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зв’язку та АСУ, ауд. 2/318 

  
Чому 

дисципліна для 

мене є 

важливою/ 

корисною/ 

актуальною? 

Сучасний офіцер (дослідник, командир) повинен володіти 

фундаментальними знаннями з питань впровадження ІТ у професійну та 

дослідницьку діяльність, розуміти процеси, що відбуваються в 

інформаційно - телекомунікаційних системах (ІТС) військового 

призначення та вміти оцінювати ефективність їх функціонування. Особливу 

актуальність дана проблематика набуває в умовах зростання інтенсивності 

та масштабів кібердій у кіберпросторі ІТС. 

  
Які знання я 

отримаю? 

Знання і глибоке розуміння інформаційних процесів в органах військового 

управління, ІТС та мережах; структури та побудови засобів збору, обробки 

та передачі інформації військового призначення з урахуванням останніх 

світових досягнень науки і техніки. 

Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-

дослідницької діяльності у сфері інформаційних технологій військового 

призначення. 

Ґрунтовні знання щодо підходів, способів, методів та засобів автоматизації 

управлінської діяльності оперативно-стратегічного та оперативно-

тактичного рівнів. 

Знання праць провідних зарубіжних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у сфері комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій. 

Знання методологічних принципів, методів розробки і впровадження 

інформаційних технологій у процеси військового управління. 

Знання  можливостей та обмежень щодо застосування інформаційних 

технологій при автоматизації процесів управління оперативно-стратегічного 

та оперативно-тактичного рівнів. 

  
Які вміння я 

розвину? 

Критично проводити аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей у сфері 

інформаційних технологій військового призначення, робити та 

обґрунтовувати висновки щодо необхідності розвитку наукового напрямку. 

Формулювати наукову проблему (наукове завдання) та  мету власного 

наукового дослідження з огляду на актуальні потреби військ (сил) у сфері 

інформатизації управлінської діяльності. 

Формулювати загальну методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для 

розвитку інших галузей науки, обирати доцільні методи досліджень. 

Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають 

розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень за обраним 

напрямом. 

Логічно узгоджувати структурні елементи дослідження, робити висновки та 

розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності процесів 

управління оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів. 

 

  
Що мене 

очікує? 

Підвищення рівня кваліфікації у науковій та науково – технічній діяльності 

у галузі інформаційних технологій. 

  
Якого 

результату я 

досягну? 

Ви навчитеся аналізувати, синтезувати та узагальнювати знання у вказаній 

предметної області. 

  



Де я зможу 

застосувати 

отримані 

знання та 

вміння? 

У науковій та науково – педагогічній діяльності, у професійній діяльності. 

  
Зміст 

навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Концептуальні проблеми побудови сучасних інформаційно-

телекомунікаційних систем та автоматизованих систем управління 

військами та зброєю. 

Л 1/1. Інформаційно-телекомунікаційні технології і сучасна збройна 

боротьба. 

ГЗ 1/2. Структурно - функціональні характеристики інформаційно-

телекомунікаційних систем (ІТС) військового призначення. 

ГЗ 1/3. Загальна характеристика видів забезпечення ІТС. 

ГЗ 1/4. Проблематика розробки спеціального математичного і програмного 

забезпечення (СМПЗ) ІТС. 

ГЗ 1/5. Проблематика оцінювання ефективності ІТС військового 

призначення. 

Тема 2. Проблеми впровадження ГІТ та ГІС у військовій справі. 

ГЗ 2/1. Проблеми  впровадження геоінформаційних технологій в ІТС 

військового призначення. 

ГЗ 2/2. Призначення, можливості та основи побудови геоінформаційной 

підсистеми АСУ СВ ЗСУ та підсистеми ведення та відображення 

положення, стану та дій військ. 

ГЗ 2/3. Проблеми побудови та принципи функціонування бойової системи 

майбутнього (Future Combat System – FCS) ЗС США на основі АІУС С4ISR. 

С 2/4. Проблеми розробки та впровадження ГІС в ІТС військового 

призначення. 

Тема 3. Проблеми створення інтелектуальних інформаційно-

телекомунікаційнх технологій та систем військового призначення. 

ГЗ 3/1. Основи створення інтелектуальних інфомаційно-телекомунікаційних 

систем (ІІТС). 

ГЗ 3/2.  Проблематика створення інтелектуальних інформаційно-

телекомунікаційних систем військового призначення. 

ГЗ 3/3. Загальна характеристика інтегрованої автоматизованої інформаційно 

– управляючої системи (АІУС) країн – членів НАТО C4ISR. 

ГЗ 3/4. Проблеми організації перспективних досліджень НАТО у галузі 

застосування інформаційних технологій у військовій справі. 

Тема 4. Проблеми теорії та комп’ютерних технологій інформаційної 

безпеки інформаційно - телекомунікаційних систем військового 

призначення. 

ГЗ 4/1. Кібернетична оборона. 

ГЗ 4/2. Проблеми кібербезпеки. 

ГЗ 4/3. Основні програмно-технічні аспекти захисту інформації в ІТС 

(АСУ). 

ГЗ 4/4. Основні програмно-технічні аспекти захисту інформації в ІТС 

(АСУ). 
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