
 

Силабус навчальної дисципліни 

"БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" 

 

Спеціальність: 225  Озброєння та військова техніка  

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека  

державного кордону 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

загальної 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) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 

закономірності формування і забезпечення безпеки військової 

діяльності, а також правові, технічні, природоохоронні, медико-

профілактичні та освітньо-виховні засоби і заходи, спрямовані на 

забезпечення сприятливих і безпечних умов діяльності Збройних 

Сил України у мирний час та в особливий період під час 

проведення АТО і операції Об’єднаних сил. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни "Безпека військової 
діяльності" є науковий аналіз факторів і причин виникнення 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у 
Збройних Силах України; визначення принципів та вивчення 
заходів і засобів захисту особового складу від негативних 
факторів військової діяльності; ознайомлення з основними 
принципами організації безпечної експлуатації техніки зв’язку і 
автоматизованого управління військами; набуття 
компетентностей для здійснення ефективної професійної 
діяльності за спеціальністю з урахуванням ризиків виникнення 
небезпек, а також формування у майбутніх командирів 
відповідальності за забезпечення та підтримання сприятливих і 
безпечних умов життєдіяльності підлеглого особового складу у 
повсякденній діяльності, а також під час проведення 
антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками користування керівними документами та 

вимогами законодавства України, виявляти небезпечні та 

шкідливі фактори навколишнього середовища, що впливають на 

діяльність військовослужбовців, а також володіння навичками 

безпечної експлуатації  засобів зв’язку та АУВ. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність забезпечувати організацію та підтримання безпеки 

особового складу під час повсякденної діяльності, навчань та в 

умовах воєнного часу. 



Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Правові положення організації безпеки 

військової діяльності. 

Державний нагляд та організація роботи з охорони праці у 

Збройних Силах України. Організація роботи з охорони праці у 

військовій частині. Розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій у Збройних Силах України. 

Основні положення плану локалізації, ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій (ПЛАС). 

Змістовий модуль 2. Організація і забезпечення безпеки 

особового складу при експлуатації техніки зв’язку і 

автоматизованого управління військами (ТЗ і АУВ). 

 Організація заходів техніки безпеки і охорони праці особового 

складу при експлуатації ТЗ і АУВ. Допуск особового складу до 

експлуатації ТЗ і АУВ. Оформлення документації по техніці 

безпеки та допуску особового складу до експлуатації ТЗ і АУВ. 

Розрахунок захисного заземлення. Вимірювання опору 

заземлення. Організація роботи особового складу з електронно-

обчислювальними машинами (ЕОМ). Техніка безпеки і охорона 

праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Організація 

пожежної безпеки під час експлуатації ТЗ і АУВ. 

Змістовий модуль 3. Організація безпеки особового складу під 

час навчань, занять в ході бойової підготовки та під час 

проведення операції Об’єднаних сил.  

Організація безпеки особового складу в ході бойової підготовки 

та під час проведення операції Об’єднаних сил. Безпека 

особового складу при проведенні господарських та будівельних 

робіт.  

Пререквізити Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі 

охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці), Електроживлення телекомунікаційних та 

інформаційних систем, Технічна експлуатація систем та 

комплексів військового зв’язку. 

Постреквізити  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Безпека військової діяльності : навч. посібн. / [Терещенко 

О.М., Радзівілов Г.Д., Штаненко С.С. та ін.] ; під ред. О.М. 

Терещенко. – К. :  Вид-во ВІТІ НТУУ "КПІ", 2012. – 176 с. 

2. Охорона праці : навч. посібн.  / під ред. А.І. Желнова. – К. : 

Вид-во КВІУЗ, 2001. – 249 с. 

3. Основи охорони праці : [навч. посібн.] / І.В. Васюков, В.М 

Дзюба, А.І. Желнов, В.Д. Жеребило. – К. : Вид-во ВІТІ НТУУ 

“КПІ”, 2005. – 324 с. 
4. Терещенко О.М. Основи цивільного захисту : навч. посібн. / 

О.М. Терещенко, М.О. Клименко. – К. : Вид-во ВІТІ НТУУ 

"КПІ", 2005. – 200 с. 

5. Безпека та екологія у сучасному світі: навч. посібн. / [Ананьїн 

В.О., Пучков О.О., Терещенко О.М. та ін.]; під ред. В.О. 

Ананьїна. – К.: Вид-во ВІТІ, 2016. – 200 с. 

6. Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / 

Ю.О.Чирва, О.С. Баб’як. – К., 2001. – 304 с. 

7. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. 

Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 487 с. 



 

 

 

 

 

 

8. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / Лапін 

В.М. – К. : Знання, 2000. –  186 с. 

9. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / під ред. А.І. Желнова. 

– К. : Вид-во КВІУЗ, 1999 р. – 99 с. 

10. Терещенко О.М. Екологія : навч. посібн. / Терещенко О.М. – 

К. : Вид-во ВІТІ НТУУ "КПІ", 2005. – 240 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра технічного та метрологічного забезпечення 

Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) КОВАЛЬЧУК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0971283615 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 

 

ЮЩЕНКО  ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0638516922 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 

 

ТЕРЕЩЕНКО  ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0961484440 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри     РАДЗІВІЛОВ  Григорій Данилович 

 

Розробник      ТЕРЕЩЕНКО Олексій Миколайович 


