
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Військово-професійна діяльність за профілем спеціальності 

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) 

Розробляти програмне та інформаційне забезпечення 

інформаційних систем військового призначення, шляхом 

застосування сучасних інформаційних технологій. Розробляти, 

експлуатувати та застосовувати програмне та інформаційне 

забезпечення військових інформаційних систем, що побудовані із 

застосуванням інформаційних систем  та  інформаційних 

технологій обробки інформаційних даних. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розробки програмного та інформаційного 

забезпечення інформаційних систем військового призначення, 

шляхом застосування сучасних інформаційних технологій. 

Здатність до розробки, експлуатації та застосування програмного 

та інформаційного забезпечення військових інформаційних 

систем, що побудовані із застосуванням інформаційних систем  та  

інформаційних технологій обробки інформаційних даних. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Вивчення функціональних обов’язків і їх 

практичне освоєння.  

Змістовий модуль 2. Вивчення загального та спеціального 

математичного та програмного забезпечення, що використовується 

у військовій частині та їх практичне освоєння.  

Змістовий модуль 3. Розробка програм розв’язання оперативно-

тактичних задач.  



 

 

Змістовий модуль 4. Експлуатація інформаційних систем.  

 

Види занять: практичні заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний; 

репродуктивний; частково-пошуковий або евристичний метод; 

дослідницький.  

Форми навчання: очна 

Пререквізити Технології комп'ютерного проектування, Інтелектуальний аналіз 

даних, Web-технології та Web-дизайн, Моделювання систем, 

Управління IT-проектами, Проектування інформаційних систем, 

Технологія розробки інформаційних систем військового 

призначення, Технології комп'ютерного проектування 

Постреквізити Розробка та захист кваліфікаційної роботи  

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. Положення про особливості організації освітньої діяльності у 

вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах закладів вищої 

освіти (затверджене наказом  Міністра оборони України від 

09.01.2020 р. № 4). 

2. 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.). 

3. Наказ начальника ВІТІ „Про організацію освітньої діяльності в 

інституті на 2020-2021 навчальний рік”. 

4. Освітньо-професійна програма рівня вищої освіти другий 

(магістерський), ступеню вищої освіти магістр у галузі знань  

12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

за спеціалізацією Математичне, інформаційне і програмне 

забезпечення військових інформаційних систем (затверджено та 

надано чинності рішенням вченої ради Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації). – К.: МОУ (ВІТІ), 2017. 

5. Професійний стандарт офіцера тактичного рівня Збройних Сил 

України. В галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність  

122  Комп’ютерні науки за спеціалізацією Математичне, 

інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних 

систем (затверджено та надано чинності Головним управлінням 

зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних 

Сил України). – К.: МОУ, 2017. 

6. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньою 

програмою рівня вищої освіти другий (магістерський), ступеню 

вищої освіти магістр у галузі знань 12 Інформаційні технології за 

спеціальністю  

122 Комп’ютерні науки. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Шкіцькій В.В., Субач І.Ю., Сілко О.В. Основи розробки 

багатопоточних розподілених застосувань мовою Java: Навч. 

посібник. – К: BITI, 2016. 

2. Мулеса О.Ю.Інформаційні системи та реляційні бази даних. 

Навч.посібник. –Електронне видання, 2018. –118 с 

3. Куліков С. Робота з МуSQL, MS SQL Server та Oracle в 

прикладах Практичний посібник для програмістів та 

тестувальників. 2019. –547 с 

4. Любарський С. В., Осиченко О. Б. Beб-технології та веб-дизайн. 



 

 

 

 

Частина 1: Навчальний посібник. – К: BITI НТУУ „КПІ”, 2012. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Військові частини ЗСУ, спеціальне програмне 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 http://212.111.203.250:4213/moodle/ 
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