
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ЗА ФАХОМ)” 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійна 

діяльність, що пов’язана з виконанням функціональних обов’язків 

за посадою молодших командирів військових частин (підрозділів) 

Збройних Сил України. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Набуття та вдосконалення курсантами необхідних знань, вмінь та 

практичних навичок у виконанні обов’язків за посадою командира 

відділення у військових частинах Збройних Сил України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Експлуатувати сучасні системи зв’язку та автоматизації 

управління військами та озброєнням, демонструвати навички 

організації та проведення технічного обслуговування засобів 

зв’язку та автоматизації управління, володіти навичками 

експлуатації та обслуговування засобів вимірювальної техніки та 

засобів електроживлення стаціонарних та рухомих об’єктів 

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. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Функціональні обов’язки.  

Змістовий модуль 2. Практичне виконання обов’язків згідно 

займаної посади практиканта. 

Змістовий модуль 3. Бойова підготовка Збройних сил України. 

Підготовка та проведення занять з особовим складом відділення з 

предметів бойової підготовки відповідно до стандартів підготовки 

військовослужбовців. Вдосконалення методики проведення занять 

з особовим складом відділення з предметів бойової підготовки. 

Змістовий модуль 4. Повсякденна діяльність підрозділу. 

Вивчення статутів Збройних сил України з особовим складом 



 

 

відділення і вдосконалення методичних та практичних навичок у 

виконанні їх вимог в повсякденному житті підрозділу. Підготовка 

та виконання заходів повсякденної діяльності, навчання й 

виховання особового складу відділення, проведення тренувань, що 

спрямовані на поліпшення стройової виправки та посилення 

фізичної витривалості. Вдосконалення знань за фахом та 

методичних навичок. 

 

Види занять: практичні, тактичні (тактико-стройові) заняття, 

тренування. 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індукція, 

дедукція; пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемний 

виклад, частково-пошукові, самостійна робота 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Українська мова за професійним спрямуванням, Автомобільна 

техніка (у тому числі автомобільна підготовка) 

Постреквізити Навчальна практика (за фахом) на посаді заступника командира 

взводу 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з освітнього 

компоненту Навчальна практика (за фахом) на посаді командира 

відділення складається з балів, які він отримує за: 

‒ відгук військової частини (установи, закладу) про підсумки 

навчальної практики на посаді командира відділення; 

‒ повноту та якість відпрацювання індивідуального завдання; 

‒ зміст та якість оформлення звітних документів; 

‒ повноту та якість відпрацювання планів проведення занять 

(операційних карток виконання нормативів). 

 

Розподіл балів кредитного модуля 

Відгук військової частини (установи, закладу) про підсумки 

навчальної практики на посаді командира відділення; 

Максимальний ваговий бал складає – 50 балів. 

Повноту та якість відпрацювання індивідуального завдання; 

Максимальний ваговий бал складає – 25 балів. 

Зміст та якість оформлення звітних документів; 

Максимальна кількість балів дорівнює –15 балів. 

‒ якісно, повністю, своєчасно оформлено звіт та журнал 

навчальної практики (за фахом) та додаткові матеріали -–

13…15 балів 

‒ неякісно, але повністю і своєчасно оформлено звіт та 

журнал навчальної практики (за фахом) та додаткові 

матеріали – 9...12 балів 

‒ неякісно і неповністю, але своєчасно оформлено звіт та 

журнал навчальної практики (за фахом) та додаткові 

матеріали – 4...8 балів 

‒ неякісно, неповністю і несвоєчасно оформлено звіт та 

журнал навчальної практики (за фахом) та додаткові 

матеріали – 0...3 балів 

Повноту та якість відпрацювання планів проведення занять 

(операційних карток виконання нормативів). 

