минуле і майбутнє неможливі 

без фізики, як науки про природу. Фізи-
ка формує світогляд. Зрозуміло, що всі 
науки потрібні, бо без цього не буде ро-
звитку як кожної окремої людини так 
і спільноти людей. Але перед фізикою 
стоять надзавдання – створити умови 
для перенесення життя із нашого світу 
в інші світи. Історично світогляд людей 
формується також релігійним вченням 
про те, що буде кінець світу і праведні 
продовжать життя в раю на небесах, а 
для грішників буде пекло. В науково-
му плані фізичні уявлення про далеку 
перспективу життя на Землі релігійним 
уявленням не суперечать.   Кінець на-
шого світу колись настане, але це ще 
не означає, що буде кінець життя. Тому 
фізика задля майбутнього повинна ро-
звиватись. Розвиватись усвідомлено і 
безупинно. Але не забуваймо, що фізи-
ка завжди нерозлучна з математикою. 

Яке ж місце математики і фізики в 
нашому інституті?  Без перебільшен-
ня можна сказати, що обидві ці науки 
становлять основу спеціальності на-
ших майбутніх фахівців. І навчання 
в інституті починається з математи-
ки і фізики. Тому постає питання: як 
треба вивчати математику і фізику у 
наш „електронний” час ? Наша освіта 
опирається на європейський досвід, в 
основі якого – Болонська система, яка 
передбачає  самостійну роботу сту-
дента. За Болонською системою біля 
половини навчального часу студента 
відводиться на самостійну навчальну 
діяльність. Однак самостійна навчаль-
на діяльність потребує організації і, що 
надзвичайно важливо, кадрового, ме-
тодичного і технічного забезпечення, а 
також  відповідної атмосфери.

Математика і фізика – глибоко поєд-
нані дисципліни, однак дуже відчу-
вається проблема, що й у вищій школі 
математика повинна йти попереду фі-
зики. Таке цілком реально зробити, 
якщо викладання фізики зробити не 
з першого курсу, а з другого. Або хоч 
з другого семестру. А перед тим дати 
базові знання з математики. За таких 
умов курсанти ефективніше можуть 
оволодіти спеціальністю.

завідувач кафедри № 4
к.т.н., доцент, працівник ЗСУ Рудомі-
но-Дусяцька І.А.

професор кафедри № 4
д.пед.н. працівник ЗСУ Сусь Б.А.

Математика і фізика – як основа спеціальності в нашому інституті
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12 – 13 квітня 2017 року на базі Вій-
ськового інституту телекомунікацій та 
інформатизації відбулися збори з на-
чальниками польових вузлів зв’язку 
Збройних cил України: Об’єднаного 
польового вузла зв’язку Генераль-
ного штабу Збройних cил України; 
окремих полків зв’язку Повітряних 
cил, повітряних командувань, Війсь-
ково-Морських Сил; оперативних ко-
мандувань; польових вузлів зв’язку 
механізованих (танкових), аеромобіль-
них бригад та офіцерами Головного 
управлінню зв’язку та інформаційних 
систем Генерального штабу Збройних 
cил України й Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації під 
керівництвом заступника начальника 
військ зв’язку Збройних cил України.

Темою проведення зборів є впро-
вадження нових способів організації 
зв’язку в умовах ведення бойових дій 
та шляхи вдосконалення й модерні-
зації зразків озброєння та військової 
техніки. 

Метою зборів визначено ознайом-
лення начальників польових вузлів 
зв’язку із зразками модернізованого 
(вдосконаленого) ОВТ та способами 
його застосування; обмін бойовим до-
свідом щодо застосування підрозділів 
та техніки зв’язку; доведення порядку 
впровадження модернізованих (пере-
обладнаних) апаратних зв’язку.

Під час зборів керівництво військ 
зв’язку наголосило про необхідність 
виведення військ зв’язку Збройних cил 
України на принципово новий рівень, 
шляхом застосування сучасних засобів 
радіорелейного і тропосферного зв’яз-

ку, завадостійких й компактних КХ-
УКХ радіостанцій українського ви-
робництва, нових командно-штабних 
машин і апаратних, нової кабельної 
системи, відеозв’язку, новітніх засобів 
радіорозвідки та радіоелектронної бо-
ротьби.

Загалом на зборах проведено аналіз 
бойового застосування частин та 
підрозділів військ зв’язку та інформа-
ційних систем в антитерористичній 
операції, а також за результатами ро-
боти силами групи наукового супро-
водження організовано узагальнення 
та впровадження бойового досвіду, об-
говорено шляхи підвищення ефектив-
ності бойового застосування частин, 
підрозділів, сучасних комплексів (за-
собів) зв’язку в АТО.

Події місяця
На базі Військового інституту телеко-
мунікацій та інформатизації, як провід-
ного вишу з майже віковою історією, 
з підготовки військових фахівців за 
пріоритетними напрямками захисту 
інформації та кібернетичної безпеки 
в інформаційно-телекомунікаційних 
системах з 19 по 20 квітня 2017 року 
проводитиметься семінарз питань стій-
ких загроз у сфері кібернетичних тех-
нологій.

Метою проведення заходу є підви-
щення знань та навичок слухачів із за-
хисту інформаційно-телекомунікацій-
них систем від кіберзагроз.

В семінарі беруть участь експерти 
структури J6 Європейського команду-
вання ЗС США – 6 інструкторів; пред-
ставники Головного управління зв’язку 
та інформаційних систем Генерально-
го штабу Збройних cил України; пред-
ставники інформаційно-телекомуніка-
ційних систем військових частин 
А0106 та А0334; а також викладачі, 
науковці й курсанти Військового ін-
ституту телекомунікацій та інформати-
зації, які навчаються за спеціальністю 
„Кібербезпека” спеціалізації „Захист 
інформації та кібернетична безпека в 
інформаційно-телекомунікаційних си-
стемах ” й вільно володіють англійсь-
кою мовою.

Такий обмін досвідом є достатньо 
актуальним, цінним та перспективним 
у подальшій співпраці з напрацювання 
й апробацій методик виявлення та ре-
агування на інциденти кібернетичної 
безпеки в інформаційно-телекомуніка-
ційних системах Збройних cил Украї-
ни.

