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1. Загальна інормація
Професійна кваліфікація Офіцер запасу (тактичний рівень військової освіти).
Обсяг програми Не менше ніж 29 кредитів ЄКТС (строком до двох років
навчання).
Категорія осіб, які залучаються до військової підготовки Громадяни
України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра,
придатні до військової служби за станом здоров’я та морально діловими
якостями.

2. Мета програми військової підготовки
Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил

України, інших військових формувань необхідною кількістю громадян,
навчених військовій справі для виконання військового обов’язку в запасі,
проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб
офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил
України та інших військових формувань, а також для забезпечення реалізації
права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття
додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання
військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у
воєнний час на посаді заступника командира роти (батареї) з морально-
психологічного забезпечення, офіцера-психолога батальйону (дивізіону),
офіцера відділення морально-психологічного забезпечення військової частини
та для майбутньої професійної діяльності.

3. Характеристика програми військової підготовки
Програма військової підготовки складається з таких основних
компонентів:
загальновійськова підготовка;
організація та методика роботи з особовим складом;
тактична і тактико-спеціальна підготовка;
військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.
Орієнтація програми військової підготовки
Розроблена на підставі вимог кваліфікаційної характеристики офіцера запасу з
урахуванням досвіду освітньої діяльності кафедри військової підготовки (далі
– КВП), досягнень його наукової школи, бойової підготовки військ (сил),
досвіду участі військових частин в антитерористичній операції та операції
об’єднаних сил (далі – АТО/ООС).
Випускник має оволодіти Компетентностями, у рамках яких можлива
подальша професійна кар’єра у галузі морально-психологічного забезпечення
підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України тактичної ланки.
Особливості програми Заочна форма навчання не передбачена.



4. Первинні посади, на які можуть призначатись випускники та
можливості для подальшого навчання

Первинні посади: Заступник командира роти (батареї) з морально-
психологічного забезпечення
Можливості для подальшого навчання Магістерська програма з
отриманням професійної кваліфікації офіцер оперативно-тактичного рівня (під
час проходження військової служби у встановленому порядку).

5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання:
Військова підготовка  здійснюється у формі навчальних занять, самостійної
роботи, практичної підготовки,  навчального збору,  контрольних заходів.
Основними видами навчальних занять на КВП  є лекції, семінарські, групові,
практичні заняття та консультації, групові вправи, тактичні  заняття, тактичні
навчання тощо.
Обов’язкові аудиторні заняття під керівництвом науково-педагогічних
працівників і самостійна робота планується в дні військової підготовки  в
межах 9-годинного навчального дня, з них 6-7 годин – навчальні (аудиторні)
заняття, 2-3 години – самостійна робота.
Практична підготовка:
Основу навчання повинна складати практична складова. В результаті її
громадяни, які проходять військову підготовку, мають бути підготовлені до дій
наближених до бойових, вміти грамотно організовувати і здійснювати
морально-психологічне забезпечення підрозділів (військових частин) Збройних
Сил України, вирішувати задачі психологічної роботи в районі виконання
завдань, надання першої психологічної допомоги, проведення комплексу
заходів реадаптації та психореабілітації учасникам бойових дій, відновлення
боєздатності підрозділів; виконувати спеціальні службові обов’язки відповідно
до займаної посади в районі виконання завдань, а також щодо технологічного
забезпечення внутрішніх комунікацій командирів з особовим складом
підрозділів.
Під час практичного навчання головна увага приділяється виконанню
громадянами нормативів, визначених збірником нормативів з бойової
підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.
Комплексні практичні заняття проводяться за програмою комплексних
практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної
підготовки, яка затверджена Генеральним штабом Збройних Сил України.
Громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра
та пройшли теоретичний курс навчання з військової підготовки на КВП,
залучаються до проходження навчального збору.



Активні та інтерактивні методи навчання:
На всіх заняттях використовується електронно-обчислювальна техніка,
застосовуються технічні засоби навчання, навчальні кінофільми, слайди,
презентації, тощо. Для удосконалення практичної складової для тих, хто
навчається, організовується планова система тренувань з використанням
навчальної матеріально-технічної бази КВП: спеціалізовані класи, майданчики
бойової техніки, бойових машин, вогневе містечко, тренажерні комплекси,
лабораторії тощо.
Оцінювання: Вхідний контроль, поточний контроль, самоконтроль,
модульний (рубіжний) контроль, семестровий контроль (диференційований
залік, екзамен), підсумковий контроль (випускний екзамен).
Контроль якості військової підготовки громадян здійснюється шляхом
складання ними заліків та екзаменів. Для громадян, які навчаються за цією
програмою, установлюється не більше трьох заліків і двох екзаменів за весь
період навчання з урахуванням випускного екзамену.
Форми підсумкового контролю: усне опитування; письмовий експрес-
контроль; комп’ютерне тестування.
Форми модульного контролю: тестування; контрольна робота; виконання
контрольних завдань.

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Структура та чисельність підрозділів ВВНЗ та ВНП
ЗВО, що здійснюють  підготовку офіцерів запасу визначається наказом
Міністерства оборони України від 23.02.2018 № 82 “Про затвердження
Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеївˮ.
Для реалізації програми військової підготовки нормативна чисельність
громадян, які проходять військову підготовку за програмою підготовки
офіцерів запасу: на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника
(далі - НПП) - 25 осіб.
Матеріально-технічне забезпечення Перелік основних зразків озброєння та
військової техніки, іншого військового навчального майна, що
використовується для забезпечення навчального процесу та військової
підготовки з розрахунку на одну навчальну групу (взвод) визначається цією
програмою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Методичні матеріали
за всіма видами навчальних занять,  контрольних заходів, їх форми та змісту,
джерела інформації та інформаційні ресурси в Інтернеті, підручники; навчальні



посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники;
словники; енциклопедії; довідники тощо.

7. Академічна мобільність
Навчання іноземних громадян Навчання іноземних громадян не
передбачено.

ПЕРЕЛІК
КОМПОНЕНТ ПРОГРАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Шифр
модуля

Компоненти програми військової підготовки Загальний обсяг
кредитів

Розділ 1. Загальновійськова підготовка
1.1. Статути Збройних Сил України та 1.0
1.2. Стройова підготовка 1,0
1.3. Вогнева підготовка 2,0
1.4. Військова топографія 1,0
1.5. Тактична медицина 1,0
1.6. Антикорупційна діяльність в Міністерстві оборони

України та Збройних Силах України
1,0

Розділ 2.  Організація та методика роботи з особовим складом
2.1. Основи військового законодавства 1,0
2.2. Історія Збройних Сил України 2,0

Розділ 3. Тактична та тактико-спеціальна підготовка
3.1. Тактична підготовка 8,0

Розділ 4. Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка
4.1. Теорія і методика військового виховання та навчання

особового складу
5,5

4.2. Морально-психологічне забезпечення підготовки та
застосування Збройних Сил України

5,5

Під час канікулярної відпустки
Комплексні практичні заняття з вивчення курсу
первинної військово-професійної підготовки та
тактичної медицини (1-й рік навчання)

138 годин

Навчальний збір (2-й рік навчання) 184 години


