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 Вивчення та застосування фахів-
цями Наукового центру зв’язку та ін-
форматизації мобільної рації „Zello”, 
вивчення програмного забезпечення – 
мобільна рація „Zello” фахівцями Нау-
кового центру зв’язку та інформатизації 
розпочалось після анексії АР Крим та з 
перших днів проведення АТО на тери-
торії Донецької та Луганської областей. 

З відкритих джерел інформації ста-
ло відомо, що мобільна рація „Zello” 
активно використовувалась незакон-
ними збройними формуваннями для 
спілкування координації своїх дій. 

Довідково: „Zello” – американська 
компанія, що розробила однойменну  
програму для мобільних телефонів, яка 
дозволяє передавати голосові повідом-
лення через інтернет. „Zello” являє со-
бою емулятор звичайної рації, який має 
можливість надсилати повідомлення 
усім одразу, або кожному персонально. 

Групи спілкування нагадують ча-
стоти звичайної рації, якщо ви є 
членом певної групи – ви можете 
чути всіх членів групи і надсилати 
свої повідомлення всім членам гру-
пи. Групи поділяються на два типи.

В групах першого типу  всі 
можуть говорити і слухати. 

В  групах другого типу тільки один 
користувач говорить, а інші лише слу-
хають. 

Всі розмови в групах спілкуван-
ня між абонентами автоматично за-
писуються адміністраторами груп. 

Доступ (вхід) до групи може 
бути захищений паролем. 
„Zello” працює лише за наявності 
доступу до мережі інтернет та 
мобільних мережах різних поколінь 
(2G,3G,4G і GPRS/EDGE мережі).  

Версії мобільної рації „Zello” 
доступні для мобільних при-
строїв на базі Андроїд (версії 2.3 
і вище), iOS, BlackBerry, Windows 
Mobile, ПК з Windows (XP і вище). 

Всі вище визначені вер-
сії мобільної рації „Zello” без-
коштовні для користувачів.

Науковцями центру був проведе-
ний аналіз використання мобільної 
рації „Zello” та вивченні можливості 
використання мобільної рації „Zello” 
в інтересах Збройних сил України. 

До беззаперечних переваг мобіль-
ної рації „Zello”  можна віднести: 
можливість побудови захищено-
го каналу для голосового зв’язку; 
висока швидкість встановлення з’єд-
нання і передавання повідомлень;
запис всіх переговорів, голосова пошта; 
зручність у використанні, інтуїтивний 
інтерфейс.
  Фахівцями Наукового центру було 
створено робоче місце оператора 
„Zello” та розроблений алгоритм дій 
по реалізації можливості постійно-
го моніторингу і вивченню різних 
груп спілкування в програмі „Zello”. 

Тестування програмного забезпе-
чення мобільної рації „Zello” про-

в о д и л о с ь 
на різних 
платформах 
( A n d r o i d , 
i O S , 
BlackBerry, 
W i n d o w s 
Mobile, ПК 
з Windows).  

Були ро-
зроблені ін-
струкції з ко-
ристування і 
налаштуван-
ню додатко-
вих функцій 
програмного 
забезпечен-
ня „Zello”. 

Розгляда-
лась мож-
ливість ви-
користання 

спеціального програмного забезпечен-
ня „Zello” в якості резервного зв’язку.
Подальше вивчення мобільної рації 
„Zello” показало недоцільність викори-
стовування в Збройних силах України, 
оскільки була отримана інформація про 
ймовірність розташування серверно-
го обладнання мобільної рації „Zello” 
на території Російської Федерації. 

На цьому робота по вивченню і 
моніторингу спеціалізованого програм-
ного забезпечення „Zello” науковцями 
Наукового центру не припинилася. 

Набутий практичний досвід сприяв 
зосередженню на вивченні аналогіч-
ного спеціального програмного забез-
печенням з розташуванням серверно-
го обладнання на території України.
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Події місяця

20 травня 2017 року відповідно до 
Указу Президента України від 14 лю-
того 1997 року № 145/97 „Про День 
науки” в Україні відзначається про-
фесійне свято науковців – День Науки. 

В цей день наша держава шанує 
своїх громадян, які є основними носія-
ми її наукового потенціалу. У сфері обо-
рони України саме військові науковці з 
гідністю представляють цей потенціал.
Посильний вклад в розвиток нау-
ки вносять науковці Військового 
інституту телекомунікацій та ін-
форматизації. До двадцятої річниці 
свого професійного свята ми прийшли 
з гідними результатами незважаючи 
на будь-які складнощі та перепони.
У 2017 році в інституті виконується 
13 НДР та 11 ДКР. На друге півріччя 
заплановано включення до плану 
ННТД ще 13 НДР. Виконано 73 опе-
ративних завдань. Підготовлено та 
видано 1 Збірник наукових праць 
ВІТІ. Науковці інституту прийма-
ють активну участь в науково-прак-
тичних конференціях та семінарах.

Курсанти воєнно-наукового товари-
ства:

на Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт отримали 
диплом І ступеня за напрямом „Війсь-
кові науки”;

на XVII Міжнародному кон-
курсі з української мови ім. 
П. Яцика посіли І та ІІ місця;
  на змаганнях з програмування се-
ред партнерів – країн НАТО „NATO
EnterpriseArchitectureHackathon” у 
Лондоні І місце посіла команда фа-
культету інформаційних технологій.
   Наукова робота будується за прин-
ципом інтеграції науки і освіти, яка 
реалізується шляхом підготовки вій-
ськових кадрів на основі використання 
досягнень науки і техніки, її прогре-
су та результатів науково-дослідних 
робіт, що проводяться в інституті. В 
інституті пройшли урочисті заходи 
на яких з доповіддю про досягнен-
ня інституту в науковій сфері висту-
пив заступник начальника інституту 
з наукової роботи Валерій Романюк.
Керівний склад інституту привітав на-
уково-педагогічних працівників, наго-
родивши грамотами кращих науковців 
з нагоди Дня науки.

16 травня 2017 року у Національно-
му академічному драматичному театрі 
імені Івана Франка відбулася урочиста 
церемонія нагородження перемож-
ців ХVII Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика.
Нагадаємо, що щорічний Міжнарод-
ний конкурс з української мови було 
засновано українським меценатом 
Петром Яциком у травні 2001 року.
Міжнародний конкурс знавців україн-
ської мови імені Петра Яцика –  кон-
курс, який має на меті утверджен-
ня державного статусу української 
мови, піднесення її престижу серед 
молоді, виховання поваги до культу-
ри й традицій українського народу, 
який засновано українським мецена-
том Петром Дмитровичем Яциком.
Особливої похвали заслуговують ви-
хованці нашого інституту, а саме, 
курсант 4-го курсу факультету телеко-
мунікаційних систем Мозертов Ана-
толій Олексійович, курсант 1-го курсу 
факультету інформаційних технологій 
Маков Сергій Олександрович та кур-
сант 2-го курсу факультету інформа-
ційних технологій Дєєв Володимир Бо-
рисович, котрі стали лауреатами цього 
почесного змагання. Вони не перший 
рік приймають участь у різноманіт-
них мовно-літературних конкурсах, 
конференціях та досягають високих 
результатів. Цього разу Дєєв Володи-
мир посів – перше місце, а Мозертов 
Анатолій та Маков Сергій – друге.
Пишаємось Вами наші старанні мо-
вознавці. На Вас чекають ще безліч 
перемог, успіхів у навчанні. І ніко-
ли не зупиняйтесь на досягнутому!
Також висловлюємо подяку 
викладачу кафедри військово-гу-
манітарних дисциплін інститу-
ту Логвіненко Наталії Михайлівні.
Офіцер вітчизняного війська ХХІ 
століття повинен бути не лише про-
фесіоналом своєї справи, але й 
перш за все – патріотом, лідером, 
творчо розвиненою особистістю.

День наукиКонкурс Петра Яцика

На базі Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації, як 
провідного вишу з майже віковою 
історією з підготовки військових фахів-
ців, з 15 по 19 травня 2017 року прово-
диться перший практично-методичний 
семінар з обміну досвідом та знаннями.

Метою проведення заходу є підви-
щення знань та навичок слухачів із 
захисту інформаційно-телекомуніка-
ційних систем від кіберзагроз, об-
мін досвідом та знаннями в системах 
оперативного (бойового) управлін-
ня відповідно до концепції побудо-
ви об’єднаних бойових мереж FMN, 
модель НАТО щодо обміну дани-
ми та відповідні стандарти НАТО.

В семінарі брали участь представ-
ники Секретаріату штаб-квартири 
НАТО з питань консультацій, коман-
дування та управління, представники 
Агенції НАТО з питань зв’язку та ін-
формації та представники управлінь 
Генерального штабу Збройних сил 
України,  видів ЗС України, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Держав-
ної служби України з надзвичайних 
ситуацій України, Національної гвардії 
України а також викладачі, науковці 
й курсанти інституту, які навчають-
ся за спеціальністю „Кібербезпека” й 
вільно володіють англійською 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 сил України.

Обмін досвідом з представни-
ками НАТО з модернізації 

систем управління та зв’язку

Лише в 1809 році німецький вче-
ний Самуїл Томас Земмеринг з Мюн-
хена, після серії відкриттів в області 
електроніки Алессандро Вольта, 
створив телеграф, робота якого 
була заснована на хімічному впливі 
електричного струму на речовини.

У 1832 році російський вчений 
Павло Львович Шилінг створює 
перший електромагнітний теле-
граф. Його конструкція складалася 
з 6 магнітних стрілок, підвішених 
на шовкових нитках і поміщених 
усередину котушок індуктивності. 

В результаті проходження через 
одну з котушок електричного стру-
му, стрілка, в залежності від його на-
пряму, рухалася або вгору, або вниз. 

