
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ В ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ 

УПРАВЛІННЯ" 
 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

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 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація зв’язку в тактичній ланці управління. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Організація зв’язку в тактичній 

ланці управління» є навчання курсантів формулювати рішення на 

організацію зв’язку в ролі начальника зв’язку батальйону, 

оформляти його на робочій карті та розробляти схему організації 

зв’язку і автоматизації, вибирати оптимальні способи організації 

зв’язку, робити розрахунки сил та засобів, організовувати та 

керувати роботою особового складу підрозділу при розгортанні 

та експлуатації систем зв’язку та автоматизації батальйону. 

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) 

Формулювати рішення на планування бойового застосування  

сил і засобів зв’язку батальйону, оформлювати його на робочій 

карті та розробляти схеми  організації зв’язку і автоматизації; 

Готувати рішення на бойове застосування  сил та засобів 

підрозділу зв’язку, а також робити розрахунки потрібних сил та 

засобів зв’язку; 

Розробляти документи з   організації бойового чергування на  

пункті управління батальйону. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з 

різних джерел.  

Здатність застосовувати теоретичні знання основних тактико-



(компетентності) технічних характеристик засобів зв’язку, які перебувають на 

озброєнні в підрозділах ланки взвод – батальйон, для організації 

управління та взаємодії підрозділів та приймати обгрунтовані 

рішення на планування зв’язку в ланці взвод – батальйон 

відповідно до вимог керівних документів та оформлювати 

рішення на робочій карті. 

Здатність експлуатувати та застосовувати кінцеве 

телекомунікаційне обладнання мереж військового зв’язку в 

умовах повсякденної діяльності та при веденні бойових дій 

 Здатність здійснювати розрахунки ліній коротко- та 

ультракороткохвильового, радіорелейного, тропосферного, 

супутникового радіозв'язку, обирати та розгортати антенно-

фідерні пристрої відповідних р. Здатність експлуатувати 

кабельно-лінійні споруди зв’язку побудовані на польових 

стаціонарних та оптичних електричні кабелів зв’язку. 

 Здатність застосовувати знання принципів архітектурної та 

технологічної будови сучасних телекомунікаційно-

інформаційних мереж та методів їхнього керування, 

обслуговування, супроводження, експлуатації у в. 

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 

вирішенні завдань, що покладаються на сучасні системи зв’язку. 

Розгортати, експлуатувати і застосовувати за призначенням 

термінальні пристрої мереж військового зв’язку в умовах 

повсякденної діяльності штабів і підрозділів Збройних сил 

України та в умовах ведення бойових дій 

 Налаштовувати, розгортати та експлуатувати мережі коротко- та 

ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку, 

радіорелейні, тропосферні, супутникові системи передачі 

військового призначення, самостійно опановувати нові зразки 

техніки 

Забезпечувати оперативно-технічну службу на бойових постах 

інформаційно-телекомунікаційних вузлів (ІТВ), польових вузлів 

зв’язку (ПВЗ) з урахуванням вимог нормативних документів з 

організації радіозв'язку, безпеки зв'язку, прихованого управління 

військами, розробляти документи з організації та забезпечення 

радіозв'язку на бойових постах ІТВ, ВЗ 

Оцінювати та застосовуватителекомунікаційнеобладнання для 

проектування, монтажа,  конфігурування та 

експлуатаціїобладнання мереж IP-телефонії 

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». 

 

Постреквізити Бойове застосування систем та комплексів військового зв’язку  

Основи управління та прийняття рішень 

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 

Екзамен  

Кафедра Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) 

 

ЖЕРЕБИЛО ВОЛОДИМИР 

ДМИТРОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: немає 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-01 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 132* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана дисципліна викладається тільки у ВІТІ зі всіх навчальних 

закладів України. 

Лінк на дисципліну Інформація з обмеженим доступом 

 

 

Начальник кафедри           ПИВОВАРЧУК Сергій Андрійович 

 

Розробник                   ЖЕРЕБИЛО Володимир Дмитрович 

 