Обмін досвідом щодо захисту інформаційно-
телекомунікаційних систем від кіберзагроз

Військові зв’язківці провели збори на базі Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації
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13 квітня у Національному техніч-
ному університеті України „Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікор-
ського” відбулася традиційна щоріч-
на XV молодіжна науково-практична 
конференція „Історія науки, техніки та 
освіти: гуманістичний зміст мегатех-
нологічного світу”, учасниками якої 
стала і команда курсантів факультету 
„Інформаційних технологій”, а саме: 
мол. с-нт Бондаренко І.О., мол. с-нт 
Яворський Ю.В., ст. солд. Дніпровсь-
ка А.М.. Організаторами конференції 
виступив фізико-математичний фа-
культет КПІ та відділ історії науки цен-
тру досліджень науково-технічного по-
тенціалу історії науки ім. Г.М. Доброва 
НАН України.A

Програма конференції включала по-
над 50 доповідей у трьох тематичних 
секціях, які були присвячені історії ро-
звитку фундаментальних ідей та теорії 
природознавства, усвідомленню істо-
ричних аспектів розвитку фізико-мате-
матичних та технічних наук в Україні 
у світовому контексті, розкриттю ролі 
академічних інститутів України, як 
осередків формування нових наукових 
напрямів, з’ясуванню особливостей 
розвитку технічної освіти, розкриттю 
феноменів наукової школи та ролі осо-
бистості в науці. 

Команда факультету „Інформацій-
них технологій» виступила з доповід-
дю „Дифракція з точки зору двоїстості 
природи світла” і у підсумку виборола 
друге місце у своїй секції, за що була 
нагороджена почесною грамотою.

Результати роботи конференції уза-
гальнила доцент кафедри загальної та 
теоретичної фізики КПІ Л.П. Поно-
маренко. Вона зазначила, що історія 
науки не залежить від зміни історич-

них умов, тому дозволяє на базі фахо-
вої дисципліни сформувати цілісний 
світогляд майбутнього фахівця. Про-
ведення таких заходів є одним із най-
більш дієвих шляхів вирішення ком-
плексної проблеми посилення інтересу 
до вивчення циклу фундаментальних 
наук та підвищення якості технічної 
освіти в цілому.

За результатами роботи конференції 
видано тези доповідей XV молодіж-
ної науково-практичної конференції 
„Історія науки, техніки та освіти: гу-
маністичний зміст мегатехнологічного 
світу”, до якої увійшли найкращі до-
повіді учасників, серед яких і роботи 
наших курсантів.

Події місяця

Старший викладач кафедри Захисту 
інформації та кіберзахисту факультету 
Бойового застосування систем управ-
ління та зв’язку ВІТІ кандидат тех-
нічних наук підполковник Шевченко 
А.С. в період листопад-грудень 2016 
року виконував завдання з підготовки 
підрозділів родів військ та спеціальних 
військ роботі на пристроях крипто-
графічного захисту інформації в зоні 
відповідальності ОТУ Донецьк райо-

ну проведення АТО. Крім виконання 
основного завдання був проведений 
аналіз організації та здійснення захисту 
інформації та забезпечення кібербезпе-
ки в зоні АТО, надавалась методична 
та технічна допомога підрозділам з 
забезпечення захисту інформації та кі-
бернетичної безпеки.

До основних прикладів забезпечен-
ня захисту інформації та кібернетичної 
безпеки в зоні АТО відносяться:

застосування криптографічного за-
хисту інформації при передачі прово-
довими та радіоканалами зв’язку;
забезпечення захисту інформації при 
доступі до інформаційних ресурсів ЗС 
України;

використання міжмережних екранів 
для захисту, розмежування доступу 
та аудиту подій при підключенні до 
ІСД-інтернету;

використання VPN (DMVPN) ту-
нелів (IPsec, L2TP) для створення захи-
щеного з’єднання між вузлами зв’язку;
використання антивірусного захисту 
автоматизованих робочих місць.

За результатами аналізу стану кібер-
нетичної безпеки в зоні АТО на кафе-
дрі вдосконалені програми підготовки 
курсантів та студентів заочної форми 
навчання. Усі навчальні дисципліни 
максимально наближені до потреб 
військ. 

Слід зазначити, що забезпечення кі-
бербезпеки не обмежується зоною про-
ведення АТО. В загрозливий період та в 
ході проведення бойових дій противник 
реалізує велику кількість кібернетич-
них атак та спроб несанкціонованого 
доступу до критичних інформаційних 
ресурсів ЗС України. Крім того, вели-
ка кількість інцидентів кібернетичної 
безпеки виникає внаслідок внутріш-
ніх порушень, як навмисних, так і не 
навмисних. Основною проблемою ЗС 
України є низька підготовленість вій-
ськовослужбовців та працівників з пи-
тань кібернетичної безпеки. З огляду 
на це, на кафедрі Захисту інформації та 
кіберзахисту з 2017 року будуть про-
водитись курси підвищення кваліфіка-
ції з питань кібернетичної безпеки 
для військовослужбовців ЗС України. 
Основною метою даних курсів є фор-
мування у військовослужбовців ро-
зуміння основ кібербезпеки та надан-
ня знань необхідних для забезпечення 
захисту інформації в ході повсякденної 
та бойової діяльності.

Реалізація досвіду АТО в навчанні
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Науковий центр зв’язку та інформа-
тизації (НЦЗІ) працює над вдоскона-
ленням інформаційного та правового 
забезпечення при проведенні науко-
во-дослідних, дослідно- конструктор-
ських та інших робіт. На теперішній 
час у ЗСУ існує проблема дублювання 

документів а пошук інформації для ви-
конання робіт частіще за все зводиться 
до пошуку її в „Інтернеті”. Внаслідок 
цього втрачається дорогоцінний час 
та ресурси. Особливо важливо це в те-

перішній час – час проведення АТО. 
Прикладом впровадження новітніх 

технологій особовим складом НЦЗІ 
є розробка програмного продукта – 
інформаційно-довідкової системи 
„DocView” (далі – ІДС „DocView”), 
яка є сукупністю програмних та лінгві-
стичних засобів для щоденної роботи з 
правовою базою та здійснення швид-
кого пошуку необхідних нормативних 
та правових документів. Ця система 
є симбіозом електронної бібліотеки 
(книги, видання) та науково-інформа-
ційної діяльності у ЗСУ.

