
 

Силабус навчальної дисципліни 

"РУХОМІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ" 

 

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 загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Рухомі пункти управління  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни  “Рухомі пункти управління” є 

надання курсантам необхідного обсягу знань з організації роботи 

органів та пунктів управління ЗС України, основ організації процесів 

оперативної роботи та планування в ЗС України, широко 

використовуючи досвід ведення бойових дій та управління 

військами в ході проведення операції об’єднаних сил на сході 

України, а також останні досягнення науки і техніки. Виховання у 

курсантів високої штабної культури, почуття високої 

відповідальності та творче ставлення в інтересах штабів військ. 

Розвивання у курсантів тактичного мислення, ініціативи, 

організаторських здібностей, вольових якостей, уміння аналізувати 

отримані результати, доповідати обґрунтовані пропозиції 

командуванню для своєчасного і правильного прийняття рішення, 

грамотно оформляти та вести відповідну документацію. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати штатне озброєння та військову техніку підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України), знати його 

тактико-технічні характеристики.  

Знати та розуміти процеси всебічного забезпечення підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України) в ході 

бойового застосування та повсякденної діяльності.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань 

і взятих обов’язків.  



Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: інформація з обмеженим доступом  
 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити «Основи військового управління», «Навчальна практика», «Загальна 

тактика» , «Теорія електричних кіл», «Організація військового 

зв’язку». 

Пореквізити 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 

Навчально-тренувальний комплекс,  аудиторія теоретичного навчання, 

проектор.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) 

 

ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

Посада: Начальник кафедри 

Вчене звання: немає  

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-01 

E-mail: viti@viti.edu.ua 
Робоче місце: 130а* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається тільки у ВІТІ зі всіх навчальних закладів 

України. 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

 

 

Розробник 

Начальник кафедри     ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 

 

 


