
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки  

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 10 (десятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення  є 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) ЗС України або у військових формуваннях, які 

підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади 

України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для 

створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички 

налагодження та тестування програмних і технічних засобів 

інформаційних систем та технологій. 

Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне 

програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних 

систем та технологій. 

Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність 

виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів для запровадження у професійній 

діяльності. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з 

різних джерел; 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, 

управління, адміністрування та супроводжування інформаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури 

організації; 



 

Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, 

що базуються на використанні Інтернет); 

Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати 

їх у проектах (стартапах). 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Функціональні обов’язки та їх практичне 

освоєння. 

Організаційно-штатна структура підрозділів автоматизації 

військових частин та інформаційно-телекомунікаційних вузлів. 

Посадові (функціональні) обов’язки. Керівні документи, які 

регламентують організацію роботи з розробки і впровадження задач 

для ЕОТ в підрозділах автоматизації військових частин та 

інформаційно-телекомунікаційних вузлів. Практичне виконання 

функціональних обов’язків на посаді. 

Змістовий модуль 2. Вивчення матеріальної частини підрозділу. 

Вивчення організації використання техніки АСУ у військовій 

частині. Обладнання КП і організація бойової роботи, зміст і задачі 

які вирішуються із застосуванням техніки АСУ. Характеристика та 

особливості експлуатації техніки АСУ в умовах даної частини. 

Проведення занять з особовим складом підрозділу по вивченню 

штатної техніки АСУ. 

Змістовий модуль 3. Проведення занять з особовим складом 

підрозділу (за планом командира підрозділу). 

Оформлення належної документації та проведення занять з 

особовим складом підрозділів з бойової та спеціальної підготовки. 

Підготовка та проведення годин культурно-освітньої роботи, 

суспільно-політичного та правового інформування. 

Змістовий модуль 4. Експлуатація засобів автоматизації.  

Організація технічного забезпечення АСУ військової частини. 

Взаємодія офіцерів штабу і офіцерів відділень та відділів центрів 

АСУ по  використанню техніки АСУ. з урахуванням досвіду 

військових частин під час виконання завдань у зоні проведення ОСС 

(АТО).Порядок перевірки стану техніки АСУ.  

Виконання робіт з проведення технічного обслуговування 

комплексів засобів автоматизації КП. Відпрацювання нормативів та 

навчальних завдань за посадою стажування. 

Види занять: практичні 

Методи навчання: репродуктивний метод, реконструктивний 

метод,  метод вправ, практичні роботи  

Форми навчання: очна 

Пререквізити Алгоритмізація та програмування 

Об'єктно-орієнтоване програмування 

Архітектура і функціонування обчислювальних систем 

Комп'ютерна електроніка 

Комп’ютерні мережі 

Операційні системи 

Технології системного адміністрування 

Технології автоматизації системних процесів 

Постреквізити Захист кваліфікаційної роботи  

Інформаційне Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 



 

 

 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

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. 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. 

4. Збірник єдиних нормативів і навчальних завдань для військ 

зв’язку ЗСУ. Ч. IV. Нормативи та навчальні завдання для 

спеціалістів засобів автоматизації загального призначення. 

Затверджений начальником зв’язку ЗСУ 31 грудня 2003 р. 

 
Репозитарій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/ 

2. http:// https://developer.cisco.com/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Військові частини (установи, організації), навчальні центри, 

державні підприємства 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік у восьмому семестрі 

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) МЕРКОТАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 

Посада: викладач 

Профайл викладача: https://orcid.org/0000-0003-

1425-9948 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-16 

E-mail: dmytro.merkotan@viti.edu.ua 

Робоче місце: 146* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

 

Лінк на дисципліну http: //www.viti.edu.ua/ 
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