Особливістю, що відрізняє ІДС 

від інших систем є можливість кори-
стування системою безпосередньо з 
USB-накопичувача. Однією з переваг 
ІДС „DocView” є те, що її програмне 
забезпечення не потребує інсталяції та 
може запускатися з будь якого носія ін-
формації.

Потужній пошуковий модуль, яким 
оснащена система, дозволяє досить 
швидко отримувати необхідну інфор-
мацію по різноманітним критеріям. 
Повнота і актуальність бази даних, 

ергономічний інтерфейс та зручний 
механізм відображення інформації на-
дають можливість вирішувати будь-які 
аналітичні задачі, пов’язані з пошуком 
документів.
Можливості та переваги ІДС:

– продукт належить НЦЗІ ВІТІ ЗСУ, 
тобто він надається за вимогою безко-
штовно(зараз іде процес оформлення 
авторських прав);

– можливість адміністрування(-
безкоштовного оновлення бази), вне-
сення нової та редагування існуючої 
інформації здійснюється виключно ад-
міністратором системи.;

– захищеність системи від несанк-
ціонованого внесення, корегування та 
видалення документів,захист ціліс-
ності структури системи;

– можливість підлаштування кон-
тенту під конкретні задачі;

– кросплатформеність;
– модуль архівації надає можливість 

зберігання великих об‘ємів даних в 
стисненому вигляді(мобільність систе-
ми);

– інтуїтивно-зрозумілий інструмент.
В контексті системи передбачено 

створення нових категорій та типів до-
кументів (наприклад: Накази, ДСТУ і 
таке інше). Класифікація документів 
інформаційно-пошукової системи 
„DocView” здійснюється за допомогою 
унікального ідентифікатора. По іден-
тифікатору здійснюється зв’язок між 
матеріалами інформаційно-пошукової 
системи – гіперпосилання. 
Відповідно до Наказу МО України № 
315 (Положення про Науково-технічну 
діяльність) в рубрикаторі закладені ка-
тегорії:

– військові стандарти; відкриті ви-
дання; зарубіжні видання; дисертації 
НДР, ДКР; дослідження; патенти та лі-
цензії; довідкові видання; нормативні 
документи; листування; архів.
В ІДС „DocView” внесена різноманіт-

на інформація: ДСТУ, 
ГОСТи (що не втратили 
чинність), накази, поста-
нови, директиви та інше.
Завдяки здатності під-
лаштування контенту 
„DocView” під конкрет-
ні задачі інформацій-
но-довідкову систему 
можливо використовува-
ти на різних етапах нау-
кової та науковотехнічної 

діяльності, в діловодстві та в бібліотеч-
ній справі. ІДС „DocView” можливо 
використовувати у підрозділах інсти-
туту, як локальне, тобто захищене від 
несанкціонованого доступу, сховище 
данних з функцією пошуку по ба-
гатьом параметрам: по назві, по змісту, 
по автору, по даті та ін..

Впровадження ІДС „DocView” до-
зволить покращити роботу підрозділів 
інституту шляхом автоматизації робо-
ти особового складу.

Інформаційно-довідкова система „DocView”
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Кузю А. та Вільхівському Д. (133 н. 
г.), Хавер А. (234 н. г.), Дніпровсь-
кій А. (243 н. г.), Яворському Ю. 
(243 н. г.), Богдану О. (243 н. г.).
Підводячи підсумки власних допові-
дей, молодим науковцям вдалося визна-
чити, що запорукою успішної служби 
офіцера Збройних сил України є його 
самовиховання та плідна співпраця із 
товаришами-військовослужбовцями в 
колективі. Авторами було наголоше-

но на тому, що,  формуючи військовий 
колектив, який є результатом організа-
торських і виховних зусиль офіцерів та 
керівників частин (підрозділів), доціль-
но особливу увагу звертати на характер 
та якості військовослужбовця, який 
є особистістю, не схожою на інших.
За результатами наукових дискусій на 
засіданні секції було рекомендовано 
курсантам, доповіді яких найбільш за-
цікавили президію, а саме: Ніцевич О., 
Процюк Н., Савченку В. та Яворському 
Ю. їх наукові дослідження подати у ви-
гляді статей до Збірника наукових праць 
ВІТІ  „Суспільство. Держава. Армія”.
У роботі наукового гуртка кур-
сантів кафедри військово-гуманітар-
них дисциплін активну участь бе-
руть і знавці української мови, 
науковим та ідейним керівником 
яких є кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри  Логвіненко Н. М. 

Саме під її керівництвом на ка-
федрі військово-гуманітарних дис-

циплін 24 листопада 2016 р. було 
успішно проведено І етап VII Міжна-
родного мовно-літературного конкур-
су серед учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка та 12 
січня 2017 р. – І етап ХVІІ Міжнарод-
ного конкурсу з української мови імені 
П. Яцика у Збройних силах України.
  За підрахунками комісії конкурсу 
знавців української мови імені Т. Шев-
ченка у І (відбірковому) етапі змагань 

взяли участь 28 курсантів ВІТІ, серед 
яких до участі у наступному етапі кон-
курсу було рекомендовано 9 осіб, а 
саме: Мозертова А. О. (132 н. г.),  Ха-
вер А. В. (243 н. г.), Дєєва В. Б. (253 н. 
г.), Матюшенко В. М. (161 н. г.), Мар-
тошенко М. В. (252 н. г.), Попкова В. А. 
(263 н. г.), Барабана Д.М. (361 н. г.), Пе-
ченюка Б. І. та Теслова Д.С. (261 н. г.). 

