
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 172  Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Перший(бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредити / 180 годин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є формування 

знань та вдосконалення курсантами вмінь в застосуванні  та 

експлуатації систем та комплексів військового зв'язку у 

вирішенні завдань, 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 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) 

РНп-4. Виконувати обов’язки за посадою інженера 

информаційно-телекомунікаційного вузла, проведення пуско-

налагоджувальних робіт по конфігуруванню налаштування 

телекомунікаційного обладнання. 

РНп-5. Практично виконувати посадові обов’язки на відповідних 

первинних посадах в області телекомунікаційних систем та 

мереж Міністерства оборони України, Державної прикордонної 

служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Національної Гвардії України. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

СКв-9. Здатність експлуатувати та застосовувати 

телекомунікаційне обладнання мереж військового зв’язку в 

умовах повсякденної діяльності штабів і підрозділів Збройних 

сил України та в умовах ведення бойових дій. 

СКв-22. Здатність практично виконувати завдання за 

призначенням при експлуатації систем та засобів зв’язку 

елементів інформаційно-телекомунікаційних вузлів Збройних 

Сил України. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1 – вивчення організаційно-штатної структури та 



функціональних обов’язків.  

Змістовий модуль 2 – вивчення матеріальної частини підрозділу 

військової частині та її практичне освоєння. 

Змістовий модуль 3 – проведення занять з особовим складом 

підрозділу (за планом командиру підрозділу). 

Змістовий модуль 4 – експлуатація телекомунікаційних засобів 

зв’язку. Переймання досвіду військових частин, які перебували в 

зоні проведення ООС. 
 

Види занять:  практичні. 

Методи навчання: самостійне вивчення. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з 

дисциплінами: “Системи та комплекси військового зв’язку”, 

“Кінцеві пристрої абонентського доступу”,„Сучасні мережеві 

технології”, „IP-телефонія”, „Інфо-комунікаційні технології в 

телекомунікаційних мережах”.“ Знання з даної навчальної 

дисципліни  можуть бути використані під час написання 

кваліфікованої та магістерських робіт. 

Постреквізити Навчальні дисципліни, де будуть використовуватись знання 

отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни: “ 

Практика за військовим спрямуванням” 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання кваліфікованої та магістерських робіт. 

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. Керівництво з експлуатації телекомунікаційних комплектів  

2. Навчальний посібник “Переобладнана апаратна звязку 

Типу П-258” 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія для практичного 

відпрацювання нормативів та навчальних завдань на тренажерах 

комплексних апаратних зв’язку, та навчально-тренувальний 

комплекс,проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра “Телекомунікацийних систем та мереж” 

Факультет “Телекомунікаційних систем” 

Викладач(і) САВЧУК МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада:  викладач 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: - 

Тел.: +380969823374 

E-mail:  

Робоче місце: 304 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Електронний курс даної дисципліни  

 

Начальник кафедри                                ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

     Розробник                   САВЧУК Максим Васильович 


