Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
(повне найменування закладу вищої освіти)
__________________________________________________________________
(назва інституту/факультету)

Кафедра військової підготовки
(назва кафедри)

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
Військова підготовка офіцерів запасу
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою))

вибіркова
(вказати: обов’язкова)

Програма підготовки: Бойове застосування механізованих з'єднань,
військових частин і підрозділів
(назва програми)

Спеціальність: Офіцер запасу (тактичний рівень військової освіти)
(вказати: код, назва)

Галузь знань _____________________________________________
(вказати: шифр, назва)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
(вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий)

кафедра військової підготовки
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою)

Мова навчання українська
(вказати: на яких мовах читається дисципліна)

Розробник: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України
Контактний тел.
E-mail:

(0372) 54 36 11

clg-mil@chnu.edu.ua

Сторінка курсу в Moodle
Консультації
Очні консультації: щотижневі
Онлайн-консультації: Moodle

1.

Загальна інформація

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
Підготовка всебічно розвинутих, висококваліфікованих офіцерів запасу, які є
компетентними в військовому управлінні діями механізованих підрозділів
тактичної ланки і несуть особисту та професійну відповідальність за свої дії, за
професійний розвиток підлеглого особового складу та здатні до подальшого
навчання з високим рівнем автономності.

3. Характеристика програми військової підготовки
Предметна область
Управління діями механізованих підрозділів.
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 Програма базується на вивчені
основних понять, концепцій та принципів, які використовуються при
управлінні діями механізованими військовими підрозділами Збройних Сил в
ході їх бойового застосування та у повсякденній діяльності, прогнозування
ефективності їх бойового застосування.
Випускник має оволодіти Компетентностями, у рамках яких можлива
подальша професійна кар’єра у галузі управління діями механізованих
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
Командир механізованого взводу
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 Лекції, групові заняття, семінарські заняття,
практичні заняття, групові вправи, лабораторні роботи, тактичні (тактико-

спеціальні) заняття, консультації, самостійна робота, виконання індивідуальних
завдань з навчальних дисциплін тощо.
Практична підготовка
Комплексні практичні заняття, навчальний збір.
Практичні, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, групові вправи, лабораторні
заняття, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, тактичні навчання, тренажі з
відпрацювання нормативів бойової підготовки.
Активні та інтерактивні методи навчання Комп’ютерне моделювання,
ролеві ігри, психологічні тренінги.
Оцінювання
Вхідний контроль, поточний контроль, самоконтроль,
модульний (рубіжний) контроль, семестровий контроль (диференційований
залік, екзамен), підсумковий контроль (випускний екзамен).
Форми підсумкового контролю: усне опитування; письмовий експресконтроль; 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
програмою підготовки.
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
передбачено.

Навчання

іноземних

громадян

не

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 стройова підготовка

1,5

1.2.

Стрілецька зброя та вогнева підготовка

2,5

1.3.

Військова топографія

1,0

1.4.

Тактична медицина

1,0

1.5.

Запобігання корупції та виховання доброчесності
військовослужбовців

1,0

Розділ 2. Організація та методика роботи з особовим складом
2.1.

Методика роботи з особовим складом

1,5

2.2.

Воєнна історія України

1,0

2.3.

Основи політичних і правових знань

0,5

Розділ 3. Тактична та тактико-спеціальна підготовка
3.1.

Тактична підготовка

7,5

3.2.

Всебічне забезпечення бою

1,5

Розділ 4. Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка
4.1.

Управління повсякденною діяльністю підрозділів

1,5

4.2.

Озброєння механізованих підрозділів

4,5

4.3.

Будова та експлуатація бойових машин

3,5

4.4.

Водіння бойових машин

1,0

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

138 годин

Навчальний збір (2 рік навчання)

184 години

