
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕЛЬД’ЄГЕРСЬКО - ПОШТОВОГО 

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 4 (четвертий ) 

Семестр 8  (восьмий  ) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

1,5 кредита / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація фельд’єгерсько - поштового зв’язку. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

навчити основам організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку 

(ФПЗ) на вузлах і станціях ФПЗ; 

прищепити командирські, практичні навички із забезпечення 

ФПЗ в тактичній і оперативно-тактичній ланці управління; 

сформувати у курсантів високу штабну культуру, творче 

ставлення до вирішення задач з організації ФПЗ; 

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. 

Організовувати роботу посадових осіб військових частин щодо 

забезпечення фельд’єгерсько-поштового зв’язку. 

Розробляти документи з управління та планування повсякденної 

виробничої діяльності частин та підрозділів фельд’єгерсько-

поштового зв’язку. 

Застосовувати принципи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України. 

Здійснювати керування екіпажами; виконувати роботи з 

картами та на місцевості, проводити рекогносцировку та 

маскування, виконувати дії командира взводу в обороні (атаці); 

виконувати обов’язки командира при відпрацюванні 

плануючих та розпорядчих документів; здійснювати 

організацію чергування на пунктах управління та вузлах 

зв’язку, комплексних апаратних тощо; здійснювати організацію 

оперативно-технічної служби на пунктах управління та 



польових вузлах зв’язку. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність здійснювати всебічне забезпечення підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України) в ході 

бойового застосування та повсякденної діяльності.  

Здатність працювати автономно та в команді (включаючи 

навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки в ході 

бойового застосування та повсякденної діяльності підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України).  

Здатність організувати управління та планування повсякденної 

виробничої діяльності частин та підрозділів фельд’єгерсько-

поштового зв’язку. 

Здатність вирішувати практичні задачі налаштування, 

розгортання та експлуатації радіорелейних, тропосферних та 

супутникових систем передачі військового призначення, 

самостійно опановувати нові зразки техніки. 

Здатність експлуатувати та застосовувати телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної 

діяльності частин і підрозділів Збройних сил України та в 

умовах ведення бойових дій. 

Здатність експлуатувати, обслуговувати та розгортати системи 

електропостачання стаціонарних і рухомих об’єктів. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
1. Організація ФПЗ в ЗС України..  

2. Організація ФПЗ в об’єднаннях (з’єднаннях). 

3. Організація оперативно-технічної служби на вузлах 

(станціях) ФПЗ. 
 

Види занять: групові, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити «Основи військового управління», «Первинна військово-

професійна підготовка», «Загальна тактика» , «Теорія 

електричних кіл», «Організація військового зв’язку». 

Постреквізити Бойове застосування частин та підрозділів зв'язку 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Організація військового зв’язку, ВІТІ, м. Київ, 2016 рік.  

2. Література з обмеженим доступом. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Сайт інституту. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна аудиторія, навчально-тренувальний комплекс, навчально-

матеріально база батальйону забезпечення навчального процесу 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 



 

 

Кафедра Бойового застосування підрозділів зв’язку  

Факультет Бойового застосування систем управління та  зв’язку 

Викладач(і) ПУШТАРИК ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання: немає 

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256 22 12 

E-mail: viti@viti.edu.ua 
Робоче місце: 132* 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається тільки у ВІТІ із всіх навчальних 

закладів України. 

Лінк на дисципліну  

 

Начальник кафедри    ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

Розробник         ПУШТАРИК ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

 

 

 

 