 Вищезазначеним курсантам вдало-
ся з честю представити власний інсти-
тут у ІІ і ІІІ етапах конкурсу, продемон-
струвавши ґрунтовні знання життєвого 
та творчого шляху видатного українця, 
патріота – Тараса Шевченка. Проте, 
найбільшим є досягнення курсанта 
1 курсу Попкова В. А., якому вдало-
ся посісти ІІ місце у ІІІ (фінальному) 
етапі VII Міжнародного мовно-лі-
тературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка, з чим ми від щирого серця 
вітаємо молодого літературознавця.
Значно більшою активністю кур-
сантів (у конкурсі взяло участь 45 

осіб) відзначилось проведення на ка-
федрі військово-гуманітарних дис-
циплін І етапу ХVІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені 
П. Яцика у Збройних силах України. 

На підставі перевірки конкурсних 
робіт комісією було вирішено визна-
чити та нагородити дипломами пере-
можців конкурсу: за І місце – старшого 
солдата Мозертова Анатолія Олексійо-
вича, 132 н. гр.; за ІІ місце –  солдата 
Дєєва Володимира Борисовича, 253 
н. гр.; старшого солдата Дніпровсь-
ку Анастасію Михайлівну, 243 н. гр.; 
за ІІІ місце – солдата Макова Сергія 
Олександровича, 261 н.гр.; солдата 
Жаворонкову Анну Олександрівну, 
241 н.гр.; солдата Довгошлюбного 
Ігоря Анатолійовича, 242 н.гр. Однак, 

матимуть честь представляти ВІТІ у 
фінальному етапі конкурсу імені П. 
Яцика, проведення якого планується 
у березні 2017 р. такі курсанти: стар-
ший солдат Мозертов А.О., солдат 
Дєєв В. Б., старший солдат Дніпровсь-
ка А. М. та солдат Маков С. О.
Колектив кафедри військово-гу-
манітарних дисциплін бажає 
юним  мово- та літературознав-
цям успіхів у наступних етапах 
змагань і беззаперечної перемоги. 

І головне, професорсько-виклада-
цький склад кафедри завжди радий 
вітати молодих амбіційних науковців 
серед членів наукового гуртка, де ко-
жен має можливість обрати для себе 
галузь знань, що найбільше відповідає 
інтересам військового дослідника.

к.і.н., викладач  кафедри № 3
Садикова В.В.

Діяльність наукового гуртка курсантів кафедри
 військово-гуманітарних дисциплін
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Антитерористична операція (АТО) 
продемонструвала, що успіх у сучас-
них бойових діях неможливий без за-
стосування новітніх технологій, у тому 
числі захищеного зв’язку і радіоелек-
тронної боротьби (РЕБ). У 2014 році, 
коли для організації зв’язку в тактич-
ній ланці управління, безпосередньо 
на полі бою, у розпорядженні зв’язків-
ців були застарілі аналогові радіостан-
ції, необхідно було швидко приймати 

Засоби військового  радіозв’язку виробництва компанії „ASELSAN”

рішення щодо їх негайної заміни. І, 
напевно, оптимальним рішенням за 
критерієм ціна-якість було створення 
системи зв’язку на базі обладнання 
цифрового радіозв’язку DMR Mototrbo 
(Motorola). Однак, уже тоді було оче-
видно, що рішення це тимчасове, і 
рано чи пізно основним завданням 
даних радіостанцій буде зв’язок для 
підрозділів забезпечення, у пунктах 
постійної дислокації, на полігонах, 

навчаннях тощо. Адже їх основим не-
доліком є робота тільки на фіксованих 
частотах, і, як наслідок, уразливість 
щодо впливу засобі РЕБ противника.
Засобами радіозв’язку, які відповіда-
ють вимогам сучасного бою, є SDR 
(Software Defined Radio) радіостанції 
виробництва компанії „Aselsan” (Ту-
реччина). Тому планується поступова 
заміна радіостанцій Motorola стан-
дарту DMR для бойових підрозділів 
на вказані засоби радіозв’язку. 
З метою вивчення характеристик та 
можливостей, основ бойового засто-
сування, налаштування та експлуатації 
УКХ радіостанцій „Aselsan” (ранцева 
радіостанція PRC-9661, портативна 
PRC-9651, солдатська – 5712 Soldier 
Radio, комутаційна система 6680 Digital 
Communication System) у період з 10 по 
14 квітня було організоване навчання 
представників Головного управління 
зв’язку та інформаційних систем Гене-
рального штабу Збройних сил України, 
Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації і 179-го Об’єднаного 
навчально-тренувального центру вій-
ськ зв’язку Збройних сил України (м. 
Полтава). Навчання проходило на те-
риторії компанії „Aselsan” у м. Анкара.
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Радіозасоби „Aselsan” во-
лодіють низкою переваг у порівнян-
ні з радіозасобами Mototrbo, а саме:

завадозахищені режими робо-
ти – псевдовипадкова перестрой-
ка робочої (ППРЧ) частоти та 
пряме розширення спектра (DSSS 

– direct spread spectrum system);
вища швидкість передачі даних; 

технологія часового розподілу ка-
налів   (TDMA – Time Division 
Multiple Access) дозволяє забез-
печити ефективне функціонуван-
ня систем бойового управління;

підтримка режиму Ad-Hoc, коли 
кожна радіостанція в мережі може 
виступати у ролі маршрутизато-
ра-ретранслятора інформаційних 
пакетів, що циркулюють у мережі.

Основні тактико-технічні 
характеристики радіозасобів 

PRC-9661 (PRC-9651)
1.Режими роботи:

ACNR – Advanced Combat Net Radio 
(30 – 512 МГц, ППРЧ > 300 стр/с, 
швидкість до 4,8 кбіт/с, є мож-
ливість використання ретранслятора); 
NBNR – Narrowband Networking Radio 
(30 – 512 МГц, ППРЧ > 400 стр/с, швид-
кість до 16 кбіт/с, TDMA – 25 станцій 
у мережі, Ad-Hoc – до 3 ретрансляцій); 
WBNR – Wideband Networking 
Radio (225 – 400 МГц, DSSS у 
смузі 16 МГц, швидкість до 64 
кбіт/с, TDMA – 59 станцій у ме-
режі, Ad-Hoc – до 5 ретрансляцій).

2. Потужність (Вт): автомобіль-
них станцій – 50 або 10 (в за-
лежності від типу підсилювача), 
ранцевих – 10, портативних – 5.

3. Криптографічний захист – AES-
256, також є можливість викори-
стання національного алгоритму.