З нею, в свою чергу, був з’єднаний 
картонний диск. 

Приблизно в той же час свій те-
леграф представили німецькі фізи-
ки Карл Гаусс і Вільгельм Вебер.
Ідею того, що повідомлення телеграфу 
можна не тільки візуально приймати, 
але ще і записувати, висунув Борис 
Семенович Якобі в 1856 році. Він же 
через деякий час втілив її в життя. Пи-
шущий телеграф Якобі мав олівець, 
який кріпився до якоря електромагніту. 

Використовувати перфоленту для 
запису і декодування повідомлень 
вперше запропонував Томас Едісон. 

Він сам і модернізував теле-
графний апарат, пристосував-
ши до нього перфоровану стрічку.

110 років тому в Києві запрацю-
вав перший бездротовий телеграф.

Станцію першого бездротово-
го телеграфу будували під керівни-
цтвом розробника і конструктора, 
вродженого киянина Семена Айзен-
штейна, і перебувало „чудо техніч-
ної думки” на Еспланадній площі. 

Сказати, що в Києві почався теле-
графний бум – це не сказати нічого. 

Відправляти і отримувати телеграми у 
городян стало ознакою хорошого тону.
В „Кіевской Мысли” від 23 лютого 
1907 року з’явилось повідомлення: 
„1 і 2 лютого 1907 року Київська станція 
бездротового телеграфу передавала те-
леграми до Одеси на відстані 410 верст”. 

Сила сигналу прийому показала, 
що це ще не гранична відстань, на яку 
може станція передавати свої знаки. 

Київська станція може передавати 
телеграми на відстань близько 700 верст 
по суші, що відповідає відстані по морю 
близько 2000 верст. Станція була спо-
руджена С. М. Айзенштейна для випро-
бування запропонованої ним системи. 

Під час дослідів в Одесі вдалося от-
римати одночасно телеграми з Києва і 
Жмеринки, де також була спорудженоа 
станція по системі С. М. Айзенштейна.
Одеська станція була побудована 
для зв’язку з Севастополем (відстань 
близько 300 верст по морю), з огля-
ду на слабкість апаратів вона не мог-
ла відповісти на київські телеграми.  

Незабаром була встанов-
лена   двостороння передача.

Перші антени з’явилися на Пе-
черську недалеко від Лаври.
Результати своїх досліджень С. М. Ай-
зенштейн представив на IV Всеросійсь-
кому електротехнічному з’їзді  29 квіт-
ня 1907 року. У 1908 році було закінчено 
будівництво радіостанції в Жмеринці. 

У той час ці дві радіостанції були 
найпотужнішими в Російській імперії. 
Через деякий час військове відомство 
купило ці станції за 70 000 рублів.

В „Кіевской Мысли” від 30 квітня 
1907 написали: „Вчора з’їзд продовжив 

свої заняття. Був прочитаний цілий ряд 
доповідей по всім шести секціях з’їзду. 

У секції” „техніки слабких струмів” 
були зроблені дві доповіді про бездро-
тове телеграфування і телефонування, 
котрі залучили значне число членів”. 

Про станції бездротового теле-
графу великої потужності повідом-
лення зробив С. М. Айзенштейн, 
будівельник бездротового теле-
графу Київ – Жмеринка – Одеса. 

Суттєвою особливістю бездротового 
телеграфу системи С. М. Айзенштейна 
є те, що він користується багатофазни-
ми, а не однофазними струмами і що 
станція бездротового телеграфу Айзен-
штейна пристосована до багаторазової 
передачі депеш, які при тому не мо-
жуть бути по шляху перехоплюваними.

Чудеса техніки
Тим часом, незважаючи на активне 

використання, в 1907 році телеграф Ай-
зенштейна сприймався як чудо техніки.
В „Кіевской Мысли” від 30 квітня
1907 року писали: „Століття пара і 
електрики”, як називали 19-е століт-
тя, вже минув, залишивши у спа-
док своєму наступнику такі чудеса 
техніки, як бездротовий телеграф, 
швидкохідні океанські пароплави і 
паровози, грандіозні промислові за-
клади, де все так гармонійно, так 
строго узгоджено в технічній частині.

Більш жовта газета „Киевлянин”, 
не вдаючись у технічні подробиці, 
написала, що „новий винахід на-
шого дорогого співвітчизника роз-
криває горизонти для спілкуван-
ня між громадянами всього світу”.

І дійсно, кияни, після введення стан-
ції в широку експлуатацію, відправля-
ли і отримували до п’яти мільйонів 
депеш в рік. Міністерство внутрішніх 
справ навіть ввело „телеграфні прави-
ла”: повідомлення писати чорнилом 
або олівцем, чітко і зрозуміло, без по-
марок і виправлень, буквами виключно 
російського або латинського алфавітів.

Але проблема багатопровідних теле-
графів полягала в тому, що навіть про-
сте повідомлення з кількох пропозицій 
оператор передавав більше двох годин.

Що вже говорити про помилки, які 
обов’язково виникають при такому ме-
тоді.

Історія Київського радіотелеграфу

15



Сайт: www.viti.edu.uaСайт: www.viti.edu.ua

Травень 2017 року. Випуск № 9 Травень 2017 року. Випуск № 9

Бій виграє той, чиї підрозділи краще 
підготовлені в тактичному відношенні, 
більш вміло вирішують бойові завдан-
ня, що стоять перед ними. Тому голов-
на мета навчання військ – формування 
високих бойових, моральних, психоло-
гічних і фізичних якостей особового 
складу та удосконалення на їх основі 
бойової майстерності, здатності вико-
нувати будь-яке бойове завдання в най-
більш складних умовах обстановки. 

Максимально наблизити зміст і 
умови навчання до реальної дійс-
ності сучасного бою, учити війська 
тому, що необхідно на війні, застосо-
вувати в учбовому процесі найбільш 
ефективні форми і методи навчан-
ня – це важливі вимоги сьогодення.

Недостатня методична підготовка 
командирів є однією з причин низької 
тактичної виучки підрозділів. І навпа-
ки, при вмілій організації і проведенні 
занять з тактичної підготовки ми мо-
жемо отримати достатній рівень по-
льової виучки кожного солдата і бойо-
вої злагодженості підрозділів в цілому.

Тактична підготовка є основою по-
льової виучки військ. Основна мета 
тактичної підготовки в Військовому 
інститут телекомунікацій та інформа-
тизації – виробити в кожного воїна й 
у підрозділів в цілому практичні на-
вички, уміння і якості, необхідні для 
успішного ведення сучасного бою. 

Основною умовою досягнення успі-
ху в тактичній виучці є дотримання 
принципу – учити війська тому, що 
необхідно на війні. Тактична підго-
товка на кафедрі Загальної тактики 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації проводиться 
відповідно до вимог наказів Міністра 
оборони, організаційно-методичних 
вказівок головнокомандуючого Сухо-
путними військами, бойових статутів, 
настанов, курсів стрільби, програм 
і нормативів із бойової підготовки. 

Розвиток озброєння й бойової 
техніки, зміни в організації військ, 
характері й способах бойових дій 
вимагають від викладачів кафедри 
постійного вдосконалення тактич-
ної підготовки курсантів, обумовлю-
ють зміну й ускладнення завдань, які 
розв’язуються в ході її проведення. 

У сучасних умовах до завдань так-
тичної підготовки належать: вивчення 
теоретичних основ загальновійсько-
вого бою, його принципів й організа-

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

У ході теоретичної  підготовки кур-
санти здобувають потрібні знання й 
уміння необхідні для вправного керу-
вання підлеглими підрозділами. Прак-
тичні ж навички в діях на полі бою, 
в ефективному застосуванні зброї й 
бойової техніки, злагодженість загаль-
новійськових підрозділів у різних ви-
дах бойової діяльності здобуваються на 
тактичних заняттях і бойових стрільбах. 

У ході тактичної підготовки кожен 
курсант, відділення й взвод отримують 
навичкипри наступі з ходу і з положен-
ня безпосереднього зіткнення з против-
ником: скритному висуванню й уміло-
му розгортанню в бойовий порядок 
(скритному заняттю вихідного поло-
ження для наступу), подоланню інже-
нерних загороджень, і особливо мін-
но-вибухових, установлених засобами 
дистанційного мінування, знищенню 
вогневих засобів (у першу чергу про-
титанкових) і живої сили противника 
на напрямку атаки, умілому здійснен-
ню взаємодії з сусідами, танками й ар-
тилерією; знищенню противника, що 
контратакує, вогнем і рішучою атакою; 
подоланню або обходу зон зараження, 
загороджень і перешкод; невідступ-
ному переслідуванню противника; 

в обороні:вмілому використанню 
місцевості для скритного розташу-
вання й створення системи вогню в 
поєднанні з загородженнями й природ-
ними перешкодами; умілому вибору 
вогневих позицій для бойових машин 
піхоти (бронетранспортерів) й інших 
вогневих засобів, а також позицій від-
ділення й інженерному обладнанню їх 
з урахуванням захисту особового скла-
ду й техніки від впливу високоточної 

зброї й зброї масового ураження про-
тивника; ефективному використанню 
всіх вогневих засобів для знищення 
противника перед переднім краєм. 
При його вклиненні в оборону й зав-
зятому втриманню зайнятих позицій; 
безперервному здійсненню взаємодії 
всередині підрозділу й із сусідами; 
умінню за наказом свого командира 
швидко зайняти запасну (нову) пози-
цію й продовжувати вести бій; швид-
кому переходу від оборони до наступу; 

