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Обсяг модулю 0,5 ЄКТС / 15 годин 

  

Навчальні 

дисципліни 

модулю, їх обсяг та 

статус 

“Базовий модуль” 

  

Мова викладання українська 

  

Особливості 

модулю 

Охоплює питання з основ підготовки військових фахівців 

на курсі, використання системи дистанційного навчання, 

навчальної автоматизованої системи управління військами 

“Славутич” та імітаційного моделювання операцій (бойових 

дій). 
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Чому модуль є 

важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Надає розуміння сучасних методів і засобів системного 

аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення 

інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при 

виконанні професійних завдань. 

  

Які компетентності 

формує модуль? 

готовність слухачів до курсового навчання; 

здатність планувати та управляти часом; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

зрозуміти правила та процедури Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського; 

оволодіти основами організації військово-педагогічного та 

соціально-психологічного процесу у військовій частині (органі 

військового управління) та управляти ними; 

зрозуміти основи розвитку воєнного мистецтва як складової 

воєнної науки;  

оволодіти початковими уміннями використання платформи 

дистанційного навчання та АСУВ “Славутич” в освітньому 

процесі університету. 
  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання та 

вміння? 

Під час відпрацювання навчального матеріалу та завдань 

модулів курсу 

  

Зміст модулю Л  Вступ до курсу. 

КЗ  Вхідний контроль. 

ГЗ  Заняття БМ-1/1. Основи роботи в Системі дистанційного 

навчання Збройних Сил України. 

Л Заняття БМ-1/2. Застосування АСУВ “Славутич” для 

управління військами (силами). 

Л Заняття БМ-1/3. Застосування засобів імітаційного 

моделювання у практиці підготовки військ. 

Залік. 
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освітньому процесі: Методичний посібник /За ред. С.М. 
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К.: НУОУ, 2015. – 120 с. 
  

Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Вступний контроль рівня теоретичних знань слухачів 

проводиться на початку вивчення курсу, а залік – по 

завершенню вивчення модуля. Для проведення вступного 

контролю і заліку використовуються тестові завдання 

відкритої форми, для чого розробляються окремі варіанти 

тестів. Зміст завдань визначається матеріалом навчальних тем, 

що розглядаються в модулі.  
  

Додаткова 

інформація 

Платформа дистанційного навчання НУОУ  

https://adl.mil.gov.ua/   

Електронна бібліотека НУОУ   https://elib.nuou.org.ua/  
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