Максимальна кількість балів дорівнює 10 балів: 



 

 

‒ якісно, повністю, своєчасно оформлено плани проведення 

занять та додаткові (за необхідністю) матеріали – 9..10 

балів 

‒ неякісно, але повністю, своєчасно оформлено плани 

проведення занять та додаткові (за необхідністю) 

матеріали – 6...8 балів 

‒ неякісно, неповністю, але своєчасно оформлено плани 

проведення занять та додаткові (за необхідністю) 

матеріали – 3...5 балів 

‒ неякісно, неповністю і несвоєчасно оформлено плани 

проведення занять та додаткові (за необхідністю) 

матеріали – 0…2 балів 

Штрафні та заохочувальні бали за (сума як штрафних, так і 

заохочувальних балів не має перевищувати   (10 балів): 

‒ зауваження від керівників за порушення заходів безпеки – 

10 балів 

‒ зауваження від керівників за порушення дисципліни – 5 

балів 

‒ участь у виконанні завдань з удосконалення матеріально-

технічної бази частини та інших заходів (наявність 

грамот, заохочень, подяк та інших документів, що 

підтверджують участь) +1..+10 балів 

 

Сума вагових балів контрольних заходів за навчальну 

практику (за фахом) на посаді командира відділення складає: 

R = 50+25+15+10 = 100 балів 

 

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 

 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Відсутність заборгованостей із звітних документів. 

Попередня оцінка за навчальну практику на посаді командира 

відділення має бути не менше 35 балів від суми вагових балів 

контрольних заходів, які визначені системою рейтингових балів та 

системою оцінювання навчальної практики (за фахом) на посаді 

командира відділення. 

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. Бойовий статут механізованих та танкових військ 

Сухопутних військ Збройних сил України. Частина 3. – К.: КСВ 

ЗСУ, 2018. 

2. Статути Збройних Сил України. 

3. Сподін О.І., Савіцкий В.І., Павлов І.М. Радіаційний, 

хімічний та біологічний захист підрозділів. Навчальний посібник. 

– К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2011. 

4. Громико А.М., Єсаулов М.Ю., Кочетков О.В., Павленко О.А. 

Інженерна підготовка. Навчальний посібник. // А.М. Громико, 

М.Ю. Єсаулов, О.В. Кочетков, О.А. Павленко. – К.: ВІТІ, 2020. 

5. Коротков М.М., Павлов І.М., Єсаулов М.Ю. Посібник 

”Основи військової топографії”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2012. 

6. Мікулін О.М. Стрілецьке озброєння підрозділів і вогнева 

підготовка. Навчальний посібник. – К.: ВІТІ НУТУ “КПІ”, 2002. 

7. Рєпін І.В., Вірко Є.В. Основи застосування механізованого 

відділення (танка) в сучасному загальновійськовому бою: 

Навчальний посібник / І.В. Рєпін, Є.В. Вірко. – Львів: НАСВ, 2013. 

8. Довідник командира механізованого відділення (на БТР, 

БМП). – Київ, 2015. 

9. Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Ткачук П.П. 

Соціально-психологічні технології управління військовими 

колективами: Навчально-методичний посібник / Т.Л. Грицевич, 

О.С. Капінус, Т.М. Мацевко, П.П. Ткачук. – Львів: НАСВ, 2018. 

10. Методичні рекомендації з організації та проведення роботи 

щодо недопущення порушень статутних правил взаємовідносин 

між військовослужбовцями у військових частинах (підрозділах). – 

К.: ГУ МПЗ ЗСУ, 2018. 

11. Внутрішні комунікації військового лідера. Порадник для 

офіцерів та сержантів. – К.: Центр МПЗ ЗСУ, 2020. 

12. Інструкція з організації психологічної підготовки у 

Збройних Силах України, затверджена наказом 

Головнокомандувача Збройних Сил України від 23.10.2020 року 

№173. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Військові частини та установи Збройних Сил України 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра загальновійськових дисциплін 

Факультет – 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 
 

Лінк на дисципліну – 

 


