
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ" 

 

Спеціальність: 253 Військове управління 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 2(другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредитів/60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація військового зв’язку. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Організація військового 

зв’язку” є навчити курсантів основам організації та забезпечення 

зв’язку в підрозділі, частині, бойовому застосуванню систем та 

комплексів зв’язку підрозділу і частини. 

Навчити курсантів використовувати індивідуальні засоби зв'язку. 

Виховувати у курсантів як  майбутніх офіцерів-зв’язківців почуття 

відповідальності за забезпечення зв’язку при захисті своєї 

Батьківщини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати основні штатні засоби зв’язку, які перебувають на 

озброєнні підрозділів ланки взвод – батальйон, для організації 

управління та взаємодії підрозділів. 

Виконувати навчально-бойові нормативи та навчальні задачі з 

експлуатації систем, комплексів і засобів зв’язку й автоматизації 

Збройних Сил України. 

Вибирати оптимальні способи організації зв’язку в батальйоні та 

робити розрахунки потрібних сил та засобів зв’язку і автоматизації. 

  . Організовувати та керувати роботою особового складу підрозділу 

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

автоматизації батальйону. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати теоретичні знання основних тактико-

технічних характеристик засобів зв’язку, які перебувають на 

озброєнні в підрозділах ланки взвод – батальйон, для організації 

управління та взаємодії підрозділів. 

Здатністьвизначатиоптимальніспособиорганізаціїзв’язку в батальйоні 

та проводитирозрахункипотрібних сил та засобівзв’язку й 

автоматизації. 

Знання та розумінняпредметноїобласті та 

розумінняпрофесійноїдіяльності. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
загальні задачі зв’язку, вимоги до зв’язку. 

принципи організації зв’язку, роди та види зв’язку. 

загальна характеристика і способи організації радіозв’язку, 

радіорелейного, супутникового, тропосферного, проводового, 

транкінгового і фельд’єгерсько-поштового зв’язку. 

структура систем військового зв’язку та принципи її побудови, 

вимоги до системи військового зв’язку. 

основні заходи забезпечення безпеки зв’язку; 

методи, послідовність і зміст роботи службових осіб при плануванні 

зв’язку; 

доктрина «Зв'язок та інформаційні системи» 

вимоги до управління зв’язком. 

організація зв’язку в механізованому (танковому) батальйоні в 

основних видах бою з урахуванням досвіду ООС (АТО)новітніми 

засобами. 

 
Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Фізика. 

Статути ЗС України та їх практичне застосування. 

Загальна тактика. 

Інженерна та комп`ютерна графіка 

Інформатика. 

Пореквізити Рухомі пункти управління. 

Навчальна практика. 

Організація зв’язку. 

Бойове застосування частин та підрозділів зв’язку,  

Основи військового управління.(в тому числі процедури НАТО) 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1.Доктрина «Зв'язок та інформаційні системи» 

2. Організація військового зв’язку, ВІТІ, м. Київ, 2018 рік.  

3.Військовий стандарт 01.112.001. Військова система стандартизації. 

Військовийзв’язок. Терміни і визначення. К:, 2006. 

4.Умовні знаки стандарту НАТО(для військових зв’язківців). 

     5.Матеріали науково-практичної конференції за участю керівного 

складу військ зв’язку Збройних Сил України. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Сайт інституту. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчально-тренувальний комплекс,  аудиторія теоретичного навчання, 

мультимедійне обладнання.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 



 

 

Викладач(і) 

 

ШОЛУДЬКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 

Посада:Доцент кафедри 

Вчене звання: немає  

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 576 -95-56 

E-mail: viti@viti.edu.ua 
Робоче місце: 122 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається у всіх військових навчальних 

закладахУкраїни  по єдиній універсальній програмі, яка розроблена у ВІТІ. 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

 

 

Начальник кафедри    ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

 

 

Розробник              ШОЛУДЬКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 

 

 


