
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 253 Військове управління 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна є вибірковим компонентом циклу 

професійної підготовки  освітньо-професійної програми 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8  ( восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Військове стажування за напрямом підготовки 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вдосконалення практичних навичок у виконанні обов’язків за 

посадовими призначеннями, поглиблення та закріплення отриманих 

знань, умінь та навичок. 

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. 

 Аналізувати стан військової дисципліни і правопорядку в 

підрозділі, вживати заходів щодо запобігання надзвичайним подіям 

і злочинам серед підлеглого особового складу, забезпечувати 

соціальну та правову захищеність підлеглого особового складу, 

організовувати своєчасну видачу всіх видів забезпечення та 

перевіряти його повноту, організовувати культурно-освітню роботу. 

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 виконувати службові обов’язки за відповідною посадою 

молодшого офіцерського складу у військових частинах Збройних Сил 

України або військових формуваннях, які підпорядковані іншим 

центральним органам виконавчої влади України відповідно до 

спеціальності, спеціалізації та освітньої програми 

Виконувати службові обов’язки у військах на відповідних командних 

посадах та проводити військове, правове та культурне виховання 

особового у підрозділах 

Проводити під час бойового злагодження  підрозділів і військових 



 

 

частин зв’язку заняття з особовим складом підрозділу з бойової та 

гуманітарної підготовки та виконувати заходи з удосконалення 

польової виучки 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: інформація з обмеженим доступом  
 

Види занять: практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Тактика 

Організація військового зв’язку  

Розгортання і експлуатація засобів та систем військового зв’язку  

Бойове застосування частин та підрозділів зв’язку  

Військові системи та комплекси фельд’єгерсько-поштового зв’язку  
 

Постреквізити Комплексний екзамен 

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 

Військові частини 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Кафедра Бойового застосування підрозділів зв’язку  

Факультет Бойового застосування систем управління та  зв’язку 

Викладач(і) САСІН СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ 

Посада: Старший викладач 

Вчене звання: немає 

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256 22 12 

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

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Практичне набуття досвіду виконання посадових обов’язків первинної 

офіцерської ланки (командира взводу зв’язку ) 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

Начальник кафедри     ПИВОВАРЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ  

 

Розробник                                     САСІН СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ 


