
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ТА 

КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння і 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 

загальної підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

2 кредита/60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 
закономірності формування і забезпечення технічної 
експлуатації систем та комплексів військового зв’язку, безпеки 
військової діяльності, а також правові, технічні, 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 «Технічна 
експлуатація систем та комплексів військового зв’язку»  є 
вивчення основних положень організації технічного 
забезпечення техніки зв’язку та автоматизації управління 
військами (АУВ): зі структурою та змістом системи технічного 
забезпечення зв’язку та АУВ (ТЗЗ та АУВ), із порядком 
забезпечення технікою зв’язку та АУВ, з основними 
положеннями технічної експлуатації та обслуговування засобів 
зв’язку і АУВ, засобів рухомості та електропостачання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати засоби вимірювальної техніки, застосовувати 

знання і навички проведення і організації технічного 

обслуговування штатних засобів зв’язку й автоматизації та 

розробляти плануючі документи з експлуатації, ремонту і 

списання засобів зв’язку 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність проводити і організовувати технічне обслуговування 

штатних засобів зв’язку й автоматизації та використовувати 

засоби вимірювальної технік 

Навчальна логістика Змістовний модуль 1. Основи технічного забезпечення 

зв’язку та АУВ. Планування та облік експлуатації техніки 

зв’язку та АУВ. Введення в експлуатацію. 



 Загальні положення. Основні терміни і визначення з 

технічного забезпечення зв’язку та АУВ (ТЗЗ та 

АУВ).Порядок планування експлуатації техніки зв’язку та 

АУВ. Робота посадових осіб по організації обліку та 

приймання техніки зв’язку та АУВ в частину. Забезпечення  

технікою зв’язку та АУВ. Освідування і категорування техніки 

зв’язку та АУВ. Організація прийому техніки зв’язку та АУВ у 

військову частину. Порядок введення її в експлуатацію.  

Змістовний модуль 2. Технічне забезпечення обладнанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). 

Вимоги керівних документів з технічного забезпечення 

обладнанням інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). 

Особливості експлуатації обладнання ІТС. Особливості 

придбання, обліку, використання та інвентаризації 

комп’ютерних програм. 

Змістовний модуль 3. Порядок проведення технічного 

обслуговування техніки зв’язку і автоматизації управління 

військами (АУВ). 

Задачі і види технічного обслуговування техніки зв’язку і 

АУВ. Організація і порядок проведення технічного 

обслуговування техніки зв’язку і АУВ. Робота посадових осіб 

по організації технічного обслуговування техніки зв’язку та 

АУВ. Організація і порядок проведення річного технічного 

обслуговування  (ТО-2) техніки зв’язку і АУВ. Організація і 

порядок проведення річного технічного обслуговування    

(РічТО) озброєння і військової техніки (ОВТ). Робота 

посадових осіб по плануванню технічного обслуговування 

техніки зв’язку та АУВ. 

Змістовний модуль 4. Методика проведення технічного 

обслуговування базового зразку техніки зв’язку та АУВ. 

Технічне обслуговування базового зразку СКВЗ. Робота 

посадових осіб по документальному оформленню звітності 

технічного обслуговування техніки зв’язку та АУВ. Порядок 

проведення ремонту техніки зв’язку і АУВ. Планування 

роботи ремонтного підрозділу частини зв’язку 

Пререквізити Електроживлення телекомунікаційних та інформаційних 

систем. Метрологія, стандартизація та сертифікація. 

Постреквізити Теорія діагностування та експлуатації військової техніки 

зв’язку та АУВ. Основи надійності та діагностування АУВ 

військами. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Наказ МОУ № 165 від 21.06.1994 р. “Про порядок списання з 

обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України”.  

Руководство по учету вооружения, техники, имущества и 

других материальных средств в Вооруженных Силах. Часть I. 

– Воениздат, 1979. 

Техническая эксплуатация средств и комплексов связи. Л., - 

1979.   

ДСТУ 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. 

Терміни та визначення. – Держстандарт України, 1998.  

ГОСТ 15.004-83. Система разработки и постановки на 



 

производство изделий военной техники. 

Ремонт средств связи в войсковых мастерских. Части 1 и 2.  – 

Воениздат, 1983. 

Техническая эксплуатация средств связи. Часть I. – Воениздат, 

1980. 

Абраменко Б.С., Маслов А.Я., Немудрук Л.Н. Эксплуатация 

автоматизированных систем управления. – Воениздат, 1983. 

Методика выполнения регламентных работ и ремонта типовых 

образцов средств связи. Аппаратура П-302-О. – КВВИДКУС, 

1980. 

 Бондарь Л.В. Электростанции ЭД2х16-Т/400-1ВАС,  ЭД2х30-

Т/400-1ВАС комплекса “Толуол”.  КВВИУС, 1988, 67с. 

 Вологин Г. Г.  Передвижная электростанция  И-613.  

КВВИУС, 1979, 107с. 

 Доморацкий 0. А. И др. Энергетика военных установок связи. 

Ч. 2. М., Воениздат,  1973, 186 с. 

 Дмитриев Л.А.  Передвижные электростанции типа Э-351.   

КВВИУС, 1975, 151с. 

 Китаев В. Е. Электропитание устройств связи.  М., Связь., 

1975, 328с. 

 Кордюков Е. А. и др. Электроснабжение стационарных узлов 

связи. Учебное пособие,  Ч. 1, 2.  ЛВВИУС,  1988 Ч.1.151с., 

Ч.2. 73с. 

 Мякотин А. В., Слободянюк В. М. Электропитание узлов и 

линий связи. ВКАС Л. 1986, 59с. 

 Рахмин В. П. Системы электропитания аппаратных 

электропроводной связи.  КВВИУС, 1982, 63с. 

 Рахмин. В. П. Системы электропитания  узлов и средств связи.  

Ч. 3.  КВВИУС, 1982, 63 с. 

 Хвостов Ю.И.  Системы электропитания радиостанций  

средней мощности.  КВВИУС, 1988, 86  

 Бензиновые электроагрегаты АБ-2, АБ-4. Практическое 

руководство по эксплуатации. М., Воениздат, 1986, 65с. 

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 

 



 

 

 

ГУЛІЙ ВОЛОДИМИР 

СТАНІСЛАВОВИЧ 

Посада: заступник начальника кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0637691751 

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

                               Робоче місце: 151 

 

ТЕРЕЩЕНКО  ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0961484440 

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

Робоче місце: 134 

 

ФЕСЕНКО ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 

Посада:  викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0731094558 

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

Робоче місце: 149 
 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри     РАДЗІВІЛОВ  Григорій Данилович 

 

Розробник       ГУЛІЙ Володимир Станіславович 

 