при пересуванні:здійсненню мар-
шів, а також перевезень різними ви-
дами транспорту в умовах постійної 
загрози застосування противником 
зброї масового ураження, впливу його 
авіації, повітряних десантів і розвіду-
вально-диверсійних груп, радіоактив-
ного, хімічного й бактеріологічного 
(біологічного) зараження, руйнування 
доріг і переправ; рішучим діям при 
зустрічі з противником, швидкому роз-
гортанню в бойовий порядок, відкрит-
тю влучного вогню й атаці у фланг і 
тил, дотриманню дисципліни маршу; 

при бойовому забезпеченні: веден-
ню розвідки противника й місцевості; 
умінню діяти як спостерігач дозор-
ного відділення і розвідувального і 
бойового розвідувального дозору, а 
також умілим діям у засідці й пошуку; 

інженерному забезпеченню: облад-
нанню окопів, позицій й укриттів вруч-
ну і з застосуванням засобів механізації, 
їх маскуванню; обладнанню мінно-ви-
бухових і невибухових загороджень на 
займаній позиції, проробленню про-
ходів у загородженнях і руйнуваннях 
противника, у тому числі проведенню 
розвідки водних перешкод і стану доріг; 

У ході занять з тактичної підготовки 
для вдосконалення тактичної виучки 
курсантів наполегливо й цілеспрямо-
вано вирішуються питання психоло-
гічного загартування особового скла-
ду, виховується в нього активність 
й ініціатива, сміливість і рішучість, 
стійкість, мужність і завзятість при 
виконанні бойових завдань. Для цьо-
го на заняттях з тактичної підготовки 
в інституті створюється складна, ди-
намічна обстановка, максимально на-
ближена до бойових дій, що вимагає 
від особового складу подолання різ-
них труднощів і перешкод, що значно 
впливає на психіку, свідомість і волю.
Старший викладач кафедри № 1
підполковник Ахтанін О.Г.

Напрямки вдосконалення тактичної виучки курсантів
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5 травня 2017 року в інституті 
пройшло урочисте зібрання вете-
ранів Всеукраїнського об’єднання 
учасників бойових дій та ветеранів 
військ зв’язку до Дня пам’яті та при-
мирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

Учасники заходу вшанували 
пам’ять всіх учасників другої світової 
війни та загиблих в АТО хвилиною 
мовчання, після пролунав Держав-
ний Гімн України у виконанні духо-
вого оркестру Військового інституту.

Також 5 травня 2017 року в актовому 
залі Печерської райдержадміністрації 
відбулася святкова зустріч голови Пе-
черської районної в місті Києві держав-
ної адміністрації Сергія Мартинчука з 
ветеранами з нагоди Дня пам’яті і при-
мирення та 72-річниці перемоги над на-
цизмом у другій світовій війні. У заході 
взяли участь представники ветерансь-
ких організацій Печерського району, 
учасники АТО, військовослужбовці 
Національної гвардії України та Збро-
йних сил України, курсанти інституту.

Також, під час заходу голова Пе-
черського району Сергій Мартинчук 
вручив подяки ветеранам та учасни-
кам АТО Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації за 
мужність, самовідданість, активну 
громадянську позицію та з нагоди 
відзначення Дня пам’яті та прими-
рення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у другій світовій війні 
полковнику у відставці Бірюкову Воло-
димиру Олексійовичу, учасникам АТО 
підполковнику Мусієнку В.А., майору 
Ланку А.В., курсанту Мельнику Р.Г. 
Час стирає з пам’яті багато подій. Але 
йому непідвладне героїчне минуле. 
Подвиги, здійснені народом України 
в боях з ворогом Батьківщини, без-
смертні. Пам’ять українського наро-
ду буде вічно зберігати імена героїв.
Загальновідомо, що 329 зв’язківців 
за подвиги, які вони здійснили в боях 
з ворогами нашої Батьківщини, удо-
стоєні звання Героя Радянського со-
юзу. 133 зв’язківці стали повними ка-
валерами ордену Слави 3-го ступеня.

Випускник Київського військового 
училища зв’язку, телефоніст взводу 
зв’язку стрілецького батальйону молод-
ший сержант ЛИТВИНЕНКО МИКО-
ЛА ЄВГЕНОВИЧ за особисту мужність 
нагороджений орденами Слави всіх 3-х 
ступенів. В рукопашному бою знищив 

Курсанти інституту, керівни-
цтво Дніпровської районної держад-
міністрації разом із представниками ве-
теранських організацій, воїнами АТО, 
депутатами Київради від Дніпровсько-
го району, представниками громадсь-
кості вшанували пам’ять про загиблих 
воїнів та мирних жителів України.

День  пам’яті та примирення, 72-ї річниці перемоги над нацизмом
15 солдат та офіцерів німецької армії.

Випускник 1923 р., командир полку 
підполковник ПРОЦЕНКО СТЕПАН 
ФЕДОРОВИЧ в листопаді 1941 року 
в районі Дарниці міста Києва його 
полк одним із перших форсував річ-
ку Дніпро. В битві за місто Київ наш 
випускник загинув і був посмертно 
удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу. Він похований біля монумен-
та Слави в місті Києві серед 34 героїв.

Випускник 1937 р. командир радіо-
роти 62-го окремого батальйону зв’яз-
ку капітан ЯКУШЕВ АНАТОЛІЙ 
ІВАНОВИЧ якого війна застала на 
посаді командира роти зв’язку в місті 
Баку. Його бойовий шлях проліг че-
рез Керченський півострів, потім 
Новоросійськ, Кубань, Донбас, Пол-
тавщина та Молдавія. За відвагу, муж-
ність та героїзм йому було присвоєне 
звання Героя Радянського Союзу. В 
післявоєнний час він довго працю-
вав в Міністерстві зв’язку України.

Випускник 1938 р., командир 
стрілецького батальйону капітан 
КОРНЄЄВ ГЕОРГІЙ ІЛЛІЧ першим 
форсував Дунай, чим забезпечив 
успіх іншим підрозділам полку. В цій 
битві Г.І. Корнєєв загинув. 24 берез-
ня 1945 йому присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу посмертно. 

На горі Буда столиці Угорщи-
ни стоїть пам’ятник нашому герою.

Випускник 1941 р., командир Парти-
занського загону лейтенант СТРІЛЕЦЬ 
ПИЛИП ЄВДОКИМОВИЧ, очолюючи 
Партизанський загін, знищив понад 
400 гітлерівців, 20 ворожих ешелонів, 
12 залізничних та шосейних мостів. В 
бою біля станції Полужжя, Брянської 
області 1 лютого 1942 року наш вихо-
ванець, уродженець Київської області, 
загинув. Указом Верховної СРСР від 1 
вересня 1942 року йому було присвоє-
не звання Героя Радянського Союзу.
  600 окремих частин зв’язку наго-
роджені орденами, 200 із них двічі, 
а 58 частин стали гвардійськими. 
172 частинам зв’язку присвоєні по-
чесні звання міст, які вони звільняли.
Більше 160 героїв – зв’язківців вою-
вали в частинах і підрозділах зв’язку 
стрілецьких та мотострілкових кор-
пусів, дивізій, полків і батальйонів.
49 радистів і телефоністів забезпечу-
вали управління вогнем артилерій-
ських полків, дивізіонів і батарей.
40 Героїв Радянського Союзу – зв’яз-

ківців служили в авіації;
24 – в танкових військах;
26 – у військово-морському флоті;
13   герої – зв’язківці  партизанських і ро-
звідувальних загонів і підпільних груп.

Пліч-о-пліч з чоловіками самовідда-
но виконували свій обов’язок і жінки. 

У роки Великої Вітчизняної вій-
ни 13 жінок – зв’язківців стали Ге-
роями Радянського Союзу, із них 12 
віддали життя в боях за Батьківщину.

4 травня 1995 року на тери-
торії інституту, на алеї Героїв 
була відкрита стела на честь май-
же 2000 випускників, що загинули 
у роки Великої Вітчизняної війни.

5 травня 2017 року курсанти фа-
культету „Інформаційних технологій” 
прийняли активну участь в урочистій 
церемонії покладання квітів до могили 
воїнів, які загинули в боях за визволен-
ня нашої держави, щоб гідно вшанува-
ти подвиг переможців нацизму в другій 
світовій війні, ветеранів війни, учас-
ників українського визвольного руху, 
жертв нацистських переслідувань. 

У заході також приймали участь го-
лова Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації Сергій Мар-
тинчук, ветерани другої світової вій-
ни та учні шкіл Печерського району.
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25 травня 2017 року на базі 179-го 
об’єднаного навчально-тренувального 
центру військ зв’язку в місті Полтава 
проведено контрольні заняття з вогне-
вої підготовки з постійним складом та 
курсантами Військового коледжу сер-
жантського складу Військового інсти-
туту телекомунікацій та інформатизації. 

Головною метою якого було набут-
тя особовим складом коледжу нави-
чок з володіння стрілецькою зброєю 
та підвищення вогневої виучки. 

В цілому практичні заняття зі 
стрільб проходять із врахуванням до-
свіду проведення антитерористичної 
операції на сході України і дають змогу 
майбутнім фахівцям зв’язку, закріплю-
вати отримані теоретичні знання та 
відпрацювати навички до автоматизму, 
що є найважливіших факторів у до-
сягненні перемоги над противником .

Під час цих занять курсанти війсь-
кового коледжу також удосконалили 
вогневу й методичну майстерність та в 
черговий раз підтвердили свій високий 
рівень у володінні стрілецькою зброєю.

Події місяця

Зв’язківці коледжу
 підвищують навички

 з володіння стрілецькою 
зброєю

День вишиванки, 
як символ оберега нації

18 травня 2017 року – третій четвер 
місяця – День вишиванки. 

Це свято є самобутнім і самодо-
статнім, не привя’заним до жод-
ного державного чи релігійного. 

