
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

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) 
 

 

Метою викладання навчальної дисципліни Військове стажування є 

набуття та вдосконалення курсантами практичних навичок у 

виконанні обов’язків за відповідною посадою у військових 

частинах (установах, закладах) ЗС України або у військових 

формуваннях, які підпорядковані іншим центральним органам 

виконавчої влади України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати отриманні знання та розуміння процесів 

планування, підготовки, ведення і забезпечення бою 

загальновійськовим підрозділом (тактичною групою) для 

прийняття обґрунтованих рішень в бойових умовах, вирішення 

нетипових завдань, підтримання постійної бойової готовності, 

віддання наказів (розпоряджень) та несення відповідальності за їх 

виконання. 

Розробляти та вести службові та бойові документи проводити 

тактичні розрахунки, приймати оптимальні рішення на основі 

аналізу отриманої інформації та обстановки. 

Використовувати практичні навички щодо обладнання та 

маскування окопів й укриттів, обладнання взводного опорного 

пункту та блок-посту, планувати та організовувати РХБ захист в 

основних видах бою, використовувати засоби індивідуального й 

колективного захисту від зброї масового ураження, запалювальної 

та високоточної зброї противника. 

Використовувати базові знання та практичні навички 

орієнтування на незнайомій місцевості за картою та без карти, 

вдень і вночі, за будь-якої погоди та пори року, знання і розуміння 

сутності розграфки і номенклатури топографічних карт, знання 

щодо основних систем координат, навички оформлення бойових 

графічних документів. 

Оцінювати стан безпеки і умови праці особового складу, знати 



правове забезпечення охорони природного навколишнього 

середовища, вміти проводити інструментальні виміри числових 

значень нормованих показників стану навколишнього середовища 

та приймати обґрунтовані рішення щодо їх поліпшення. 

Застосовувати знання щодо забезпечення потреб 

військовослужбовця при діях у автономних умовах за рахунок 

природних ресурсів, захисту від впливу фізико-географічних умов 

за допомогою природних та підручних засобів та з використанням 

стандарту підготовки з тактичної медицини. 

Застосовувати знання бойових властивостей, будови, принципів 

дії озброєння та військової техніки, правил стрільби з неї, 

організовувати та приводити зброю до нормального бою, 

застосовувати знання щодо організації вогню та роботи 

командира щодо управління вогнем. 

Використовувати отримані знання та практичні навички для 

організації та проведення фізичної підготовки з особовим 

складом, створювати умови для зміцнення здоров’я та фізичного 

розвитку підлеглого особового складу. 

Використовувати основні штатні засоби зв’язку, які перебувають 

на озброєнні підрозділів ланки взвод – батальйон, для організації 

управління та взаємодії підрозділів. 

Аналізувати стан військової дисципліни і правопорядку в 

підрозділі, вживати заходи щодо запобігання надзвичайним 

подіям і злочинам серед підлеглого особового складу, 

забезпечувати соціальну та правову захищеність підлеглого 

особового складу, організовувати своєчасну видачу всіх видів 

забезпечення та перевіряти його повноту організовувати 

культурно-освітню роботу. 

Експлуатувати основні засоби військового зв'язку 

Самостійно опановувати нові зразки техніки військового зв’язку 

та проводити її налагодження, розгортання та експлуатацію. 

Формулювати рішення на планування зв’язку в ролі начальника 

зв’язку підрозділу тактичної ланки управління, оформлювати його 

на робочій карті та розробляти схеми організації зв’язку і 

автоматизації. 

Організовувати та керувати роботою особового складу підрозділу 

зв’язку при розгортанні та експлуатації системи зв’язку та 

автоматизації батальйону. 

Проектувати та впроваджувати системи (елементи) технічного 

захисту інформації в Збройних Силах України та Міністерства 

оборони України. 

Проектувати та впроваджувати системи (елементи) 

криптографічного захисту інформації в Збройних Силах України 

та Міністерства оборони України. 

Розробляти та організовувати та впроваджувати заходи 

організаційного захисту інформації та кібербезпеки в Збройних 

Силах України та Міністерства оборони України. 

Проектувати системи (елементи) кібербезпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України та 

Міністерства оборони України. 

