
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯЯ" 

 

Спеціальність: 172  Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17  Електроніка та телекомунікації 

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 кредита / 180 годин 

Мова викладання Українська 

 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Стажування курсантів є складовою практичної підготовки 

військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для 

ЗС України, інших міністерств та центральних органів виконавчої 

влади України, які мають у своєму підпорядкуванні військові 

формування. 

Військове стажування курсантів 5-х курсів, які навчаються у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут (далі ВІТІ) за спеціальністю 172  Телекомунікації та 

радіотехніка, проводиться на посадах:  

молодший науковий співробітник; 

офіцер відділу бойової підготовки; 

офіцер відділу організації зв’язку; 

офіцер оперативно-технічного відділу; 

офіцер відділу супроводження; 

офіцер відділу експлуатації і ремонту засобів зв’язку; 

офіцер відділу захисту інформації; 

начальник відділення лабораторії; 

науковий співробітник; 

викладач ВНЗ; 

начальник відділу бойової підготовки; 

начальник відділу технічного забезпечення зв’язку; 

начальник відділу організації зв’язку; 

начальник оперативно-технічного відділу; 

старший офіцер відділу штабу; 

начальник відділу експлуатації і ремонту засобів зв’язку; 

начальник лабораторії. 

 

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) 

Практично виконувати посадові обов’язки на відповідних 

первинних  посадах в системі обслуговування та ремонту систем 

управління Міністерства оборони України, Державної 

прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Організовувати та керувати роботою особового складу підрозділу, 

при розгортанні та експлуатації системи зв’язку та автоматизації, а 

також проводити заняття з підлеглим особовим складом згідно 

посадових обов’язків. 

Аналізувати стан військової дисципліни і правопорядку в 

підрозділі, вживати заходи щодо запобігання надзвичайним подіям 

і злочинам серед підлеглого особового складу, виявляти чуйність 

до підлеглих, вникати в проблеми їх побуту. 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність практично виконувати посадові обов’язки на відповідних 

первинних  посадах в системі обслуговування та ремонту систем 

управління Міністерства оборони України, Державної 

прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Вивчення організаційно-штатної структури та 

функціональних обов’язків. 

Організаційно-штатна структура військових частин та 

інформаційно-телекомунікаційних вузлів. Посадові 

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

організацію роботи з розробки і впровадження задач для в 

підрозділах військових частин та інформаційно-

телекомунікаційних вузлів. Практичне виконання функціональних 

обов’язків на посаді. 

Змістовий модуль 2. Вивчення матеріальної частини підрозділу 

військовій частині та її практичне освоєння. 

Вивчення організації використання техніки зв’язку у військовій 

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

які вирішуються із застосуванням техніки зв’язку. Характеристика 

та особливості експлуатації техніки зв’язку в умовах даної 

частини. Проведення занять з особовим складом підрозділу з 

вивчення штатної техніки зв’язку. 

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 зв’язку.  



 

 

Організація технічного забезпечення системи управління 

військової частини. Взаємодія офіцерів штабу і офіцерів відділень 

та відділів центрів зв’язку по  використанню техніки зв’язку з 

урахуванням досвіду військових частин під час виконання завдань 

у зоні проведення ОСС (АТО).Порядок перевірки стану техніки 

зв’язку.  

Виконання робіт з проведення технічного обслуговування засобів 

та комплексів зв’язку. Відпрацювання нормативів та навчальних 

завдань за посадою стажування.  

 

Види занять: практичні 

Методи навчання: комунікативний підхід 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити „Телекомунікаційні системи передачі”, „Мережеві з комутацією 

пакетів”, „Системи та комплекси військового зв’язку”, 

„Експлуатація телекомунікаційного обладнання”. 

 

Постреквізити Розробка та захист дипломної роботи (проєкту) 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. 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 №5 від 12.01.2016 р.. 

2. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. – К.: ВІТІ, 

2017. 

3. Збірник єдиних нормативів і навчальних завдань для військ 

зв’язку ЗСУ. Ч. 1,2. ДСК інв. №6919. 

4. І.В. Біжан та інш. Організація навчально-виховного 

процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі. 

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

5. 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. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Транспортних мереж 

 

Факультет Телекомунікаційних систем 

 



 

 

Викладач(і) ОСМАНОВ РУСЛАН НАРІМАНОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчене звання: – 

Науковий ступінь: – 

Профайл викладача:  

Тел.: 441–21 

E-mail:  

Робоче місце: 317 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник  

Начальник кафедри                               ГУРЖІЙ Павло Миколайович 
 

 

 


