
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ ПОБУДОВИ РОБОТОТЕХНІЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" 
 

Спеціальність: 253 Військове управління 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс ІV (четвертий) 

Семестр VІІІ (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,5 кредити / 75 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення навчальної дисципліни є робототехнічні комплекси та 

основні принципи використання їх у для виконання бойових задач 

підрозділами Збройних Сил України та інших військових 

формуваннях утворених відповідно до законодавства України 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання вичерпних знань в області бойового застосування 

робототехнічних комплексів. Засвоєння знань в області складу, 

структури, основ функціонування та бойового застосування 

робототехнічних комплексів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми визначені та 

сформульовані наступні результати навчання курсантів: 

РН 17. Визначати та описувати основні технічні характеристики 

озброєння та військової техніки армій держав-членів НАТО і 

противника, способи їх дій.  

РН 23. Володіти методичними навичками, навичками 

саморозвитку і самоосвіти протягом життя, вивчення та 

використання передового досвіду професійної діяльності. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми навчальна 

дисципліна забезпечує набуття курсантами компетентностей:  

ФК 11. Здатність опановувати знання в інших галузях професійної 

діяльності, здійснювати пошук, аналізувати та надавати критичну 

оцінку інформації з різних джерел. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
Змістовний модуль 1 Тема № 1. Введення до основ побудови 

робототехнічних комплексів. 

Введення в робототехніку. Основні положення прикладної теорії 

управління робототехнічними комплексами. Склад та структура 

робототехнічних комплексів.  

Змістовний модуль 2. Тема № 2. Системи автоматичного 

керування робототехнічними комплексами. 



 

 

Пілотажно-навігаційний комплекс робототехнічних комплексів. 

Обладнання та датчики робототехнічних комплексів. Навігаційне 

обладнання робототехнічних комплексів. Методи керування 

робототехнічними комплексами. Основні принципи організації 

радіоканалів керування та передачі даних в робототехнічних 

комплексах. Організація передачі даних з робототехнічних 

засобів.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити „Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів 

ретрансляторів”, а також забезпечує проведення військового 

стажування та написання кваліфікаційної роботи. 

Постреквізити Основи робототехніки військового призначення, Організація 

зв'язку в тактичній ланці управління, також знання з даної 

навчальної дисципліни  можуть бути використані під час 

написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. І. Панченко Основи теорії і практики використання 

безпілотних авіаційних комплексів ретрансляторів / О. 

Восколович, Д. Колтовсков,  А. Бернацький, Л. Слотвінська, Д. 

Петрова / - К. друк ВІТІ, 2020. – 264 с.  

2. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы: Курс 

лекций/ А. А. Кучерявый; под. ред. В.А. Мишина и Г.И. 

Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. –2004. – 504 с. 

3. EMC LAB : Electromagnetic Compatibility Laboratory 

[Електронний ресурс]/ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 

Electromagnetic Compatibility Lab. – Electronic data. – Lausanne : 

EPFL, 2016. –Режим доступу: http://emc.epfl.ch. 

4. Седельников Ю.Е. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств. Учебное пособие/ Ю. Е. 

Седельников. – Казань: Новое знание, 2006. – 303 с. 

5. MIL-STD-461: The basic military EMC specification and it’s 

evolution over the years / Santo Mazzola // 2009 Long Island 

Systems, Applications and Technology Conference (LISAT 09), 

Farmingdale, NY, USA, 1 May 2009 :proceedings. – Farmingdale, 

2009. – P. 73 – 77. 

6. Балюк Н.В. Мощный электромагнитный импульс: 

воздействие на электронные средства и методы защиты/ Н.В. 

Балюк, Л.Н. Кечиев, П.В. Степанов. – М.: Группа ИДТ, 2008. – 

478 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, тактичне 

поле, проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 



 

 

 

 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) ПАНЧЕНКО ІГОР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ   

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 266 каб. 

 

 

ВОСКОЛОВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 273 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО  

 

 

Розробник         Олексій ВОСКОЛОВИЧ 

 


