
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ" 

 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредита / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Експлуатація засобів інформаційно-телекомунікаційних систем 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни  Експлуатація засобів 

інформаційно-телекомунікаційних систем є: навчити практично 

працювати на ключі та ДКМ  при відпрацюванні питань виконання 

завдань за призначенням у складі радіоцентрів, радіостанцій вузлів 

зв'язку і автоматизації (інформаційно-телекомунікаційних вузлів).  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати штатне озброєння та військову техніку підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України), знати його 

тактико-технічні характеристики.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Експлуатація засобів інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Нарощування швидкості прийому на слух та передачі датчиком Р-

010 до 8-ми груп за хвилину. Освоєння передачі ключем. Правила 

радіозв’язку. 

Види занять:практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити «Основи військового управління», «Системи комутації в 

електрозв’язку », «Первинна військово-професійна підготовка» , 

«Теорія електричних кіл», «Організація військового зв’язку». 

Постреквізити Бойове застосування частин та підрозділів зв’язку  



Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Виступ начальника військ зв’язку ЗС України – начальника 

Головного управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗС 

України на тему: “Зміни у складі і структурі військ зв’язку ЗС 

України. Погляди ГУЗ та ІС на розвиток способів організації зв’язку 

за досвідом АТО та завдання з підготовки офіцерів зв’язку”. 

2. Методичний посібник по підготовці радіотелеграфістів. – 

Київ ВІТІ 2018  

3. Збірник єдиних нормативів і навчальних завдань для військ 

зв’язку Збройних Сил України. – Київ. ВІТІ, 2017 р. 

4. Керівництво з організації ОТС на вузлах зв’язку ЗС України. 

Київ. ПВІЗ, 2002 р. 

5. Збірник бойового досвіду застосування військ зв’язку ЗС 

України під час проведення АТО. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Сайт інституту. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія практичного навчання. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) 

 

АРСЕНОВИЧ АНТОН ДМИТРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вченезвання: немає 

Науковийступінь: немає 

Профайлвикладача:  

Тел.: контактний телефон(044) 256 22 12 

E-mail:viti@viti.edu.ua 

Робочемісце: 122 

 

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            АРСЕНОВИЧ АНТОН ДМИТРОВИЧ 

 