Воно покликане зберегти споконвіч-
ні народні традиції створення та носіння 
етнічного вишитого українського одягу.

У культурі практично будь-якого на-
роду є речі, які яскраво відображають 
його особливу національну традицію. 
Вишиванка – яскравий приклад і під-
твердження цьому: історія вишиванки 
своїми витоками сягає в незапам’ятні 
часи. Ще за свідченням знаменитого 
Давньогрецького історика, географа 
і мандрівника Геродота, елементами 
вишиванки був прикрашений одяг 
скіфів, які проживали на наших зем-
лях в період VIII століття до нашої 
ери – IV століття нашої ери. Знамени-
тий арабський мандрівник X століт-
тя у своїх розповідях також згадує 
про русів, які носили вишитий одяг. 

У ході сучасних досліджень, на-
приклад, на Черкащині були знай-
дені срібні бляшки з фігурками 
чоловіків, датування знахідок VI 
століття, дослідження яких показали 
ідентичність елементів одягу і орна-
менту вишивки українського народ-
ного костюму XVIII – XIX століть.

У Військовому інституті телеко-
мунікацій та інформатизації також під-
тримується традиція святкування Дня 
вишиванки, як символу збереження та 
популяризації українських цінностей. 

Зокрема, викладачі та курсанти, 
одягнувши вишиванки у знак єдності 
всього багатонаціонального українсь-
кого народу, привітали один одного, 
а також учасників АТО інституту, як 
захисників цілісності та недоторка-
ності нашої рідної країни, тим самим 

долучились до 
загального підне-
сення вираження 
своєї національної 
та громадянської 
позиції й духов-
ної свідомості.

Такі заходи під-
німають бойовий 
і моральний дух, 
оскільки вишиван-
ки здавна слугу-
вали оберегом для 
всіх українців.

В військах зв’язку – 
Морзе не забуте

20 травня 2017 року збірна коман-
да інституту з радіоспорту, на чолі 
капітана команди курсанта 131 на-
вчальної групи старшого солдата 
Шпорталюк Н. Л., прийняла участь у 
відкритих змаганнях по радіоспорту 
на кубок Київського обласного авіа-
ційного центру (ПрАТ „АС”) за адре-
сою: Київська область, смт. Бородянка.

До відкритих змагань по радіоспор-
ту залучався особовий склад курсантів 
факультетів Бойового застосування 
систем управління та зв’язку і телеко-
мунікаційних систем.

За результатами відкритих змагань 
з радіоспорту особовий склад факуль-
тету Бойового застосування систем 
управління та зв’язку, як завжди, про-
демонстрував злагоджену командну 
роботу та сержанти Кравцов К.Ю., На-
гуляк М.В. (351 навчальна група) зай-
няли в особистій першості 1 та 2 місце 
відповідно.

У командному заліку збірна команда 
Військового інституту телекомуніка-
цій та інформатизації зайняла перше 
місце та отримала кубок Київського 
обласного авіаційного центру.

Високі показники під час практич-
ного виконання зазначених заходів 
з радіоспорту були досягнуті завдя-
ки тренера команди, працівника ЗСУ 
Суханевича В.М.
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Наука є колективною творчістю 
і не може бути нічим іншим. Вона як 
монументальна споруда, будувати 
яку потрібно століттями, де кожен 
повинен принести камінь, який часто 
коштує йому цілого життя.

Анрі Пуанкаре

Поряд із головною функцією ви-
щих навчальних закладів (ВНЗ) – 
провадження освітньої діяльності, 
стоїть завдання здійснення наукової 
(науково-дослідної) діяльності, спря-
мованої у загальному випадку на 
одержання нових об’єктивних і ар-
гументованих знань та (або) пошук 
шляхів їх застосування, підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації та 
органічного поєднання освітньої, на-
укової та інноваційної діяльностей.

Загальновизнано, що фундамент 
наукового потенціалу будь-якої ор-
ганізації складає її наукове товари-
ство, саме тому проведення фунда-
ментальних та прикладних наукових 
досліджень у ВНЗ опирається на один 
з основних принципів наукової діяль-
ності – створення, збереження та 
розвитку наукових шкіл (НШ), як 
форм організації колективної науко-
вої праці. Процес їхнього формуван-
ня в умовах ВНЗ полегшується лише 
тим, що науковий колектив одночасно 
виконує освітні та наукові функції. 

Традиційно в якості базового струк-
турного підрозділу ВНЗ виступає ка-
федра, але не кожен науковий колектив 
кафедри може претендувати на звання 
НШ. В даному випадку НШ не тільки 
відкриті, емоційно-ціннісні та інте-
лектуальні спільноти вчених різних 
статусів під керівництвом лідера шко-
ли (автора програмної концепції), що 
характеризуються єдиною дослідною 
програмою, спільністю наукових по-
глядів і стилем наукової діяльності в 
конкретній галузі, а й нерідко наукові 
колективи зі своєю історією станов-
лення, розвитку та сучасного стану. 

Саме тому в провідних вишах 
НШ формуються навколо заслуже-
них вчених, що безсумнівно при-
носить значний науковий ефект.
Не виняток і наш інститут, базис на-
укового підґрунтя якого складають 
заслужені діячі науки і техніки Украї-

ни, заслужені працівники, освіти, Ла-
уреати Державної премії України в 
галузі науки і техніки та академіки 
галузевих академій. За роки розвит-
ку інституту сформовано та активно 
працюють 7 наукових шкіл, які від-

Наукові школи інституту, як вектори 
в концепції науково-дослідних програм

Наукова школа Керівник

Системи управління мобільни-
ми радіомережами

доктор технічних наук, професор 
РОМАНЮК В.А.

Надійність, живучість та екс-
плуатація складних технічних 

систем і комплексів

доктор технічних наук, професор 
КРЕДЕНЦЕР Б.П.

Методи і технічні засоби діагно-
стування технічних систем

доктор технічних наук, професор 
ЖЕРДЄВ М.К.

Теоретичні основи національної 
безпеки суспільства

доктор філософських наук, професор 
АНАНЬЇН В.О.

Теорія і практика побудови 
інтелектуальних систем органі-

заційного типу

доктор технічних наук, професор 
САМОХВАЛОВ Ю.Я.

Телекомунікаційні мережі та 
управління ними

доктор технічних наук, професор 
РОМАНОВ О.І.

Інформаційна безпека
доктор технічних наук, професор 

ХОРОШКО В.О.

повідають спеціальностям підготовки 
наукових кадрів, що дозволяє збері-
гати науковий потенціал інституту:
Дані НШ, задаючи вектори розвитку 
науки в інституті прагнуть сформува-
ти з числа дослідників (докторантів, 
ад’юнктів, наукових (науково-педа-
гогічних) працівників, курсантів) на-
укових і світоглядних однодумців, 
одночасно вирішуються завдання по 
розробці та захисту наукових ідей, під-
готовці молодих вчених, виробленню у 
них певного стилю роботи і мислення. 
Молодий вчений на початку свого на-
укового шляху має змогу визначитися 
із НШ інституту, з метою формування 
його як фахівця в проблематиці НШ із 
використанням її наукового потенціалу.
В інституті працює Спеціалізована 

вчена рада СРД 26.710.01 по захисту 
докторських та кандидатських дисер-
тацій, якою за 2003 – 2016 роки про-
ведено 101 засідання та захищено 6 
докторських та 54 кандидатських дис-
ертацій. За цей час в інших Спеціалі-

зованих вчених радах науковцями 
інституту захищено 17 дисертацій (4 
докторських та 13 кандидатських).
Перспективи науки завжди визначали-
ся перспективами провідних НШ, що 
особливо характерно для XXI століття, 
коли всі галузі світової науки досягли 
значних висот, а будь-які наукові про-
блеми вимагають об’єднання зусиль 
вчених та утворення колективів вчених.

Таким чином, НШ інституту не 
тільки акумулюють багатолітній до-
свід вчених, а й являються систе-
мою відбору, підготовки і вихован-
ня дослідників нового покоління. 

Начальник науково-організаційного 
відділу, підполковник Діянчук І.М.
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Цього року Україна відзначає 25 
річницю з початку своєї участі в між-
народній миротворчій діяльності. 
Миротворцям доводиться пристосо-
вуватися до жорстких та екстремаль-
них умов заради миру. З власного 
досвіду знаю, що наші військовослуж-
бовці гідно несуть свій обов’язок 
поза межами нашої держави. Не-
зважаючи на непростий для Украї-
ни час, вона залишається впливовим 
суб’єктом в системі світової безпеки.

