
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

ЗС УКРАЇНИ" 
 

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 (четвертий) 

Семестр 9 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

1,5 кредита /45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основи організації роботи органів управління ЗС України 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надання обсягу знань з організації роботи органів та пунктів 

управління ЗС України, основ організації процесів оперативної 

роботи та планування в ЗС України. Виховання високої штабної 

культури, почуття високої відповідальності та творче ставлення до 

процесів математичного моделювання бойових дій в інтересах 

штабів військ. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання основ моделювання бойових дій військ для 

проведення оперативно-тактичних розрахунків, відображення їх 

результатів в бойових документах та відпрацювання пропозицій в 

інтересах посадових осіб органів управління 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати знання основ моделювання бойових дій військ для 

проведення оперативно-тактичних розрахунків, відображення їх 

результатів в бойових документах та відпрацювання пропозицій в 

інтересах посадових осіб органів управління 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: інформація з обмеженим доступом  

 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

Пререквізити «Основи військового управління», «Навчальна практика», «Загальна 

тактика» , «Організація військового зв’язку», «Інформаційне 

забезпечення управління військами» 

Постреквізити Написання та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту) 

освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТР та підготовки до 

комплексного державного екзамену. 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Організація військового зв’язку, ВІТІ, м. Київ, 2016 рік.  

2. Література з обмеженим доступом. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Сайт інституту. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен. 

Кафедра Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

Факультет Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) 

 

ЖЕРЕБИЛО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-01 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 132* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається тільки у ВІТІ зі всіх навчальних 

закладів України. 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

 

 

Начальник кафедри   ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

 

Розробник    ЖЕРЕБИЛО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 

 

 