Комутаційна система 6680 Digital 
Communication System дозволяє забез-

печити можливість управління радіо-
станціями, що знаходяться всередині 
командно-штабної машини (КШМ) з 
декількох робочих місць (командира, 
радіооператора, водія, кулеметника, 
навідника). Причому це можуть бути 
як радіозасоби „Aselsan”, так і „Harris”, 
„Motorola” тощо з можливістю пере-
ходу з однієї радіомережі у іншу при 
відповідному налаштуванні комутацій-
ної системи, яке здійснюється досвід-

ченим радистом за декілька секунд. З 
солдатської радіостанції 5712 Soldier 
Radio (або портативної „Motorola” DP 
4800 (DP 4400) через автомобільну 
DM 4600), встановлену в КШМ, ко-
мандир може здійснювати дистанційне 
управління УКХ (КХ) радіостанція-
ми, якщо знаходиться не в автомобілі.

Також необхідно 
відмітити програмне 
забезпечення для ство-
рення конфігурацій-
них файлів налашту-
вання радіостанцій, 
яке дозволяє планува-
ти в цілому систему 
зв’язку певного рівня 
(наприклад, бригади) 
з усіма необхідними 
радіомережами, ав-
томатично планувати 
розподіл частотно-
го ресурсу у режимі 
ППРЧ для мініміза-
ції взаємних завад 
між сусідніми радіо-
мережами, а також 
низку інших переваг.
Слід зауважити, що 

оскільки сучасна радіостанція є одно-
часно і мережевим пристроєм, то су-

часний військовий 
зв’язківець, як офі-
цер, так і сержант, 
повинен мати ви-
сокий рівень під-
готовки у галузі 
телекомунікацій-
но-інформаційних 
мереж, а курсанти, 
що навчаються за 
спеціальностями 
„Телекомунікації 
та радіотехніка” 
та „Військове 
управління”, по-
винні якісно ово-
лодівати відповід-
ними знаннями.

Найближчим часом очікується над-
ходження обладнання „Aselsan” до 
інституту і, відповідно, включення пи-
тань його вивчення та експлуатації до 
навчальних планів та програм навчаль-
них дисциплін на кафедрі Радіозв’язку.

професор кафедри № 12,  к.т.н., 
доцент, підполковник Гурський Т.Г.

Засоби військового  радіозв’язку виробництва компанії „ASELSAN”
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У рамках ХV воєнно-наукової конфе-
ренції курсантів Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації на 
кафедрі військово-гуманітарних дисци-
плін було проведено секційне засідання 
на тему: „Визначення орієнтацій воєн-
но-політичного розвитку Збройних 
сил України під впливом сьогодення”.

Курсанти, які виступили на засідан-
ні секції з доповідями, продемон-
стрували високий рівень підготовки, 
вміння систематизувати, аналізувати 
здобуті знання та володіння засобами 
і технологіями наочного представлен-
ня результатів власного дослідження.

На засіданні секції з доповідями 
виступили 12 (із 22) курсантів 2 – 4-го 
курсів інституту. Особливу увагу мо-
лоді дослідники зосередили на вив-
ченні особливостей розвитку Зброй-
них сил України в умовах сьогодення. 
Курсантам 131 та 132 навчальних 
груп (далі – н. г.) Смаль А. та Швець 
В. у доповіді на тему: „Збройні Сили 
України: історія і сучасність”. Вда-
лося простежити еволюцію розвитку 
українських Збройних сил, здобутки та 
прорахунки керівництва, шляхи вдоско-
налення військових формувань України.
 Актуальна нині проблема вивчен-
ня військового бюджету як складо-
вої фінансової системи України стала 
предметом дослідження „Специфіка 
формування військового бюджету в си-

стемі загальних фінансів Збройних сил 
України в 2015 році”. курсанта 132 н. 
г. Ніцевич О. Автор ґрунтовно дослі-
дила структуру військового бюджету 
як складової державного оборонного 
бюджету України, плану формуван-
ня і використання фінансових ресур-
сів, виділених Міністерству оборони 
України на виконання завдань, декла-
рованих Конституцією України; різно-
види оборонних витрат (групи видат-
ків) із військового бюджету України 
на забезпечення безпеки країни. 
Більш детально проблему видатків 
військового бюджету України (зо-
крема, в умовах проведення антите-
рористичної операції (АТО) вдалося 
висвітлити курсанту 131 н. г. Н. Про-
цюк у доповіді на тему „Оцінка впли-
ву проведення АТО на економічний 
стан України в 2014 – 2016 роках”..
Автор визначила основні причини 
економічної нестабільності в Україні 
впродовж 2014 – 2016 рр., основною 
серед яких є агресія Росії щодо Украї-
ни, яка завдала країні безпрецедент-
них гуманітарних і соціальних втрат, 
спричинивши серйозні деструктивні 
процеси, зокрема руйнацію інфра-
структури на території бойових дій, 
дезорганізацію усталених виробничих 
зв’язків і критично важливих поста-
чань ресурсів, часткову втрату зовніш-
ніх ринків та експортного потенціалу. 

Водночас, курсантом Н. Процюк були 
визначені шляхи відбудови економіки 
країни, результати діяльності управлін-
ського апарату держави в 2016 р. у цьо-
му напрямку та перспективи розвитку 
української економіки в подальшому.
Не менш цікавим аспектом наукової 
дискусії стала історія бойової техніки 
та зброї України. На особливу увагу 
заслуговує доповідь курсанта 454 н. г. 
Савченка В. на тему: „Бронетранспор-
тери в Україні: історія створення, су-
часність та перспективи розвитку”, у 
якій авторові вдалося простежити ево-
люцію української військової броньо-
ваної техніки від часів другої світової 
війни до сьогодення, і, як висновок, 
констатувати високий рівень інженер-
но-конструкторської думки в Україні.
У свою чергу, простежити еволюцію 
української зброї та спорядження вда-
лося курсантові 455 н. г. Дунді Є. У 
виступі на тему: „Порівняльна характе-
ристика козака та воїна АТО: еволюція 
зброї та спорядження”. Автор детально 
дослідив їх різновиди та технічні харак-
теристики, наголосивши на значному 
прогресі збройної індустрії в Україні 
від часів козацтва до сьогодення, на-
очно продемонструвавши ці зміни.
Серед питань, які зацікавили молодих 
дослідників, були питання військо-
вої психології. Цю проблему вдалося 
повною мірою розкрити курсантам 