Участь у Миротворчій місії – це 
безперечно унікальний досвід. Для 
встановлення миру на планеті залуча-
ються значні потужності нашої дер-
жави. У 9 країнах світу наші відважні 
побратими  служать у складі спільних 
миротворчих сил заради високої мети.
Разом зі своїми співвітчизниками я 
приймала участь в Місії ООН зі ста-
білізації у Демократичній Республі-
ці Конго (ДР Конго). На просторах 
другої за величиною країни в Африці 
наші війська розгорнули миротворчий 
контингент у складі 250 чоловік. Крім 
того, 16 офіцерів Збройних сил Украї-
ни займають посади офіцерів шта-
бу місії та військових спостерігачів. 
Близько 50 країн допомагають владі ДР 
Конго у підтриманні порядку в країні. 
Серед них Бангладеш, Бельгія, Бра-
зилія, Гана, Гватемала, Єгипет, Замбія, 
Індія, Індонезія, Ірландія, Йемен, Ка-
нада, Кенія, Китай, Малайзія, Малі, 
Марокко, Монголія, Непал, Нігер, Ні-
герія, Танзанія, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Румунія, Сенегал, Сер-
бія, Великобританія, Сполучені Шта-
ти Америки, Туніс, Уругвай, Франція, 
Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Пів-
денна Африканська Республіка та інші.
Цікаво, що люди з різних куточків 
світу досить органічно співпрацюють 

під час виконання спіль-
них завдань, незважаю-
чи на культурні та етніч-
ні відмінності. Мабуть 
запорукою такого успіху 
є те, що всі вони гурту-
ються заради зменшення 
загрози цивільному на-
селенню з боку негатив-
них сил. Завдяки миро-
творцям армія ДР Конго 
намагається створювати 
більш стабільне та без-
печне середовище для 

своїх громадян. Місія сприяє в надан-
ні гуманітарної допомоги та нагляді за 
станом справ з питань прав людини.
Особисто я виконувала обов’язки 
офіцера відділу поточних операцій 
Центру логістичного забезпечення 
Місії. До спектра  моїх завдань вхо-
дило планування, виконання, моніто-
ринг та доповіді щодо логістичних 
завдань у відповідності з визначени-
ми пріоритетами, включаючи щоден-
не забезпечення військового, цивіль-
ного та поліцейського компонентів; 
надання допомоги та співпраця з ре-
гіональними логістичними офісами 
щодо визначення пріоритетів Місії та 
розподілення наявних ресурсів в ме-
жах Плану забезпечення та інше. Я 
була інтегрована у цивільно-військо-
вий відділ. Разом зі мною проходили 
службу офіцери з країн: Пакистан, Ін-
дія Бангладеш, Туніс, Уругвай, Ємен, 
Румунія, Нігерія, Філіпіни, Ліван та 
Уганда. Хочу відмітити, що рівень 
підготовки моїх колег був достатньо 
високим і повністю забезпечував якіс-
не виконання покладених завдань.
 Участь в миротворчій місії суттєво 
впливає на світогляд людини, змі-
нює ціннісні орієнтири. Зараз я живу 
із враженням, що побувала в одному 
з найдивовижніших місць на землі. 
ДР Конго – це безперечно країна кон-
трастів, парадоксів, а також природних 
катаклізмів. В країні вже активно ви-
користовується 3/4G інтернет, а люди 
й досі вірять в магію та різноманітні 
прикмети. На стихійних ринках мож-
на побачити як сучасні імпортні про-
дукти, так і традиційне мавпяче м’ясо. 
Для мене стало відкриттям, що місцева 
дітвора співає гімн України, але воно 
і не дивно, оскільки український кон-
тингент давно вже допомогає державі у 

вирішенні конфлікту. Коли є час, наші 
військовослужбовці вчать грамоті діто-
чок. Республіка є однією з найбідніших 
у світі за ВНП на душу населення (біля 
$200 на мешканця), проте за природни-
ми багатствами це одна з найбагатших 
країн світу. Вартість мінеральних ре-
сурсів оцінюється на 24 млрд. доларів. 
Умови життя дуже контрастні, в столи-
ці країни – Кіншасі, є абсолюно все, на 
відміну від віддалених районів. Люди, 
що живуть у селах не мають навіть уяв-
лення про електроенергію та інші блага 
цивілізації. Вартість життя у республі-
ці є вкрай дорогою, продукти харчуван-
ня, як правило імпортуються в країну. 

Незважаючи на присутність миро-
творчих сил, ситуація залишається 
досить небезпечною. В країні діє ко-
мендантська година, миротворцям за-
боронено самостійно пересуватися по 
вулицях. Цивільне населення страждає 
від раптових набігів повстанців. Через 
бідність місцеві бачать у миротворцях 
лише наживу, переважна більшість 
просить милостиню. В країні пошире-
не звертання до європейців „Мзунгу”. 
У давнину це слово означало привид, 
але с приходом „білих”, воно стало 
своєрідним маркуванням чужинців. 
Не пощастило народитися жінкою в 
ДР Конго, оскільки традиційно на їхні 
плечі покладається забезпечення сім’ї. 

Як правило, на вулицях можна по-
бачити картину, коли тендінтна жі-
ночка носить на голові важкі речі, а 
за спиною у неї немовля і поряд може 
йти чоловік, який необтяжений нічим. 
 Усі миротворці, що відправляються в 
Африку, мають пройти обов’язкову вак-
цинацію. Малярія поширена на всій те-
риторії ДР Конго. На жаль від неї немає 
вакцини і щороку вона забирає тисячі 
життів. Необхідно додержуватися су-
ворих правил безпеки аби не захворіти. 
Багато ще можна говорити про досвід 
миротворчості та про країну в ціло-
му, але на мою думку „краще один 
раз побачити, ніж сто раз почути”.   
 З нагоди Міжнародного Дня Ми-
ротворців ООН хочу побажати всім 
нашим військовослужбовцям та їх-
нім родинам міцного здоров’я, ща-
стя та нових звершень у справі 
служіння миру та спокою на землі!

Військовий спостерігач ООН, 
капітан Скидан І.В.

Досвід участі в Місії ООН зі стабілізації у 
Демократичній Республіці Конго
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У період з 3 по 8 травня з курсан-
тами перших курсів ВІТІ проведені 
практичні заняття з загальновійсь-
кових дисциплін під керівництвом 
офіцерів управління факультетів 
та науково-педагогічних праців-
ників кафедри „Загальної тактики”.

Під час проведення комплекс-
них практичних занять майбут-
ні офіцери-зв’язківці відпра-

цьовували практичні навички:
– здатність планувати, організову-

вати та вести основні види бою, чітко 
визначати бойові завдання, орієнтува-
тися в складних умовах бойової обста-
новки;

– впевнено діяти та виконувати 
завдання інженерного забезпечення 
в різних видах бою, організовувати 
РХБ-захист в підрозділі в ході виконан-
ня завдань за призначенням;

– орієнтуватися на місцевості, впев-
нено працювати з топографічними, 
спеціальними картами, оформляти 
бойові графічні документи для під-
тримки прийняття рішення на ведення 
бойових дій;

– підтримувати життєдіяльність вій-
ськовослужбовця в автономних умовах 
у різних фізико-географічних умовах 

Гартування „полем” 

під час виконання бойових завдань;
– приймати оптимальні рішення на 

основі аналізу отриманої інформації, 
оцінки обстановки та проведених так-
тичних розрахунків.

Слід зазначити, що ми робимо осо-
бливий акцент не тільки на практичні 
знання, навички та вміння відпра-
цьовані до автоматизму самих кур-
сантів, а й на їх методичні навички та 
вміння, тобто вміння навчити інших. 

Справжній офіцер-зв’язківець не 
тільки сам володіє військово-про-
фесійними якостями, а також готує 
особовий склад до дій в умовах реаль-
ного бою, або екстремальних умовах.

В цілому, під час проведення занять 
була досягнута не тільки навчальна, а 
й виховна мета – впевненість у самому 
собі, у своїх силах, у своїй зброї та до-
сконале володіння нею – є головним у 
досягненні перемоги над противником.

У період з 24 по 28 квітня з кур-
сантами першого курсу факультету 

Гартування „полем” 
курсантів факультету 

телекомунікаційних систем ВІТІ

Практична складова – 
академія для виховання 

справжнього 
офіцера-зв’язківця

телекомунікаційних систем, на фон-
дах навчально-матеріальної бази ба-
тальйону забезпечення навчального 
процесу ВІТІ проведені практичні за-
няття з загальновійськових дисциплін.

Під час проведення занять у полі 
під керівництвом науково-педагогіч-
них працівників кафедри „Загальної 
тактики” та офіцерів – командирів 
підрозділів, майбутні офіцери-зв’яз-
ківці набули практичних навичок з 
організації управління підрозділами в 
сучасному загальновійськовому бою, 
забезпеченні бойових дій та опанува-
ли прийоми та способи ведення влуч-
ного вогню зі штатного озброєння.

Сьогодні при підготовці офіцерів на-
голос робиться саме на практичну під-
готовку, на проведення якої відводиться 
близько 70 відсотків навчального часу. 

Головною метою є підготовка кур-
санта як військового, здатного впевне-
но діяти на полі бою та вести вогонь 
зі стрілецької зброї; фізично та мо-
рально адаптувати, фактично ще учо-
рашнього школяра, до умов військової 
служби, створивши таким чином міцне 
підґрунтя для оволодіння військовою 
кваліфікацією фахівця військ зв’язку.
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27 травня 2017 року  відбулися занят-
тя з практичного виконання навчаль-
но-бойових завдань за фахом та загаль-
новійськових дисциплінз курсантами 3 
курсу  інституту. Захід відбувається на 
фондах навчально-матеріальної бази 
батальйону забезпечення навчального 
процесу вишу.

Під керівництвом науково-педа-
гогічних працівників кафедр та ко-
мандирів підрозділів майбутні офіце-
ри-зв’язківці вдосконалюють знання та 
практичні навички з експлуатації тер-
міналу супутникового і транкінгового 
зв’язку, КХ радіостанцій; розгортання 
та експлуатації КШМ, комплексних 
апаратних зв’язку, антенно-щогло-
вих пристроїв, тропосферної станції, 

ліній зв’язку, абонентських мереж та 
термінальних пристроїв; відпрацюван-
ня вибору місць розташування КСП 
підрозділів батальйонної тактичної 
групи та складання схеми місцевості 
місць розташування КСП; організації 
та здійснення РХБ захисту, фортифіка-

ційного обладнання і маскування КСП 
та охорони підрозділів батальйонної 

тактичної групи; відпрацювання по-
рядку посадки, розташування в авто-
мобілі та евакуації особового складу, 
способів буксирування автомобільної 
техніки тощо.

Курсанти 3 курсу інституту практично виконують 
навчально-бойові завдання

Начальник інституту полковник 
Євген Степаненко, зазначив: „По-
льовий вихід є обов’язковою скла-
довою військово-професійного на-
вчання та практичної підготовки 
майбутніх офіцерів військ зв’язку. 

