
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У 

ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ" 

 

Спеціальність: 125  Кібербезпека  

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9  (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредитів / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основи управління та прийняття рішень у військовій справі. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчити приймати рішення щодо застосування підрозділів зв’язку, 

ставити задачі підлеглим та керувати ними під час виконання задач 

зі зв’язку.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формулювати рішення на планування бойового застосування вузла 

зв’язку й автоматизації пункту управління оперативного 

командування, оформлювати його на робочій карті та розробляти 

схеми-накази елементам вузла зв’язку. 

Готувати рішення на бойове застосування вузла зв’язку й 

автоматизації пункту управління оперативного командування, 

визначати район розгортання вузла зв’язку, задачі на його 

розгортання та встановлення зв’язку, а також робити розрахунки 

потрібних сил та засобів зв’язку і автоматизації. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність приймати обґрунтовані рішення на планування бойового 

застосування частин та підрозділів зв’язку оперативного 

командування та оформлювати рішення на робочій карті. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо бойового 

застосування частин та підрозділів зв’язку оперативного 

командування 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: інформація з обмеженим доступом  

 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

Пререквізити «Основи управління та прийняття рішень у військовій справі», 

«Організація зв'язку в тактичній ланці управління», «Бойове 

застосування систем та комплексів військового зв’язку», «Системи 

та комплекси автоматизації управління військами», «Військове 

стажування». 



 

 

Постреквізити «Комплексний екзамен» 

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 

Навчальна аудиторія, навчально-тренувальний комплекс, навчально-

матеріально база батальйону забезпечення навчального процесу 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференціальний залік 

Кафедра Бойового застосування підрозділів зв’язку  

Факультет Бойового застосування систем управління та  зв’язку 

Викладач(і) ОЛЬШАНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчене звання: немає 

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256 22 12 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 122а* 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається тільки у ВІТІ із всіх навчальних 

закладів України. 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

 

Начальник кафедри     ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

Розробник       ОЛЬШАНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ 

 

 