Діяльність наукового гуртка курсантів кафедри
 військово-гуманітарних дисциплін
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батареї, де швидко засвоїв військову 
службу та заслужив довіру командирів 
і товаришів по службі, в колективі про-
явив себе як відповідальна та чесна 
людина. 03 березня 2014 року була ого-
лошена тривога та почалися навчання 
„Весняна злива”. 9 березня 2014 року в 
складі 1-го реактивного дивізіону  про-
водилось бойове злагодження та вже 
13 березня 2014 року вирушили усім 
складом у Херсонську область де нес-
ли бойове чергування. Першим населе-
ним пунктом було с. Партизани поряд з 
яким стояли майже три місяці. Під час 
чергування часу не гаяли та кожного 
дня проводили бойове залагодження 
батарей, відпрацьовуючи старанно 
кожне поставлене завдання команди-
ром. З дня в день здобувались та дово-
дилися до найвищого рівня навички та 
вміння Артема і його товаришів. Артем 
розповідає:  „планував, що скінчить-
ся служба в 14-му, взяти відпустку та 
на море з коханою, море побачив, але 
тільки проїздом”. Настав важкий час, 
та розуміючи свій обов’язок перед 
українським народом, сім’єю – сумлін-
но виконував накази командирів. Про 
відпустку й думок не було. Перший 
раз в житті побачив як втрачають това-
ришів, у сусідів під час бойового зала-
годження трапилась біда, на самохід-
ній артилерійській установці  сталася 
пожежа,  два військовослужбовці от-
римали серйозні  опіки, а їхні два то-
вариша загинули. 2 червня здійснили 
переміщення до Черкаського полігону 
Дніпровської області. Провівши остан-
ні бойові  навчання 13 червня, отримав-
ши наказ на марш – вирушили до зони 
АТО. В зоні АТО першим пунктом було 
с. Довгеньке, де й почався бойовий до-
свід Артема. „Першу ніч ніколи не за-
буду, гриміло майже до ранку,  я так і 
не заснув”, – згадує, посміхаючись. На 
другу ніч  було поставлено наказ на 
нанесення удару по цілях противника, 
який успішно був проведений.  Актив-
ні бойові дії дивізіону виконувались до 
самого перемир’я, всі задачі виконува-
лись вчасно та з високою точністю. Ча-
сто доводилось змінювати позиції, пер-
ші обстріли, постійна втома про себе 
давали знати. Артем добре пам’ятає 
момент, як було звільнено Слов’янськ 
та  Краматорськ, розповідає про першу 
поїздку до звільненого міста Крама-
торськ, як тепло й радісно зустрічали 
жителі міста. Розповідає про зустріч 

 Загартовані бойовим досвідом
дідуся що тільки вийшов з магазину… 
„Ой хлопці чого ж так довго,  де були 
?!”, –  вигукнув нам дідусь із радістю. 
Після того колектив Артема ще  прой-
шов шлях від звільненого Слов’янська 
через Краматорськ,  Артемівськ, с. По-
кровське, Світлодарськ та Дебальцеве. 
Вже восени повернулись до базового 
табору, який вже на той час знаходив-
ся в Краматорську.  В середині вересня 
був отриманий наказ на марш, здійс-
нивши  переїзд до м. Мелітополь для 
бойового чергування поруч з тимчасо-
во окупованим Кримом, де був наго-
роджений медаллю Міністра Оборо-
ни „За військову доблесть”. 20  січня 
2015 року знову повернулися до зони 
АТО, а саме базового табору поблизу 
м. Краматорськ  та в подальшому ви-
конували бойові завдання з нанесення 
ударів по противнику. Під час черго-
вого перемир’я приблизно в середині 
квітня  були відведені до базового та-
бору м. Краматорськ, а потім  с. Ново-
селівка, де несли бойове чергування до 
3 березня 2016 року, вже на наступний 
день отримали радісну новину, що по-
вертаємось додому в повному складі. 
В Артема було достатньо часу, щоб  
обдумати своє майбутнє. Він вирішив 
присвятити себе військовій справі.

В 2016 році він зібрав всі необ-
хідні документи та отримав дозвіл 
від командира частини, пройшовши 
вступні випробування, Артем був за-
рахований до Військового інституту 
телекомунікації та інформатизації. На 
сьогоднішній день Семенов Артем 
Олексійович закінчує перший курс на-
вчання, а в майбутньому бачить себе 
бойовим офіцером. Навчання в інсти-
туті, а саме отримання практичних на-
вичок та вмінь – процес дуже складний 
та тернистий, хоча дехто вважає, що 
це легко. Завдяки своїй наполегливій 
праці, силі волі, а також позитивним 
рисам характеру Артем користується  
повагою у  товаришів та командирів. 
Як кажуть: „Важко в навчанні – легко 
в бою”, – погоджується він. Як і всі че-
кає, коли закінчиться ця неоголошена 
війна, прийде мир на нашу Україну, 
щоб побачити, як в полях, де розри-
валися снаряди заколосяться колоски, 
засяє мирне небо над ненькою – Украї-
ною.

старший солдат Городиський С.І.

12.04.17 року курсантом факуль-
тету Бойового застосування сис-
тем управління та зв’язку Військо-
вого інституту телекомунікації та 
інформатизації, старшим солдатом            
Чаплею Єфимієм Олеговичем, було 
вчинено героїчний вчинок. 

Під час несення служби у добо-
вому наряді патрульним Військової 
служби правопорядку, старший солдат 
Чапля Є.О., перебуваючи на марш-
руті патрулювання, побачив, як дити-
на, скориставшись неуважністю ма-
тері, вилізла з візка і направилась на 
протилежний бік вулиці, через смугу             
інтенсивного руху автотранспорту. 
Ризикуючи власним життям,  стар-
ший солдат Чапля Є.О. швидко вибіг 
на дорогу і встиг в останній момент 
схопити дитину,  чим врятував її від 
неминучої трагедії. Даний чоловічий 
вчинок характеризує не тільки стар-
шого солдата Чаплю Є.О., як чоловіка, 
військовослужбовця але і Збройні сили 
України в цілому. І це не дивно, тому 
що курсант 364 навчальної групи Ча-
пля Є.О., характеризується лише з 
позитивної сторони, виконуючи бой-
ові завдання у зоні проведення АТО 
неодноразово ризикував своїм жит-
тям, захищаючи нашу Батьківщину. 

