
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ" 
 

Спеціальність: 122  Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу військово-

спеціальної підготовки  

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Наукові знання про основи апаратного та програмного забезпечення 

сучасних комп’ютерів в автоматизованих системах управління 

військами та озброєнням. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання твердих знань з принципів побудови і функціонування 

апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів які є 

основою автоматизованих систем управління військами в тому числі 

при проведенні ООС (АТО). Основними завданнями вивчення 

дисципліни є формування теоретичної і практичної бази знань 

курсантів з основ апаратного та програмного забезпечення сучасних 

комп’ютерів, отримання професійних навичок у роботі та 

налаштуванні сучасних обчислювальних систем та мереж, 

ознайомлення з методами та функціями забезпечення безпеки, 

доступними для автономного або мережного комп'ютера, набуття 

стійких навичок безпеки життєдіяльності при роботі з 

обчислювальною технікою. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Технологія розробки інформаційних систем військового 

призначення 

Організація зв'язку в тактичній ланці управління 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до монтажу, налагодження, конфігурування, визначення та 

моніторингу технічного стану, а також  відновлення працездатності 

засобів обчислювальної техніки (серверів і робочих станцій) у складі 

інформаційних мереж органів військового управління в умовах 

оновлення та постійного вдосконалення технічного забезпечення 

військових інформаційних систем. 

Здатність до підготовки обслуговуючого персоналу апаратного 

забезпечення військових інформаційних систем, а також перевірки 

його знань з експлуатації автоматизованих робочих місць посадових 

осіб в умовах повсякденної діяльності та під час ведення бойових 

дій за допомогою програмних і технічних засобів, тестових програм, 

контрольних прикладів, групових та індивідуальних інструктажів. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи апаратного та програмного 

забезпечення автоматизованих систем управління військами 

Заняття 1. Знайомство з персональним комп’ютером. 

Заняття 2. Вибір комплектуючих частин ПК. 

Заняття 3. Використання апаратного інструментарію для 

обслуговування комп’ютерів. 

Заняття 4. Основні заходи на етапах монтажу комп’ютера. 

Заняття 5. Монтаж комп’ютера. 

Заняття 6. Джерела безперервного живлення. 

Заняття 7. Відео система комп’ютера. 

Заняття 8. Монітори 

Заняття 9. Жорсткі диски та мережеві адаптери. 

Заняття 10. Заходи технічного обслуговування ПК. 

Заняття 11. Налаштування принтерів. 

Заняття 12. Мережі. 

Заняття 13.  Створення і тестування мережевого кабеля. 

Заняття 14. Вступ до Packet Tracer   

Заняття 15. Підключення, налаштування та усунення проблеми з 

мережами за допомогою віртуального обладнання 

Заняття 16. Обладнання серверної та комутаційної шафи. 

Заняття 17. Обладнання серверних 
 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Алгоритмізація та програмування 

Об'єктно-орієнтоване програмування 

Пореквізити Комп'ютерні мережі 

Моделювання систем 

Операційні системи 

Моделювання систем 

Проектування інформаційних систем 

Архітектура обчислювальних систем 

Технології комп'ютерного проектування 

Технологія розробки інформаційних систем військового 

призначення 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 
виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 



 

 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого заліку, 

якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до диференційованого заліку не допускається і повинен 

підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Репозиторій ВІТІ: 
1. https://www.netacad.com/ 

2. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік у третьому семестрі 

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 



 

 

 

 

Викладач(і) ВЕЛИЧКО ВІРА ПЕТРІВНА 

Посада: Викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-16 

E-mail:  viravelychko@viti.edu.ua 

Робоче місце: 146* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

Начальник кафедри       Олег СОВА  

 

 

Розробник         Віра ВЕЛИЧКО 


