
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 12.1. «Основи зв’язку для 

сектору безпеки і оборони» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

251 Державна безпека 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, протяжність Рік навчання: 4, Семестр: 8 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Кількість кредитів: 5  

150 год. (24 л., 30 пр.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни д.ю.н., доц. Батюк Олег Володимирович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Система моніторингу загроз та ризиків у секторі 

безпеки та оборони 

Що буде вивчатися Завдання та види зв’язку для сектору безпеки і 

оборони, вимоги до зв’язку, принципи організації 

зв’язку, роди та види зв’язку, загальна 

характеристика і способи організації радіозв’язку, 

радіорелейного, супутникового, тропосферного, 

проводового, транкінгового і фельд’єгерсько-

поштового зв’язку, структура систем військового 

зв’язку та принципи її побудови, вимоги до 

системи військового зв’язку, основні заходи 

забезпечення безпеки зв’язку, методи, 

послідовність і зміст роботи службових осіб при 

плануванні зв’язку, доктрина «Зв'язок та 

інформаційні системи» вимоги до управління 

зв’язком. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення даної дисципліни допоможе отримати 

теоретичні зання та практичні навички щодо 

організації та забезпечення зв’язку в підрозділі, 

частині, бойовому застосуванню систем та 

комплексів зв’язку підрозділу і частини. Навчити 

студентів використовувати індивідуальні засоби 

зв'язку. Виховувати у студентів почуття 

відповідальності за забезпечення зв’язку при 

захисті своєї батьківщини у ході виконання завдань 

сектору безпеки і оборони. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати основні штатні засоби зв’язку, які 

перебувають на озброєнні підрозділів ланки взвод 

– батальйон, для організації управління та 

взаємодії підрозділів. Виконувати навчально-

бойові нормативи та навчальні задачі з експлуатації 

систем, комплексів і засобів зв’язку й автоматизації 

Збройних Сил України. Вибирати оптимальні 

способи організації зв’язку в батальйоні та робити 

розрахунки потрібних сил та засобів зв’язку і 

автоматизації. Організовувати та керувати роботою 

особового складу підрозділу зв’язку при 

розгортанні та експлуатації системи зв’язку та 

автоматизації сил безпеки та оборони. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Демонструвати уміння вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, мислити та 

застосовувати здібності до формування 

принципово нових ідей.  Забезпечувати готовність 

підпорядкованого підрозділу до виконання завдань 

за призначенням, застосовувати методики 

підготовки персоналу та роботи з персоналом 

підрозділу.    

Інформаційне забезпечення http://194.44.187.60/moodle 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на веб-

сайті факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