Усе це характеризує даного війсь-
ковослужбовця, як справжнього чо-
ловіка, героя України, на якого повинен 
рівнятися кожен громадянин України.

Заступник начальника факультету з 
морально - психологічно-го забезпечен-
ня підполковник   В.В. Лукашенко.

ГЕРОЙ ЖИВЕ
 В КОЖНОМУ 
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На виконання рішення Міністра 
оборони України від 08.12.16 № 23622/з 
щодо проведення дострокового ви-
пуску курсантів та слухачів ВВНЗ та 
ВПВНЗ в інституті було проведено 
достроковий випуск курсантів 5-х 
курсів, яким за результатами підсум-
кової атестації було присвоєне війсь-
кове звання лейтенант та виданий ди-
плом освітньо-кваліфікаційного рівня 
„спеціаліст”. Підсумкова атестація про-
водилась з 4 по 10 березня 2017 року та 
складалась з трьох складових: захисту 
дипломних робіт, комплексного екза-
мену зі спеціальності та комплексного 
екзамену з фізичної підготовки.  

До атестації було допущено 25 чо-
ловік. З них 6 чоловік були кандидата-
ми на  отримання дипломів з відзна-
кою та 1 з них – на отримання золотої 
медалі.

В ході роботи екзаменаційної комісії, 
за результатами захисту дипломних 
робіт, головою екзаменаційної комісії 
полковником Плуговим Ю.А. було зро-
блено висновок, що більшість резуль-
татів дипломних робіт курсантів мо-
жуть бути застосовані для вирішення 
питань автоматизації передачі даних 
між персональними комунікаційними 
пристроями та засобами зв’язку так-
тичної ланки управління, завдань ав-
томатизації повсякденної діяльності 
Збройних сил України та підготовки 
військових фахівців до експлуатації 
сучасного телекомунікаційного облад-
нання. Позитивним досвідом у підго-
товці та написанні дипломних робіт є 
тісний зв’язок індивідуальних завдань 
курсантів, із практичними потребами, 
які необхідно вирішувати у Збройних 
силах України. Усі дипломні роботи 
свідчать про те, що їх автори володіють 
сучасними методами інженерних до-
сліджень, здатні застосовувати сучасні 
інформаційні технології для вирішен-
ня потреб Збройних сил України, спро-
можні самостійно вирішувати постав-
лені задачі.

Результати роботи екзаменаційної комісії  за ОКР „спеціаліст” та основні 
напрями покращення підготовки фахівців

Практичне значення мають ди-
пломні роботи: „Програмний модуль 
виявлення та протидії SYN-FLOOD 
атакам на базі системи запобігання 
вторгнень Snort” (курсант Сільниць-
кий В.В.). Як пропозицію було запро-
поновано розгортання його на базі 
Головного об’єднаного центру захи-
сту інформації та кібербезпеки; „Ав-
томатизоване робоче місце операто-
ра безпілотного літального апарату” 
(курсант Опанасенко М.І., керівник 
– полковник Панченко І.В.), дозво-
ляє готувати операторів безпілотних 
літальних апаратів; “Засоби та мето-
ди кібернетичної розвідки” (курсант 
Романчук В.В., керівник – полковник 
Панченко І.В.), дозволяє планувати ро-
боту оперативно-технічних підрозділів 
розвідки.

Глибоку інженерну підготовку та на-
явність елементів науково-дослідного 
характеру під час розробки дипломних 
робіт (керівник – підполковник Шев-
ченко А.С.). показали: курсант Анаць-
кий Я.Г. – „Комплексна система вияв-
лення та запобігання вторгнень в ІТС 
ЗСУ на основі відкритого програмного 
забезпечення”. 

Наступною складовою підсумкової 
атестації була здача комплексного ек-
замену зі спеціальності (за спеціаль-
ностями підготовки військових фахів-
ців). 

Результати екзамену свідчать про 
те, що переважна більшість курсантів 
впевнено та правильно відповідали на 
теоретичні питання і підтверджували 
теоретичні знання практичними дія-
ми. 

Найбільш глибокі теоретичні знання 
та практичні вміння під час комплекс-
ного екзамену показали курсанти: 
Анацький Я.Г., Романчук В.В., Стаси-
шен Б.В., Цьопко І.Е., Чабан О.М. 

Заключним етапом  у підсумковій 
атестації було складання комплексного 
екзамену з фізичної підготовки. Біль-
шість курсантів, саме 76 %, показали 
відмінні результати, що свідчить про 
високий показник опанування вимог з 
фізичної підготовленості до військово-
го фахівця.
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Молодший сержант Мельничук 
Євгеній Олександрович, народився в 
1993 році в місті Біла Церква Київської 
області, де і здобував повну загальну 
середню освіту у ЗОШ № 16. В 2009 
році вступив до профтехучилища, 
де навчався на електромонтажника з 
освітлення та освітлювальних робіт.

Після закінчення ПТУ в 2012 році 
вступив до лав Збройних сил України 
на строкову службу, а в травні 2013 
року вирішив підписати контракт. Про-
ходив службу в 72-їй ОМБр. 

І в складні для нашої держави часи, 
а саме від початку Російської агресії 
проти України, з березня 2014 року, 
брав участь у АТО на посаді командира 
відділення, командира машини. 

Бойовий шлях з’єднання розпочав-
ся 8 березня 2014 року, коли військова 
частина була піднята по тривозі. Вже 
наприкінці березня, окремі підрозді-
ли утримували оборону навкруги 
м. Маріуполь та м. Волноваха на 
Донеччині. Другий механізований ба-
тальйон під командуванням Михайла 
Драпатого, з березня до травня 2014 
року тримав оборону навкола Волно-
вахи, згодом – поблизу Амвросіївки і 
разом з 1 МБ – поблизу Свердловська, 
Червонопартизанська, Ізвариного, де 
пробули півтора місяці до славнозвіс-
ного прориву 3 серпня 2014 року.