Акцент під час занять зроблений 
на практичну підготовку, викори-
стання набутого під час АТО досвіду. 

Загалом, за вимогою часу, в інституті 
триває робота щодо переходу від тра-
диційної академічної освіти до набуття 
практичних військово-професійних на-
вичок шляхом збільшення проведення 

занять з військово-про-
фесійних дисциплін на 
полігонах, стрільбищах, 
навчальних та бойових 
зразках озброєння та 
військової техніки, а 
також залучення фахів-
ців з бойовим досвідом. 

Вже сьогодні в ін-
ституті на це відводить-
ся більше 70 відсот-
ків навчального часу.

Офіцер-зв’язківець 
повинен досконало во-
лодіти військово-про-
фесійними якостями, 
а також вміти підготу-
вати особовий склад 

до умов реальних бойових дій. По-
льова виучка для зв’язківця є запо-
рукою успішного виконання бойо-
вих завдань, тому кожен курсант під 

час практичних занять намагається 
засвоїти якнайбільше матеріалу та 
практичних навичок під керівництвом 
досвідчених викладачів”, – наголо-
сив полковник Євген Степаненко.

ЗНІ з МПЗ
полковник Петровський О.Є.
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адаптивна, що відображає їх нестан-
дартність, і відрізняється від класичної 
схеми архітектури. В цілому під мобіль-
ною адаптивною мережею розуміється 
формована сукупністю мобільних вуз-
лів, динамічно змінюється мережева ін-
фраструктура, яка має такі особливості:

– відсутність зовнішніх механізмів 
настройки, тобто мережа є самостій-
ною конфігурацією; 

–  мережевий вузол виконує функ-
цію як маршрутизатор, так і кінцевий 
пристрій;

–  відносно невеликий час життя ме-
режі в одному і тому ж стані.

Мобільна адаптивна мережа має 
ряд переваг в порівнянні з мережами 
з фіксованою інфраструктурою – це 
висока живучість, гнучкість топології 
і автоматична адаптація до змін конфі-
гурації мережі. Базою для формування 
таких мереж є радіостанції, які ство-
рені в США за програмою JTRS (Joint 
Tactical Radio System). JTRS передба-
чає створення єдиних для всіх видів ЗС 
сімейства уніфікованих багатосмуго-
вих, модульних, програмованих радіо-
станцій, за основу апаратної частини 
і програмного забезпечення яких була 
взята архітектура відкритих систем.
Військове керівництво ЗСУ та пар-
тнерів членів НАТО вважає, що ця си-
стема є оптимальною для досягнення 
успіху в функціонуванні цифрового ме-
режевого зв’язку на полі бою, і розгля-
дають її як один з компонентів системи 
глобальної інформаційно-управляючої 
системи.  Розширення і поглиблення си-
туативної обізнаності в тактичній лан-
ці управління, можливість гарантова-
ного надання каналів зв’язку,  прийом, 
обробка, передача командних та інфор-
маційних матеріалів різного формату з 
високою швидкістю і в масштабі часу, 
близькому до реального, при високому 
ступені захищеності каналів зв’язку  
– такі ключові завдання покладені на 
систему тактичного радіозв’язку JTRS.

Таким чином, в даний час для за-
безпечення інтеграції ЗСУ в єдиний 
інформаційний простір йде процес 
повномасштабного впровадження пер-
спективних систем і засобів  зв’язку на 
основі  нових інформаційних техноло-
гій. 

Для збільшення ефективності взає-
модії підрозділів в тактичній ланці 
управління і організації зв’язку між 

підрозділами різних видів ЗСУ в гло-
бальному масштабі передбачається 
використовувати багатодіапазонні про-
грамовані радіостанції сімейства JTRS. 

Цьому напрямку приділяється 
значна увага в ГШ ЗСУ, внаслідок 
чого реалізація та впровадження від-
повідного обладнання є складовою 
частиною загального перспектив-
ного плану розвитку ЗСУ в цілому.

Старший викладач кафедри № 13, 
підполковник Шевченко В.І.

Викладач кафедри №11, 
майор Клімович С.О.

Модернізація зв’язку та системи управління 
Збройних сил України

Всесвітня епідемія зараження 
комп’ютерів WannaCry.

З 12.05.2017 року світ струснула 
череда потужних атак зараження знач-
ної кількості комп’ютерів шкідливим 
програмним забезпеченням WannaCry.
WannaCry відноситься до такого кла-
су шкідливого програмного забез-
печення (Malware), як Ransomware. 
Ransomware – шкідливе про-
грамне забезпечення основ-
ною метою якого є вимагання. 

Як правило, це здійснення зара-
ження комп’ютера, яке призводить до 
блокування його роботи або обмежен-
ня доступу до інформації на ньому.
Останнім часом досить популяр-
ні Ransomware „шифрувальники”. 
Вони зашифровують ваші власні 
файли та вимагають перевести пев-
ну суму на визначений рахунок. В 
кіберзлочинності досить розповсюд-
жена валюта Bitcoin – кріптовалюта.

Реалізація кіберзагрози заражен-
ня шкідливим кодом WannaCry поля-
гає в реалізації послідовності подій. 
Шкідливе ПЗ відслідковує комп’ю-

тери з відкритим TCP-портом 445, 
через який працює протокол SMBv1. 
Після виявлення відкритого порту на-
магається використати вразливість 
EternalBlue та встановити бекдор 
DoublePulsar, через який і заванта-
жується WannaCry, який, в свою чергу, 
зашифровує усі особисті файли алго-
ритмом RSA та вимагає надіслати ви-
куп за розшифрування у розмірі 300 $.
За 3 дні шкідливим кодом було уражено 
більше 300 000 комп’ютерів по всьому 
світу. Отримані збитки підраховуються.
Кіберфахівці компанії Google пов’я-
зують реалізацію цієї атаки з кібе-
ругруповуванням Північної Кореї.
Реалізації даної кібернетичної загро-
зи завдало значних збитків, але саме 
шкідливе ПЗ має суттєвий недолік, 
що допомогло французькому нау-
ковцю в галузі кіберзахисту Adrien 
Guinet розробити програмне забез-
печення, яке здійснює розшифруван-
ня файлів зашифрованих WannaCry. 

Прорахунком хакерів було те, що 
вони здійснили помилку при реалізації 
асиметричного алгоритму RSA. Так, 
після створення пари ключів шифру-
вання: відкритого і закритого (секрет-
ного), вони не видаляли з комп’ютерів 
жертв прості числа P і Q, які явля-

ються вхідними даними для генерації 
секретного ключа. Даним недоліком 
і скористався французький вчений.

Стрімке зараження комп’ютерів по 
усьому світу шкідливим ПЗ WannaCry 
черговий раз вказало на безсилість 
світу перед значним напором кіберза-
гроз, необхідність розвитку ефектив-
ної системи кіберзахисту та навчання 
суспільства основам  безпечної роботи 
у кіберпросторі.

Старший викладач кафедри № 1, 
к.т.н., підполковник Шевченко А.С.

Епідемія WannaCry
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В даний час Міністерство оборо-
ни України  здійснює повномасштаб-
ну модернізацію систем управління 
і зв’язку, що передбачає поряд з вне-
сенням змін до організаційно-штат-
ної структуру з’єднань, частин і 
підрозділів організацію  віддалено-
го доступу до інформаційних ре-
сурсів місць постійної дислокації.

 У зв’язку з цим додаються знач-
ні зусилля по реалізації програм 
впровадження мережевих інфор-
маційних технологій в практи-
ку бойового застосування військ. 

Мета проведених технологічних і 
структурних змін полягає в створен-
ні формувань нового (модульного) 
типу, оснащених системами і засо-
бами інформаційного забезпечення 
модульної конструкції, що дозво-
лить не тільки оптимізувати струк-
туру формувань з урахуванням ви-
конання конкретних завдань, а й 
забезпечити істотне підвищення бо-
йової потужності і ефективності засто-
сування сил при веденні бойових дій. 
Спектр напрямків робіт в даній об-
ласті досить широкий, починаю-
чи від індивідуальної підготовки та 
екіпіровки військовослужбовців, 
здатних вести бойові дії в єдиному 
інформаційному просторі і закінчу-
ючи створенням підрозділів, що фор-
муються за модульним принципом 
для вирішення відповідних завдань. 

Реалізація цих напрямків дозво-
лить перетворити частини традиційної 
структури в сили нового типу, які будуть 
гарантувати перевагу навіть над рівним 
в технічному оснащенні противником.
Заходи, що вживаються по повномас-
штабній модернізації всієї інформацій-
ної інфраструктури і підвищення ролі 
інформаційних систем знаходяться в 
руслі загальної націленості ЗСУ на 
формування глобальної інфраструк-
тури, що надає можливості спільного 
використання та обміну інформаційни-
ми ресурсами між усіма видами ЗСУ в 
рамках концепції ведення бойових дій 
в єдиному інформаційному просторі.
Така перспективна інформаційна струк-
тура ЗСУ є аналогом глобальної інфор-
маційно-управляючої мережі ЗС США, 
яка надасть змоги ЗСУ перейти до ме-
режецентричного  принципу  бойово-
го управління, що забезпечить надій-
не мережеве забезпечення, високий 
ступінь узгодженості і синхронізації 

дій розсерджених на полі бою бойових і 
допоміжних формувань усіх видів ЗСУ. 

При цьому особливу увагу в рам-
ках створення інформаційної ін-
фраструктури командування ЗСУ 
приділяє розвитку систем зв’язку 
і АСУ для тактичних підрозділів, 
які ведуть бойові дії в безпосеред-
ньому зіткненні з противником.

