
 

Силабус навчальної дисципліни 

"РОЗГОРТАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ  

ТА СИСТЕМ 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 4 (четвертий ) 

Семестр 7  (сьомий ) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредита / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Розгортання і експлуатація засобів та систем військового зв’язку. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

навчити порядку ухвалення рішення, проведення 

рекогносцировки, постановки завдань підлеглим, організації 

взаємодії і бойового забезпечення, а також питання психологічної 

підготовки; 

практично злагоджувати відділення (екіпажу, розрахунку, 

команди), взводу, роти (центру), вузла зв‘язку, виконувати свої 

посадові обов‘язки із забезпечення зв’язку в умовах, наближених 

до бойової дійсності під час розгортання і експлуатації засобів та 

систем військового зв’язку; 

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. 

Організовувати та керувати роботою особового складу підрозділу 

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

автоматизації батальйону. 

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 застосовувати штатне озброєння та військову техніку 

підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України).  

Здатність планувати, організовувати та вести основні види бою 

(бойових дій), приймати оптимальні рішення на основі аналізу 

отриманої інформації, чітко визначати бойові завдання 



підпорядкованим, приданим підрозділам (вогневим засобам), 

орієнтуватися в складних умовах бойової обстановки, 

організовувати роботу з управління підрозділом з урахуванням 

міжнародних стандартів та євроатлантичних процедур роботи 

штабів. 

Здатність практично виконувати завдання за призначенням при 

експлуатації систем, комплексів та засобів зв’язку й автоматизації 

Збройних Сил України. 

Здатність вирішувати практичні задачі налаштування, розгортання 

та експлуатації військових систем і комплексів коротко-, 

ультракороткохвильового, транкінгового радіозв’язку та 

самостійно опановувати нові зразки техніки. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
1. Сутність, основні принципи, форми та методи навчання під 

час розгортання і експлуатації засобів та систем військового 

зв’язку. 

2. Розгортання апаратних (станцій, КШМ), засобів зв’язку та 

забезпечення зв’язку. 

 
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. Керівництво з організації ОТС на вузлах зв’язку ЗС України. інв. 

№ 155 дск. 

2. Збірник єдиних нормативів і навчальних завдань для військ 

звʼязку Збройних Сил України. К. 2017р.. 

3. Збірник нормативів з бойової підготовки для частин, підрозділів 

інженерних військ та інженерної підготовки родів військ і 

спеціальних військ. К. 2018р.. 

4. Організація військового зв’язку. Навчальний посібник. К. 

2018р.. 

5. Військовий стандарт 01.112.001. К. 2006р. 

6. Наказ командувача СВ ЗС України № 605 від 30.12.2016р. 

‟Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних 

військ ЗС України частина ІІ, батальйон, рота”. К. 2016р. 

 

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 

 

 

 

 