Першою зупинкою було невелике 
смт. Ялта, поблизу Маріуполя, далі вже 
був сам Маріуполь, де жителі міста 
на початку агресії не дуже привітно 

зустрічали наших хлопців. Це відбу-
валось якраз в період травневих свят. 
А потім Волноваха, де молодший сер-
жант Мельничук Є.О., в складі 72-ої 
ОМБр тримав оборону не один місяць. 
Влітку 2014 року Євгеній отримав по-
ранення, під час обстрілів з „Градів”, 
після якого лікувався та проходив ре-
абілітацію в Білоцерківському війсь-
ковому шпиталі, а восени знову повер-
нувся на передову.

13 січня 2015 року близько 14-ї го-
дини відбувся обстріл бойовиками 
блокпосту Збройних сил України по-
близу міста Волноваха. Досудовим 
розслідуванням встановлено, що зло-
чин скоїли бойовики так званого „ре-
активного дивізіону” „Янголи Аду” 
„5-ої окремої мотострілецької бригади 
(5 ОМСБр)” „1-го армійського корпусу 
ДНР”, під керівництвом так званого 
„командира-куратора” – полковника 
Збройних сил РФ Анатолія Сінельніко-
ва. Останній віддав наказ про артоб-
стріл блокпосту Збройних сил України 
своєму підлеглому – Ю. Шпакову, так 
званому „командиру 1 батальйону 5 
ОМСБр ДНР”, який використовував 
позивний „Юст”. 13 січня 2015 року 
близько 14-ї години за наказом Сінель-
нікова його підлеглі під командуванням 
Ю. Шпакова відстріляли одночасно 
з трьох реактивних систем залпового 
вогню БМ-21 „ГРАД” 88 некерованих 
120-мм реактивних осколково-фугас-
них снарядів. При цьому вразили тери-
торію блокпосту Збройних сил України 
на автодорозі Н-20 „Сло’вянськ-Маріу-
поль”, розміщеного в районі стаціонар-
ного посту № 5 УДАІ ГУМВС України 
в Донецькій області. 

Одним із снарядів було пошкоджено 
рейсовий автобус сполученням „Злато-
устівка-Донецьк”, що рухався з Вол-
новахи у бік селища Бугас Донецької 
області. Пасажири якраз проходили 
паспортний контроль. 

Від отриманих поранень 12 цивіль-
них осіб загинуло та 19 осіб зазнали 
тілесних ушкоджень різного ступеня 
важкості. Так і надалі небезпечно три-
вала служба, а влітку 2015 року Євгеній 
Олександрович, отримавши дозвіл від 
командира частини, зібрав всі необхід-
ні документи та, пройшовши вступні 
випробування, був зарахований до Вій-
ськового інституту телекомунікації та 
інформатизації. 

Процес навчання звісно є нелегким, 

але молодший сержант Євгеній Мель-
ничук з ним успішно справляється і 
на сьогодні є курсантом вже другого 
курсу. Своє подальше життя бачить 
лише офіцером-зв’язківцем. І покладає 
великі надії на те, що всі професійні 
навички і вміння знадобляться лише 
на навчаннях, або для допомоги своїй 
державі та громадянам у мирних цілях, 
а в найближчому майбутньому – в на-
шій рідній Україні наступить довго-
очікуваний мир.

молодший сержант Ципук О.Р.

Семенов Артем Олексійович наро-
дився в 1991 р. у м. Кременчук Полтав-
ської області. Повну загальну освіту 
здобував в с. Потоки Кременчуцького 
району. В 2007 році вступив до Полі-
технічного технікуму за спеціальністю 
„Будівництво та експлуатація цивіль-
них будівель”. В 2011 році, отримавши 
диплом, вступив на заочну форму на-
вчання до Харківського національного 
університету міського господарства за 
спеціальністю інженер проектуваль-
ник будівель та споруд. Того ж року 
й вирішив вступити до Збройних сил 
України, підписавши контракт 18 квіт-
ня 2011 року в 107 Кременчуцькому 
Реактивно-Артилерійському полку в\ч 
А1546. Прийшовши на службу за кон-
трактом, прийняв посаду старшого ме-
ханіка водія реактивно-артилерійської 

Загартовані бойовим досвідом

На фото курсант 25 курсу факультету 
Інформаційних технологій

 молодший сержант МЕЛЬНИЧУК 
Євгеній Олександрович

На фото курсант 26 курсу факультету 
Інформаційних технологій 

молодший сержант 
Семенов Артем Олексійович
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Кращий рівень фізичної підготовки 
показали курсанти: Кубаєвський А.В., 
Опанасенко М.І., Чабан О.М.

Порівняльний аналіз підготовки 
військових фахівців ОКР „спеціаліст” 
2016 та 2017 років показав, що у кур-
сантів-випускників підвищився рівень 
усвідомленості свого місця в розбудові 
Збройних сил України, що призвело до  
покращення загальних результатів.

Результатом 5-річного навчання та 
проведення підсумкової атестації ста-
ло отримання 7 курсантами дипломів 
з відзнакою та однієї золотої медалі: 
курсанти  Анацький Я.Г. (золота ме-
даль), Раєвський А.В., Опанасенко 
М.І., Романчук В.В., Стасишен Б.В., 
Цьопко І.Е., Чабан О.М., 

Випускники отримали свої призна-
чення на первинні офіцерські посади 
до підрозділів Сухопутних військ  – 
60 %, до ГУЗІС  – 16 %, до частин без-
посереднього підпорядкування ГУЗІС 
– 16 %,  до ВПС  – 4 %, до ВМС – 4 %.

Сподіваємось, що Збройні сили 
України отримали в лиці наших ви-
пускників достойне поповнення своїх 
лав.

Заступник начальника інституту 
з навчальної роботи, к.т.н., доцент, 
полковник Сілко О.В.

Результати роботи екзаменаційної комісії  за ОКР „спеціаліст” та основні 
напрями покращення підготовки фахівців
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