
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " 
 

Спеціальність: 122  Комп’ютерні науки  

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,5 кредити / 105 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

принципи побудови та функціонування інформаційних систем 

органів військового управління Збройних Сил України, а також 

основні прийоми розгортання, експлуатації та супроводження 

розподілених багатоплатформних гетерогенних військових 

інформаційних систем  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання знань з розробки, розгортання, експлуатації та 

супроводження розподілених багатоплатформних гетерогенних 

військових інформаційних систем з врахуванням досвіду проведення 

операції Об’єднаних сил на сході країни 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати монтаж, налагодження, конфігурування, визначення та 

моніторинг 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. 

Проводити підготовку обслуговуючого персоналу апаратного 

забезпечення військових інформаційних систем, а також перевірку 

його знань з експлуатації автоматизованих робочих місць посадових 

осіб. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розробки, розгортання, експлуатації та супроводження 

розподілених багато платформних гетерогенних військових 

інформаційних систем, що ґрунтуються на сучасних інформаційних 

технологіях апаратної та програмної віртуалізації, побудови 

паралельних та розподілених програмних застосувань, а також 

технологіях побудови багатокористувацьких розподілених баз 

даних 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Технології інформаційних систем військового 

призначення.  

Базові складові хмарних технологій. Технології віртуалізації. 

Встановлення та налаштування гіпервізора. Віртуальні машини. 

Встановлення та налаштування віртуальних машин. Архітектура та 



принципи побудови розподілених обчислювальних систем. Архітектура 

серверної віртуалізації.  

Змістовий модуль 2. Експлуатація інформаційних систем військового 

призначення. 

Мережеві операційні системи. Загальні відомості про мережеве 

адміністрування. Інсталяція мережевих операційних систем. 

Адміністрування інформаційних систем військового призначення. 

Сервіси та служби мережевих операційних систем..  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Операційні системи 

Постреквізити Методологічні основи інформаційної боротьби 

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 репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Харченко В. П. Операційні системи та системи програмування: 

навч. посіб. /В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін. — 

К. : НАУ, 2012. – 348 с. 

2. Риз Д. Облачные вычисления. / Д. Риз: пер. с англ. под ред. О. 

Кокоревой. – СПб.: Изд-во: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

1.  Платформа виртуализации Hyper-V™. Ресурсы Windows 

Server® 2008 / Р.Ларсон, Ж.Карбон: Пер. С англ. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – 800 с. 

2. http://www.virtualbox.org. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: заступник начальника кафедри 

Вчене звання: к.т.н. 

Науковий ступінь: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (099) 118-61-38 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: ауд. 227* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

Начальник кафедри 22       Е. М. БОВДА  

Розробник         М. М. НЕСТЕРЕНКО 
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