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І. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
Метою навчання на центральних курсах підвищення кваліфікації офіцерів – фахівців зв’язку є набуття спеціальних
та технічних знань, практичних навичок з питань розгортання та обслуговування програмно-технічних комплексів.
II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Навчальна план-програма включає в себе: цільову настанову; організаційно-методичні вказівки; зведені дані з
бюджету часу на навчальний курс (у годинах); розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять;
формами поточного та підсумкового контролю; інформаційно-методичного забезпечення.
Навчання за навчальною план-програмою забезпечує набуття теоретичних знань, удосконалення набутих раніше
умінь щодо виконання задач службової діяльності офіцерами.
План-програма складається з одного навчального модулю. Його вивчення забезпечує підвищення професійних
навичок офіцерів.
Вивчення модулю програми здійснюється у комплексі з відпрацюванням тем кафедри Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації.
Перед початком навчання проводиться вхідний контроль з метою визначення рівня особистої підготовленості
офіцерів.
Всього на навчання відведено 112 годин протягом 2-х тижнів, з них:
У навчальному модулі:
а) аудиторних виділяється 72 години, з них 24 годин – лекцій і групових занять; 48 годин – практичних занять;
б) на самостійну підготовку офіцерів виділяється 40 годин.
Навчання здійснюється шляхом проведення лекційних, групових, практичних занять, а також самостійної роботи
офіцерів з навчальним матеріалом.
в) перевірка успішності та особистої підготовки офіцерів проводиться під час складання офіцерами випускного
екзамену за навчальною програмою в кінці терміну навчання. Для проведення випускного екзамену виділяється 6
навчальних годин.
Навчання здійснюється шляхом проведення лекційних, групових, практичних занять, а також самостійної роботи
офіцерів з навчальним матеріалом.
За результатами виконання план-програми забезпечується набуття слухачами компетентності:
Здатність до розгортання та обслуговування програмно-технічних комплексів, які використовуються в якості
технічної основи автоматизованих систем управління військами та озброєнням у структурних підрозділах Міністерства

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління, військових частин та
установ Збройних Сил України;
та формування наступних результатів навчання:
застосовувати основні положення теорії та практики побудови та застосування мереж передачі даних для побудови
автоматизованих систем управління військами Збройних Cил України;
використовувати принципи побудови апаратного забезпечення сучасних систем та комплексів автоматизації
управління військами, навики роботи з операційними системами сімейства MS Windows та Linux для розгортання та
налагодження новітніх інформаційних систем, що поступають на озброєння ЗС України.
У змістовному модулі “Системи та комплекси автоматизації управління військами” викладаються основні
положення теорії та практики побудови та застосування мереж передачі даних для побудови автоматизованих систем
управління військами Збройних Cил України, здійснюється огляд існуючих мережевих технологій та середовищ
передачі даних, викладаються основи ІР-адресації та маршрутизації, принципи побудови апаратного забезпечення
сучасних систем та комплексів автоматизації управління військами, наводяться загальні відомості та практична робота з
операційними системами сімейства MS Windows та Linux, системами віртуалізації, а також здійснюється ознайомлення з
принципами побудови та порядком налаштування новітніх інформаційних систем, що поступають на озброєння ЗС
України.
Навчання за темами модулю здійснюється шляхом читання лекцій, проведення групових та практичних занять, а
також роботи офіцерів під час самостійної підготовки із навчальним матеріалом.
Активними формами навчання під час засвоєння навчальної програми є практичні заняття з використанням засобів
зв’язку.
Інтенсифікація навчання і розвиток творчих здібностей досягається шляхом створення на заняттях нестандартної
обстановки й відтворення проблемних ситуацій, відпрацюванням ситуаційних задач.
Практична підготовка забезпечується проведенням практичних занять.
Підсумковий контроль здійснюється на випускному екзамені за розділами навчальної план-програми наприкінці
періоду навчання.
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Навчальні заняття містять інформацію з обмеженим доступом згідно наказу Генерального Штабу ЗС України №408 від 22.11.2017
року “Про затвердження Переліку відомостей ЗС України, що становлять службову інформацію”

V. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Після повного виконання план-програми, з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки офіцерів
проводиться випускний екзамен.
Офіцери після закінчення центральних курсів підвищення кваліфікації офіцерів – фахівців зв’язку отримують
свідоцтво про закінчення курсів.
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