
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Застосування 

артилерійських підрозділів”. 

Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день 

на тиждень). 

До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності 

“Застосування артилерійських підрозділів” залучаються студенти закладів вищої 

освіти, які навчаються за наступними спеціальностями: 014 ‘Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями)”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, 

016 “Спеціальна освіта”, 051 “Економіка”, 061 “Журналістика”, 111 

“Математика”, 112 “Статистика”, 113 “Прикладна математика”, 131 “Прикладна 

механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 191 

“Архітектура та містобудування”, 192 “Будівництво”, 274 “Автомобільний 

транспорт”, 275 “Транспортні технології (за видами)” та громадяни України, які 

мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче “бакалавра”, за вказаними 

спеціальностями. 

Застосування артилерійський підрозділів організовується і здійснюється з 

метою: 

- знищення і подавлення засобів ядерного та хімічного нападу, елементів 

високоточної зброї, артилерії, танків, бойових машин піхоти, 

протитанкових та інших вогневих засобів, гелікоптерів на площадках, 

живої сили, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної 

оборони, радіоелектронних засобів; 

- руйнування фортифікаційних споруд противника; 

- дистанційне мінування місцевості; 

- світлове забезпечення бойових дій військ, задимлення ділянок 

місцевості;  



- доставка в розташування противника агітаційного матеріалу.  

Завдання артилерійських підрозділів для забезпечення бойових дій, які 

власними силами здатні: 

- визначати топографічні дані по карті; 

- управляти вогнем, стріляти прямою наводкою; 

- стріляти по рухомих цілях на дальність прямого пострілу; 

- уражати нерухомі неспостережені цілі; вражати рухомі броньовані 

наземні цілі; 

- визначати установки для стрільби за допомогою приладу управління 

вогнем; 

- визначати відхилення початкової швидкості снарядів внаслідок зносу 

каналів стволів гармат; 

- розподіляти, сортувати боєприпаси між батареями (гарматами); 

- вражати нерухомі спостережені цілі вогнем із закритих вогневих 

позицій з пристрілюванням за спостереженням знаків розривів та з 

пристрілюванням за виміряними відхиленнями. 

У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом 

Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової 

служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад: 

- командир вогневого взводу; 

- командир вогневого взводу – старший офіцер на батареї; 

- старший офіцер на батареї; 

- командир взводу управління батареї; 

- командир мінометного взводу; 

- командир реактивно-артилерійського взводу; 

- командир протитанкового взводу; 

- командир взводу розвідки артилерійського дивізіону. 



Суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у військових 

навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

Артилерійські підрозділи — є одним з основних родів військ, які мають 

найбільшу потужність вогню. Діючи в тісному взаємозв’язку з іншими родами 

військ (піхотою, танками, авіацією), вони своїм вогнем прокладають шлях 

військам у наступі і перешкоджають противнику доступ до військ, які 

обороняються. 

 

 

 

 

 


