
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 10 (десятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредити / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Стажування курсантів є складовою практичної підготовки 

військових фахівців різних ступенів вищої освіти для Збройних 

Сил України, інших органів державної влади України, до сфери 

управління яких належать військові формування.  

Військове стажування курсантів проводиться на посадах:  

молодший науковий співробітник; 

офіцер відділу управління та аналізу інформації; 

офіцер відділу моніторингу ІТС;  

офіцер відділу кібербезпеки; 

офіцер відділу (групи) інформаційної боротьби; 

офіцер відділу протидії інформаційному впливу; 

офіцер відділу супроводження програмного забезпечення; 

офіцер відділу програмного та математичного забезпечення; 

офіцер інформаційно-аналітичного відділу; 

офіцер відділу інформаційних систем центру забезпечення 

службової діяльності; 

інженер-програміст центру інформаційно-психологічних операцій; 

інженер-програміст центру боротьби кібербезпеки ІТС; 

інженер-програміст загону інформаційної боротьби; 

інженер відділу програмного та математичного забезпечення 

центру інформаційних систем Головного інформаційно-

телекомунікаційного вузла Генерального штабу ЗС України; 

інженер відділу супроводження Інтернет порталу МОУ центру 

інформаційних систем Головного інформаційно-

телекомунікаційного вузла Генерального штабу ЗС України; 

інженер відділу інформаційного забезпечення центру 

інформаційних систем Головного інформаційно-

телекомунікаційного вузла Генерального штабу ЗС України; 

інженер відділу програмно-технічного забезпечення центру 

інформаційних систем Головного інформаційно-

телекомунікаційного вузла Генерального штабу ЗС України; 



 

 

інженер відділення програмного та інформаційного забезпечення 

центру обробки інформації польового вузла зв’язку; 

начальник відділення інформаційних систем інформаційно-

телекомунікаційного вузла; 

начальник відділення автоматизації (інформатизації) штабу; 

начальник зміни інженер-програміст відділення 

телекомунікаційного зв’язку центру автоматизованих систем 

управління.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Набуття та вдосконалення курсантами практичних навичок у 

виконанні обов’язків за відповідною посадою у військових 

частинах (установах, закладах) Збройних Сил України або у 

військових формуваннях, які підпорядковані іншим центральним 

органам виконавчої влади України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

виконувати функціональні (посадові) обов’язки у військах на 

відповідних посадах, вимоги статутів Збройних Сил України та 

інших документів, керувати підпорядкованим особовим складом, 

організовувати та проводити правове та культурне виховання 

особового складу у підрозділах; 

використовувати фонд алгоритмів та програм військової частини 

для аналізу оперативно-тактичних задач, які вирішуються в 

органах військового управління, проведення тактико-спеціальних 

занять і занять з бойової підготовки; 

використовуючи керівні документи з розробки та впровадження 

програмного забезпечення для техніки АСУ у військовій частині, 

проводити розробку, впровадження і дослідну експлуатацію 

спеціального програмного забезпечення для виконання 

оперативно-тактичних розрахунків; 

перевіряти та готувати техніку АСУ до виконання бойових задач, 

використовувати комплекс математичних моделей під час 

проведення командно-штабних навчань. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до виконання службових обов’язків у військових 

частинах (установах, закладах) на відповідних посадах за 

спеціальністю 122  Комп’ютерні науки; керівництва підрозділами, 

організації та проведення занять з бойової підготовки, організації 

служби військ, життя та побуту особового складу відповідно до 

вимог статутів Збройних Сил України, наказів Міністра оборони 

України та інших нормативно-правових актів; організації 

морально-психологічного забезпечення дій підрозділів, виконання 

службово-бойових завдань і проведення індивідуальної виховної 

роботи з підлеглим особовим складом у військових частинах 

(підрозділах); організації експлуатації, ремонту та зберігання 

озброєння і військової техніки, охорони навколишнього 

середовища; бойового застосування комплексів математичного, 

інформаційного і програмного забезпечення АСУ. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Вивчення функціональних обов’язків і їх 

практичне освоєння. 

Організаційно-штатна структура підрозділів автоматизації 

військових частин та інформаційно-телекомунікаційних вузлів. 

Посадові (функціональні) обов’язки. Керівні документи, які 

регламентують організацію роботи по розробці і впровадженню 



 

 

задач для ЕОТ в підрозділах автоматизації військових частин та 

інформаційно-телекомунікаційних вузлів. Керівні документи та 

організація заходів щодо захисту інформації, режиму таємності і 

комплексній протидії технічним розвідкам у військовій частині. 

Практичне виконання функціональних обов’язків на посаді. 

Проведення практичних занять по вивченню та виконанню 

функціональних обов’язків особовим складом строкової служби 

підрозділу. Вивчення нормативів та навчальних завдань за 

посадою стажування. 

Змістовий модуль 2. Вивчення загального та спеціального 

математичного та програмного забезпечення, що використовується 

у військовій частині та їх практичне освоєння. 

Використання обчислювальної техніки у військовій частині. 

Ознайомлення із загальним та спеціальним математичним та 

програмним забезпеченням, що використовується у військовій 

частині. Характеристика програм та умови їх використання. Зміст 

задач, які вирішуються при використанні алгоритмів і програм. 

Проведення занять з особовим складом підрозділу по вивченню 

алгоритмів та програм.  

Змістовий модуль 3. Розробка програм розв’язання оперативно-

тактичних задач. 

Технологія розробки, впровадження і експлуатація спеціального 

програмного забезпечення в частині. Практична участь у цих 

питаннях. Практичне відпрацювання питань використання 

комплексів математичних моделей і оперативно-тактичних задач у 

діяльності військової частини.  

Змістовий модуль 4. Експлуатація математичних моделей. 

Призначення математичних моделей. Особливості експлуатації 

математичних моделей у військовій частині. Виконання робіт по 

розробці і відлагодженню програмного продукту згідно 

індивідуального завдання за темою магістерської роботи. 

Практична участь у розрахунку інформаційно-розрахункових 

задач військової частини. Оформлення кінцевих результатів 

розрахунків згідно вимог керівних документів по оформленню 

інформаційно-розрахункових задач. Відпрацювання нормативів та 

навчальних завдань за посадою стажування. 

 

Види занять:  практичні заняття 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Комп'ютерні мережі, Проектування інформаційних систем, 

Технологія розробки інформаційних систем військового 

призначення, Технології розподілених систем та паралельних 

обчислень, Моделювання систем, Бойове застосування систем та 

комплексів військового зв'язку оперативного командування 

Постреквізити Розробка та захист дипломної роботи (проекту) 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Інструкція про порядок організації і проведення 

військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, 

ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів 

(слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів  



 

 

(затверджена наказом Міністра оборони України № 05 від 

12.01.2016 р.). 

2. І.В. Біжан та інш. Організація навчально-виховного 

процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі. 

Підручник. – Харків: ХВУ, 2001р. – 410 с. 

3. Застосування електронно-обчислювальної техніки в 

штабах. Підручник. – Київ: вид. НАОУ, 2000 р. 

4. Керівництво з технічного забезпечення зв’язку та 

автоматизації управління військами ЗС України (КТЗЗ та АСУВ 

ЗСУ), введене наказом НГШ ЗС України від 11.04.2003 р. №22. 

5. Сілко О.В., Успенський О.А., Явіся В.С. Типові 

несправності персонального комп’ютера та шляхи їх усунення: 

Навчальний посібник. –  

К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. – 96 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) БОВДА ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ  

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-23-31 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 226а* 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Начальник кафедри 

Розробник           БОВДА Е.М.  

 
 

 

 