До систем зв’язку тактичних 
підрозділів пред’являються такі базові 
вимоги: забезпечення безперервності 

бойового управління при знаходжен-
ні на місцевості з різним рельєфом; 
надійність зв’язку при високій мобіль-
ності абонентів; гарантована захи-
щеність каналів від несанкціонованого 
доступу і впливу засобів РЕБ против-
ника, а також надання гарантованої 
якості обслуговування користувачів. 
Ключове місце при вирішенні завдань 
в тактичній ланці займають технології 
бездротового доступу до розподіле-
них інформаційних ресурсів, оскіль-
ки переваги використання засобів 
радіозв’язку під час роботи в мережі 
очевидні: мобільність, простота і опе-
ративність доступу до даних, тощо. 

Основними засобами зв’язку для 
формувань тактичного рівня (батальй-
он і нижче), безумовно, залишають-
ся радіостанції Motorola, HARRIS і 
термінали тактичного супутникового 
зв’язку Tooway. В даний час команду-
вання ЗСУ приступило до реалізації 
планів впровадження засобів зв’язку 
нового покоління, метою яких є за-
безпечення інтеграції нижніх ланок 

управління в глобальну інформацій-
ну інфраструктуру, що створюється. 

Технічний вигляд цих засобів зв’яз-
ку буде визначатися реалізацією про-
грам впровадження багатодіапазонних, 
багатофункціональних програмова-
них радіостанцій. Вони складаються 
з уніфікованих модулів, причому діа-
пазон їх робочих частот перекриває 
КВ та УКВ діапазони, при цьому ос-
нову апаратної частини і програмно-
го забезпечення радіостанцій складає 

архітектура відкритих систем, яка 
дозволяє широко використовувати 
комерційні технології і технічні рі-
шення, розширити вітчизняну ви-
робничу базу, підвищити конкурен-
цію між постачальниками і знизити 
витрати на придбання, закупівлю та 
експлуатацію засобів радіозв’язку. 
Сьогодні стає особливо очевидно, що 
перепрограмовані радіостанції в знач-
ній мірі вплинуть на вигляд світової 
телекомунікаційної інфраструктури.
Всі компоненти радіостанції, починаю-
чи від антен, комплектуючі елементи, 
програмне забезпечення та закінчуючи 
базовими станціями, створюється на 
основі унікальних технологій. Однак, 
особливого значення в бойових умо-
вах, що характеризуються миттєвою 
зміною обставин і динамічністю ситу-
ації, набуває можливість формування 
радіомережі, всі функції адміністру-
вання якої виконують самі вузли без 
участі будь-яких елементів мережевої 
інфраструктури або оператора. Мережі 
даного типу отримали назву мобільна 

Модернізація зв’язку та системи управління 
Збройних сил України

Збройні сили розвинених країн 
світу активно замовляють науці і про-
мисловості високотехнологічні засо-
би збройної боротьби і впроваджують 
сміливі інноваційні рішення. У свою 
чергу, впровадження принципово но-
вих технологій у військовій справі, 
в кінцевому рахунку, обумовлює 
зміну самої філософії ведення війн.

Наприклад, в Іраку ЗС США на 
практиці перевірили так звану док-
трину Рамсфельда, основою якої є: 
відмова від чисельної переваги над 
противником за рахунок технологіч-
ної переваги, використання пов’я-
заних в єдину інтегровану систе-
му передових технологій знищення 
і швидкісної передачі інформації.

Визначальною умовою досягнен-
ня стратегічної та оперативно-так-
тичної переваги над супротивни-
ком в ході бойових дій є високий 
рівень забезпечення військ (сил) всі-
ма видами оперативної інформації. 

В умовах високої динаміки ведення 
бойових дій таку перевагу можливо до-
сягти тільки у випадку, коли оперативна 
інформація про поточну обстановку до-
ступна для всіх ланок управління (вклю-
чаючи окремих військовослужбовців).

На думку військових фахівців, 
такий підхід вже зараз забезпечує 
військову перевагу над будь-яким 
потенційним противником, а та-
кож обумовлює новий характер май-
бутніх війн і способи їх ведення. 

Одна з тенденцій розвитку сучасних 
систем озброєння – істотне знижен-
ня ролі людини з подальшим повним 
усуненням її від безпосередньої участі 
в ході бою. Для військових дій вже 
найближчого часу буде характерно 
зростаюче значення високоточної, 

електромагнітної, лазерної, інфраз-
вукової зброї, інформаційно-керую-
чих систем, безпілотних літальних і 
автономних морських апаратів, ке-
рованих роботизованих зразків оз-
броєння і військової техніки (ОВТ).

На сьогоднішній день провідними 
країнами розробляються і впроваджу-
ються нові стратегічні концепції, засто-
сування всього арсеналу таких засобів. 

При цьому, країнам з низьким рів-
нем розвитку технологій доведеться 
компенсувати відставання за рахунок 
істотного збільшення в бойових діях 
особового складу і обсягу виробни-
цтва зразків ОВТ минулих поколінь, 
що веде до економічного виснаження.

Не випадково в ЗС різних країн світу 
все більш широкого поширення наб-
увають роботи, які на даний момент 
використовуються, в першу чергу, для 
саперних робіт, операцій розвідки і слу-
жать допоміжними автономними аген-
тами. З’явилися і комплексні бойові 
роботизовані системи. Набуває попу-
лярності всілякий безпілотний транс-
порт. Наприклад, доставкою зброї і 
озброєння з недавнього часу займа-
ються безпілотні гвинтокрили, які за-
безпечують всім необхідним підрозді-
ли, які виконують бойові операції. 

Цю безпілотну систему можна 
налаштувати на повну взаємодію з 
будь-якими роботизованими армій-
ськими підрозділами, і, таким чином, 
усунути необхідність присутності 
людини на полі бою. Впроваджують-
ся прикордонні морські судна, які 
здійснюють патрулювання кордонів 
і акваторій без допомоги людини.

Сучасні військові роботизовані 
системи поділяють на: розвіду-
вальні, інженерні, бойові, тилові.

Хоча, слід зазначити, що для ба-
гатьох автоматизованих апаратів 
подібний розподіл досить умовний. 

Вони являють собою уніфіковані 
платформи, на які залежності від по-
треб встановлюються різні модулі. 
Так що робота-сапера можна лег-
ко перетворити в бойового робота.

Роботизовані системи давно вико-
ристовуються для збору розвідданих, 
пошуку цілей і цілевказання, спосте-
реження за обстановкою. Для таких 
цілей використовують і безпілотні 
літальні апарати і наземні роботи. 

Розглянемо найбільш ефективні в 
даному класі. Dragon Runner оснаще-
ний гусеничним шасі, він призначений 
для використанні на лінії зіткнення. 
Dragon Runner переноситься в ранці. 

Роботизований розвідувальний ком-
плекс Dragon Runner 

Наступний найпоширеніший амери-
канський військовий робот (випущено 

понад 3 тис. штук) є TALON, розро-
блений компанією Foster-Miller. Цю 
машину дуже люблять американські 
солдати, вона показала високу ефек-
тивність в умовах Афганістану. Цей 
робот прекрасно підходить не тільки 
для розвідки, а й для знешкодження 

вибухових пристроїв. Саме TALON 
активно застосовувався для розвідки 
печер, де ховалися таліби, на рахун-
ку цього робота понад 50 тис. знеш-
коджених вибухових пристроїв. Аме-
риканські військові навіть вирішили 
дати TALON зброю „в маніпулятори”. 
Була створена модифікація робота, на 
яку можна було встановлювати куле-
мет, снайперську гвинтівку або ПТРК. 

 

Роботизовані бойові системи у війнах майбутнього
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ІНЖЕНЕРНІ РОБОТИЗОВАНІ 
СИСТЕМИ

Типовим прикладом подібної тех-
ніки є інженерна машина MV-4 (або 
М160). Її маса становить 5,32т, вона має 
гусеничне шасі і використовується для 
знешкодження боєприпасів і мін на гли-
бині до 320 мм. Управляти MV-4 мож-
на з дистанції в два кілометри, що ро-
бить роботу саперів цілком безпечною.

Роботизований  інженерний 
MV-4 (или М160)

Ще важчою інженерною маши-
ною з дистанційним управлінням є 
ABV (Assault Breacher Vehicle), яка 
за своєю масою і броньованому за-
хисту порівняна з американським 
„Абрамс”. ABV обладнана мінним 
тралом і зарядами для розмінування, 
вона може ставити димові завіси. За-
раз в США працюють над повністю 
автономною модифікацією машини.
БОЙОВІ РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

Звичайно ж, найбільший інтерес у 
військових викликають бойові роботи. 
Однак, ця група наземних роботизова-
них машин поки що розвинена не дуже. 
Сучасний бій дуже складний, швидко-
плинний, рішення потрібно приймати 
миттєво, швидко міняти свою пози-
цію. Все це у сучасних роботизованих 
системах поки виходить не дуже до-
бре. Автономні бойові роботи – це, 
скоріше, технічна екзотика, над якою 
працюють в лабораторіях. Більшість 
бойових роботів сьогодні мають коліс-
не або гусеничне шасі, вони управля-
ються через кабель або радіосигнал.

Одним з найбільш відомих бойових 
автономних систем є ізраїльський без-
пілотний автомобіль Guardium, який 

використовується для несення па-
трульної служби, охорони і супроводу 
колон, а також для ведення розвідки.

Наймасовішим і найбільш відо-
мим бойовим роботом є вже згада-
ний TALON, а, вірніше, створений на 
базі цієї платформи робот SWORDS, 
здатний нести снайперську гвинтівку, 
гранатомет і кулемет. Вартість од-
нієї одиниці становить $ 230 тис.

