Кафедра військової підготовки Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського проводить військову підготовку фахівців за
програмою офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “ Застосування
десантно-штурмових підрозділів”.
Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день
на тиждень).
До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності “
Застосування десантно-штурмових підрозділів” залучаються студенти вищих
навчальних закладів, які навчаються за наступними спеціальностями: 014
“Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”, 015 “Професійна освіта (за
спеціалізаціями) ”, 016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і спорт”, 033
“Філософія”, 035 “Філологія”, 051 “Економіка”, 052 “Політологія”, 053
“Психологія”,

054

“Соціологія”,

055 “Міжнародні

відносини,

суспільні

комунікації, та регіональні студії”, 061 “Журналістика”, 081 “Право”, 082
“Міжнародне право”, 111 “Математика”, 112 “Статистика”, 113 “Прикладна
математика”, 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве
машинобудування”, 191 “Архітектура та містобудування”, 192 “Будівництво та
цивільна інженерія”, 193 “Геодезія та землеустрій”, 201 “Агрономія”, 203
“Садівництво та виноградарство”, 208 “Агроінженерія”, 231 “Соціальна робота”,
232 “Соціальне забезпечення”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 242 “Туризм”,
274 “Автомобільний транспорт”, 275 “Транспортні технологія (за видами) ” та
громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче
“бакалавра”, за вказаними спеціальностями.
Десантно-штурмові війська застосовуються з метою:
- зайняття і утримання важливих об’єктів і рубежів з метою забезпечення
безперешкодного і своєчасного оперативного розгортання власних військ та сил
у визначених операційних зонах, районах;

- виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога,
які неможливо виконати іншими силами та засобами;
- боротьби з повітряними десантами і угрупуваннями противника, що
прорвалися.
Завдання десантно-штурмових підрозділів військ забезпечувати бойові дії
військ:
- майстерно володіти різними видами озброєння та техніки, вміти
застосовувати її у різних видах бою, у складі підрозділів;
- завдавати ударів у фланг і тил противника, що висувається;
- прикривати відкриті фланги й проміжки;
- знищувати (виводити з ладу) пункт управління противника, його зброю
масового ураження і наземні елементи високоточної зброї;
- захоплювати гідроспоруди, мости, ділянки, які зручні для форсування і
переправи підрозділів, переправні засоби, гірські перевали (проходи);
- знищувати (блокувати) повітряні (морські) десанти противника, що
висадилися;
- проводити десантування у визначений район (ділянку місцевості) у
будьяку пору року, вдень і вночі, в простих і складних метеорологічних умовах,
на територію (об’єкт), яка зайнята противником або якій загрожує захоплення
ним;
- виконання інших завдань.
У разі потреби випускники кафедри за наказом Міністра оборони України
підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського
складу, або за особистим бажанням можуть бути прийняті на військову службу
за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад: - командир взводу
десантно-штурмової роти; - командир протитанкового взводу десантноштурмового

батальйону;

-

командир

гранатометного взводу

десантно-

штурмового батальйону. Наступні та суміжні посади при проходженні

додаткової підготовки у військових навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: командир роти десантно-штурмового батальйону; - офіцер оперативнотактичного рівня (під час проходження військової служби у встановленому
порядку). Десантно-штурмові війська Збройних сил України — це окремий рід
військ у складі Збройних сил України, який призначений для вертикального
охоплення противника та дій в його тилу, до складу якого входять
повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини. Десантно-штурмові
війська перебувають у постійній бойовій готовності і є наймобільнішим родом
військ, який спроможний виконувати будь-яке завдання в різних умовах. Крім
основних завдань ДШВ можуть брати участь у боротьбі з незаконними
збройними формуваннями, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,
заходах щодо здійснення захисту життя і здоров’я громадян та об’єктів державної
власності за межами України та виконувати інші завдання, визначені законами
України.

