
 

Сертифікатна програма 
 

"Діджиталізація у сфері міжнародного військового 
співробітництва" 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус програми Сертифікатна 

Курс 1-4 курси навчання. 

Семестр Впродовж навчання, за умови набору групи не менше 5 осіб 

Обсяг програми, 
кредити ЄКТС/загальна 
кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська/ Англійська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Вивчення сертифікованої дисципліни є порядок підготовки та 
здійснення міжнародного військового співробітництва,  
можливості застосування сучасник інформаційних технологій в 
сфері міжнародних відносин 

Чому це цікаво/потрібно 
вивчати (мета) 

Отримання спеціальних знань в області здійснення міжнародного 
військового співробітництва.  Набуття знань та навиків 
інформаційно-аналітичної роботи. Вдосконалення рівня володіння 
іноземною мовою 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Знати  і розуміти систему міжнародних відносин, порядок  
здійснення  міжнародного військового співробітництва,  
можливості застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в сфері міжнародного військового співробітництва. 
Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в сфері 
міжнародного військового співробітництва. 
Вміти аналізувати та прогнозувати розвиток міжнародних 
відносин у військовій сфері. Володіти навиками спілкування 
іноземною мовою в ході організації та здійснення заходів 
міжнародного військового співробітницта, Володіти навиками 
письмово та усного перекладу з/на іноземної мови. Вміти 
застосовувати сучасні інформаційні технології.. 



Як можна 
користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин 
на підставі різноманітних підходів; 
-        здатність брати участь у переговорах інших заходах 
міжнародного війського співробітництва; 
-        здатність здійснювати підготовку документів для 
міжнародних комунікацій; 
-       здатність здійснювати пошук та первинну обробку 
інформації; 
-       здатність застосовувати знання з іноземної мови в обсязі, 
необхідному для професійної діяльності; 
-       здатність застосовувати навички з перекладу; 
-       уміння використовувати сучасні програмно-апаратні засоби, 
навички роботи у соціальних мережах, використовувати інтернет-
ресурси. 

Навчальна логістика Зміст сертифікатної програми:  
Тема № 1 Міжнародне військове співробітництво: 

 Міжнародні відносини та світова політика.  
Європейська та євроатлантична інтеграція України. 
Нормативно-правові аспекти, порядок підготовки та  здійснення 
заходів міжнародного військового співробітництва у Збройних 
Силах України. 
Інформаційно-аналітична діяльність в сфері міжнародних відносин. 
Інформаційні технології в міжнародних відносинах. 
   Використання сучасних програмно-апаратних засобів  в сфері 
міжнародного військового співробітництва. 
  Загальна та спеціальна лексика в сфері міжнародного військового 
співробітництва. 
Основи та особливості військового перекладу.. 
Тема № 2. Застосування інформаційних технологій в сфері 
міжнародного військового співробітництва. Здійснення 
інформаційно-аналітичної роботи  з використання мережі 
Інтернет.  
Документальне оформлення заходів міжнародного військового 
співробітництва. 
Застування навичок володіння іноземною мовою в сфері 
міжнародного військового співробітництва.  
Здійснення перекладу листів та інформаційних матеріалів щодо 
міжнародного співробітництва 
Розробка проектів презентаційних матеріалів.  
Розробка англомовної сторінки сайту Військового інституту  
 
Види занять: лекції, групові, практичні 
Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   
Форми навчання: очна 

 
 

 
 

Пререквізити Знання загальноосвітніх дисциплін (українська мова, інформатика), 
володіння англійською мовою. 

Пореквізити Знання можуть бути використані  у подальшій військовій службі на 
посадах пов’язаних з міжнародною комунікацією. 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозитарію 

Авторські матеріали 



ВІТІ  

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторія, комп’ютерний клас 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Тест на отримання сертифікату 

Кафедра Група міжнародного військового співробітництва 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку  

Викладач(і) Саєнко Олександр Григорович  
Посада: Начальник кафедри військовогуманітарних дисциплін 
  
Гайдук Катерина Валеріївна 
Посада: Начальник групи міжнародного військового 
співробітництва  
 Кравченко Олександр Григорович  
Посада: викладач кафедри іноземних мов  
 

Оригінальність 
сертифікатної програми 

 

Лінк на сертифікатну 
програму 

 

 
 
 

 
 