Роботизований бойовий 
комплекс SWORDS

Ще одним роботом, який може ве-
сти вогонь по противнику, є Warrior, 
створений американською компанією 
iRobot. На нього можна встанови-
ти кулемет калібру 7,62 мм, авто-
матичний дробовик, ПТРК і іншу 
зброю. Warrior можна використову-
вати і в якості сапера, також він може 
виносити поранених з поля бою.

Роботизований бойовий 
комплекс Warrior

БОЙОВІ РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕ-
МИ на базі БпЛА

Окрему увагу потрібно звернути на 
такий клас роботизованих систем як 
БпЛА. На сьогоднішній день даний клас 
роботизованих систем здатний вирішу-
вати великий спектр завдань, а саме:

– повітряний моніторинг території 
при проведенні розвідувальних і по-
шуково-рятувальних місій;

– використання у якості безпілотної 
ударної авіації;

– забезпечення оперативним зв’яз-
ком у важкодоступній зоні (в зоні про-
ведення операції);

– використання у якості засобів РЕР 
та РЕБ;

– побудов геоінформаційних систем 
на базі аерофото, відеозйомки.

Розглянемо найбільш відомі з них.
MQ-9 Reaper є першим в світі 

бойовим безпілотним літальним 
апаратом. Він значно перевер-
шує прототип – MQ-1 Predator по 
вазі, потужності і навантаженні. 

Максимальна злітна вага MQ-9 
становить 4540 кілограмів, швид-
кість – 405 кілометрів на годи-
ну, висота польоту – 13700 метрів. 

Потужність турбогвинтового дви-
гуна становить 900 кінських сил.
На відміну від MQ-1, який може 
нести лише розвідувальну апа-
ратуру, Reaper може нести дві 
227-кілограмові бомби або вісім про-
титанкових ракет AGM-114 Hellfire. 

З повним навантаженням апа-
рат може триматися в повітрі 14 
годин, а при виконанні розвіду-
вальних завдань – більше доби.
 БпЛА MQ-9 Reaper „Жнець”.

В даний час вже більше 80 типів 
безпілотних літальних апаратів скла-
даються на озброєнні 41 країни, а 

32 з них самі виробляють і пропону-
ють для продажу БЛА різних класів. 
На думку американських фахівців, 
виробництво таких апаратів на екс-
порт не тільки дозволяє підтримувати 
власний військово-промисловий ком-
плекс, знижувати вартість техніки, що 
закуповується для збройних сил, а й 
забезпечувати сумісність апаратури 
і обладнання в інтересах проведення 
багатонаціональних і коаліційних опе-
рацій, наприклад, за участю сил НАТО.

 ТИЛОВІ РОБОТИ
Окремою групою йдуть роботи, які 

використовуються для перевезення ван-
тажів, в тому числі і в районі бойових дій. 

Подібні системи повинні супровод-
жувати бійців і перевозити частину 
боєкомплекту, важке озброєння або 
інші вантажі. Майже всі подібні роботи 
можуть виконувати і додаткові функ-
ції: розвідки або евакуації поранених.
Прикладами подібних машин 
є SMSS, R-Gator і TRAKKAR. 

Роботизовані бойові системи у війнах майбутнього
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Окремо варто згадати американсь-
кий робот-носій BigDog, який пересу-
вається на чотирьох кінцівках і теоре-
тично може пройти там, де не здатна 
пересуватися колісна техніка. Але ця 
розробка поки є експериментальною.
 Роботизований тиловий 

комплекс BigDog
Особливо інтенсивно роботи-

зовані бойові системи стали ро-

звиватися з появою промислових 
нанотехнологій і наноматеріалів. 

Ці розробки не тільки призво-
дять до мініатюризації бойових 
систем, вони також відкривають 
небачені раніше можливості повної ін-
теграції природи з бойовою технікою. 

Не випадково фахівці стверджу-
ють, що нанотехнології вже в не-
далекому майбутньому можуть 
привести до роботизованих війн. 

Сучасні нанотехнології та-
кож здатні удосконалювати прак-
тично всі можливості людини. 

Прикладом може служити розроб-
ка так званих екзоскелетів. Гігант 
західної оборонної промисловості 
корпорація Honeywell зайнята роз-
робкою повного спектра інтерфейсу 
„тіло-комп’ютер”, який послужить 
для аналізу і програмування психіч-
ного і фізичного стану солдата за 
допомогою комп’ютерних програм. 

В цілому, реалії сучасного стану ро-
звитку озброєння та військової техніки 
такі, що безпілотні і роботизовані ком-
плекси стають інноваційним інстру-
ментом підвищення бойових можливо-
стей ЗС провідних країн-членів НАТО, 
а  розгортання таких засобів збройної 
боротьби набуває великих масштабів. 

З початком проведення АТО Збройні 
сили України суттєво відчули потребу у 
роботизованих системах, які б дозволи-
ли зберегти сотні життів та забезпечили 
значну перевагу на театрі бойових дій. 
Начальник кафедри № 32
к.т.н., полковник Панченко І.В.

  Найважливішим компонентом єди-
ного інформаційного простору ЗСУ є 
його телекомунікаційна складова, яку 
в сучасних умовах неможливо розви-
вати й удосконалювати без ефектив-
ної системи технічного забезпечення. 

Тому підготовка фахівців з тех-
нічного забезпечення стає першо-
черговим завданням сьогодення.
Саме на підвищення рівня підготов-
ки офіцерів, які займаються питан-
нями технічного забезпечення в вій-
ськах, направлені курси підвищення 
кваліфікації, які проводились на ка-
федрі Технічного та метрологічно-
го забезпечення в травні цього року. 
На заняттях, які проводили досвід-
чені викладачі – учасники бойових 
дій підполковники Гулій В.С., та  Кар-
ловський І.В.,  капітан Бєляков Р.О., 
слухачі опанували питання технічного 
забезпечення, які продиктовані практи-
кою ведення бойових дій в зоні АТО. 
Як відомо, система технічного забез-
печення зв’язку (ТЗЗ) та автоматизо-
ваних систем управління Збройних 
сил України являє собою сукупність 
сил і засобів, призначених для за-
безпечення військ технікою зв’язку 
та АСУ, підтримки техніки зв’язку і 
АСУ в постійній готовності до вико-
ристання (бойового застосування), а 
також і для забезпечення її своєчасно-
го відновлення і повернення до строю.

Основними елементами системи 
ТЗЗ і АСУ ЗСУ є:

– органи управління;
–ремонтні, (ремонтно-відновлю-

вальні) органи, бази ремонту і збері-
гання засобів зв’язку, склади за-
собів зв’язку та ремонтні підрозділи;

– органи постачання технікою та 
майном зв’язку (бази зберігання за-
собів зв’язку, склади засобів зв’язку;

– метрологічні військові частини і 
підрозділи військ зв’язку (централь-
ні лабораторії вимірювальної техніки, 
контрольно-вимірювальні лабораторії) .

У систему технічного забезпе-
чення зв’зку і АСУ також входять 
підприємства промисловості та 
сервісні організації, які виконують 
ремонт і обслуговування техніки 
зв’язку і АСУ на договірній основі.

В даний час перед системою ТЗЗ і 
АСУ ЗСУ стоїть складний комплекс 
завдань, зумовлених реформуванням 
військової інфраструктури країни, пе-
реходом системи зв’язку ЗСУ на циф-

рові технології. У першу чергу, це 
стосується питань ремонту і зберіган-
ня техніки зв’язку, а також вдоскона-
лення системи управління ТЗЗ і АСУ.
    В процесі навчання була розгляну-
та система технічного забезпечення, 
яка існує на теперішній час, тобто 
планово-попереджувальна система 
ремонту, яка, як показав досвід ве-
дення АТО, не повною мірою забез-
печує своєчасне і якісне відновлення 
техніки зв’язку, а грошові кошти, що 
виділяються на ремонт, дозволяють 
задовольнити менше 70 % потре-
би військ в ремонті техніки зв’язку. 
 В зв’язку з цим   були розглянуті 
основні напрямки розвитку систе-
ми ремонту техніки зв’язку і АСУ 
в ЗСУ, які полягають в наступному:

1. Організація технічного забез-
печення зв’язку і АСУ на основі ре-
алізації територіального принципу 
технічного забезпечення військ (сил) 
незалежно від відомчої належності. 
Створення єдиної, інтегрованої та 
уніфікованої системи ТЗЗ і АСУ всіх 
силових відомств, що дозволить забез-
печити раціональну концентрацію зу-
силь і ресурсів на вирішення завдань;

2. Уніфікація і стандартизація схем-
них і конструктивних рішень при роз-
робці нових засобів зв’зку за джерела-
ми їх електроживлення;

3. Додання як складам засобів 
зв’язку і ремонтним підрозділам мо-
дульності їх структури та автоном-
ності виконання завдань ТЗЗ і АСУ 
кожним модулем, яка дозволила б 
виділяти частину ресурсу в інте-
ресах забезпечуваних військ за рі-
шенням органу управління ними;

4. Забезпечення розробки виробни-
цтва уніфікованих апаратних технічно-
го обслуговування з автоматизованою 
технологічною базою для діагносту-
вання ремонту і технічного обслу-
говування техніки зв’язку та АСУ; 

5. Активізація управлінської функції 
органів управління системи ТЗЗ і АСУ.
  Таким чином, офіцери, які прохо-
дили курси підвищення кваліфіка-
ції на кафедрі Технічного та метро-
логічного забезпечення, отримали 
цінні знання, які в подальшому до-
поможуть їм виконувати завдання 
на високому професійному рівні. 
Начальник кафедри № 23
к.т.н., доцент, Радзівілов Г.Д.

Впровадження досвіду бойових дій в  систему підвищення кваліфікації 
офіцерів з питань технічного забезпечення військ зв’язку