Експлуатувати системи (елементи) технічного захисту інформації 

в Збройних Силах України та Міністерства оборони України. 

Експлуатувати системи (елементи) криптографічного захисту 

інформації в Збройних Силах України та Міністерства оборони 



України. 

Експлуатувати системи (елементи) кібербезпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України та 

Міністерства оборони України. 

Організовувати та проводити технічне обслуговування систем 

(елементів) технічного захисту інформації в Збройних Силах 

України та Міністерства оборони України. 

Організовувати та проводити технічне обслуговування систем 

(елементів) криптографічного захисту інформації в Збройних 

Силах України та Міністерства оборони України. 

Організовувати та проводити технічне обслуговування систем 

(елементів) кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних 

системах Збройних Сил України та Міністерства оборони України. 

Організовувати виконання заходів та функціонування засобів 

технічного захисту інформації в Збройних Силах України та 

Міністерства оборони України. 

Організовувати виконання заходів та функціонування засобів 

криптографічного захисту інформації в Збройних Силах України 

та Міністерства оборони України. 

Організовувати виконання заходів (виявлення, реагування, 

розслідування, усунення наслідків кіберінцидентів та кібератак)  та 

функціонування засобів кібербезпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України та 

Міністерства оборони України. 

Організація та забезпечення проведення занять в циклі спеціальної 

підготовки підрозділу та підвищення кваліфікації. 

Вдосконалення методики, способів та прийомів застосування 

систем (елементів) захисту інформації та кібербезпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил 

України та Міністерства оборони України. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність створювати, впроваджувати та розгортати системи 

(елементи) захисту інформації (технічного, криптографічного, 

організаційного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та 

Міністерства оборони України. 

Здатність експлуатувати та супроводжувати системи (елементи) 

захисту інформації (технічного, криптографічного, 

організаційного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та 

Міністерства оборони України. 

Здатність організовувати та забезпечувати моніторинг технічного 

стану, технічного обслуговування та відновлення справної роботи 

систем (елементів) захисту інформації (технічного, 

криптографічного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та 
Міністерстві оборони України. 

Здатність організовувати, керувати та підтримувати процеси 

функціонування систем (елементів) захисту інформації та 

кібербезпеки в Збройних Силах України та Міністерстві оборони 

України, протидії та реагування на інциденти порушення цих 

процесів. 

Здатність до підготовки особового складу підрозділів системи 

захисту інформації та кібербезпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем Збройних Сил України 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. Функціональні обов’язки за посадою та їх 

практичне виконання. 

Змістовий модуль 2. Системи та засоби захисту інформації 

військової частини та їх застосування.  

Змістовий модуль 3. Практична робота на засобах 

криптографічного захисту інформації, контролю безпеки зв’язку, 

кіберзахисту, пошуковому обладнанні. 

Змістовий модуль 4. Експлуатація станцій ІР-шифрування та 

засобів захисту інформації у кібернетичному просторі. 
 

Види занять: практичні  

Методи навчання: пояснювально-ілюстраційний, репродуктивний, 

практичні. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Прикладна криптологія; Безпека операційних систем; Захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

Технічний захист інформації; Комплексні системи захисту 

інформації. 

Постреквізити Розробка та захист дипломної 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. І.В. Біжан та інш. Організація навчально-виховного процесу, 

методичної і наукової роботи у вищій військовій школі. 

Підручник. – Харків: ХВУ, 2001р. – 410 с. 

2. Керівництво з технічного забезпечення зв’язку та автоматизації 

управління військами ЗС України (КТЗЗ та АСУВ ЗСУ), введене 

наказом НГШ ЗС України від 11.04.2003 р. №22. 

3. Збірник єдиних нормативів та навчальних завдань для військ 

зв’язку ЗСУ. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Польові та стаціонарні вузли зв’язку, центри захисту інформації та 

кібербезки (центральні та регіональні). 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) ЧЕВАРДІН ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

Посада: Начальник кафедри 

Вчене звання: Старший науковий співробітник 

Науковий ступінь: Доктор технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 443-22 

E-mail: vladyslav.chevardin@gmail.com 

Робоче місце: 436* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник 

Начальник кафедри    ЧЕВАРДІН ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ 

 

 


