
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “ Застосування 

механізованих підрозділів”. 

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

на тиждень). 

До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності 

“Застосування механізованих 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. 

Механізовані з’єднання поряд з танковими застосовуються з метою: 

- введення в прорив і розвитку на велику глибину;  

- для оточення, розгрому, переслідування противника; 

- та виконання інших завдань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Завдання механізованих підрозділів військ забезпечувати бойові дії військ, 

які власними силами здатні: 

- утримувати зайняті райони, рубежі й позиції; 

- відбивати удари противника; 

- проривати оборону противника, здійснювати розгром його військ; 

- захоплювати важливі райони, рубежі і об’єкти, діяти у складі  морських та 

повітряних десантів; 

На озброєнні механізованих підрозділів перебуває значна кількість 

озброєння та військової техніки. Основними зразками ОВТ механізованих 

підрозділів є: 

- бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2; 

- бронетранспортери БТР-70, БТР-80, БТР-4. 

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 механізованого взводу; 

- командир гранатометного взводу; 

- командир танкового взводу; 

- командир протитанкового взводу. 

Наступні та суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у 

військових навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- командир механізованої роти; 

- командир танкової роти; 

- командир взводу (роти) охорони; 

- командир взводу десантно-штурмових військ; 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82


Механізовані війська – основний рід Сухопутних військ, призначений для 

ведення широкомасштабних воєнних дій під час виконання бойових операцій як 

самостійно, так і у взаємодії з іншими родами військ. 

Маючи високу бойову самостійність та універсальність механізовані 

підрозділи спроможні виконувати широкий спектр бойових завдань в різних 

умовах місцевості та за будь-якої погоди, на головних або другорядних 

напрямках, у першому або другому ешелоні та у складі резерву. 

 


