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  2  Зміст курсу 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського  



 

           Шановні науково-педагогічні працівники, слухачі, 

всі учасники впровадження командно-штабного курсу 

тактичного рівня Сухопутних військ! 

            Сьогодні провідний військовий навчальний заклад 

нашої держави – Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського став на шлях 

глибокої трансформації, яка обумовлена новими 

ризиками і загрозами для нашої молодої європейської 

держави та, відповідно, новими, більш високими 

вимогами до захисників її територіально цілісності та 

незалежності. 

             Ставши на шлях інтегрування в європейську та 

євроатлантичну спільноту, ми поставили перед собою 

амбітні завдання, в тому числі – підняти рівень 

підготовки військових керівників до європейських 

стандартів. За останній період в університеті спільно з 

нашими європейськими колегами зроблено багато 

послідовних кроків у цьому напрямку, і даний курс – один із них. 

За моїм глибоким переконанням успіх виконання завдань нашими 

частинами, підрозділами буде залежати від того, як нам вдалося мобілізувати та 

згуртувати військові колективи, створити нову організаційну культуру в Збройних 

Силах України, яка ґрунтується на загальнолюдських європейських цінностях. 

Організувати цю роботу у військах – завдання військових керівників, лідерів 

тактичного рівня. 

Досвід виконання завдань в зоні АТО, операція Об’єднаних сил показують, 

що у Збройних Силах України, інших складових сектору безпеки та оборони є 

багато офіцерів з якостями справжніх лідерів, здатних організувати виконання 

бойових завдань у надскладних умовах. Сприяти розвитку їх кращих якостей, 

надати нові знання у сфері тактичного управління, підготувати лідерів тактичного 

рівня є основним завданням даного курсу. 

Висловлюю впевненість, що його впровадження в освітній процес є 

важливим кроком в покращенні змісту навчання слухачів університету, що 

відкриває шлях до подальшого удосконалення системи військової освіти в Україні.  

Начальник Національного університету оборони  

України імені Івана Черняховського  

генерал-лейтенант   Анатолій СИРОТЕНКО 
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  3  Вступне слово 

   Начальник Національного університету 

   оборони України імені Івана Черняховського 



  4  Загальні положення 

  Навчальний план та організація освітнього процесу 

  1. Загальні положення 

    Курс проводиться протягом 6 місяців. Навчальні заняття проводяться у будні дні з поне-

ділка до суботи (за винятком державних свят України). Розрахункова тривалість курсу – 828 

академічних годин (тривалість академічної години – 45 хвилин). Протягом навчального дня 

планується не більше 6 навчальних годин для проведення занять під керівництвом виклада-

ча. Під час проведення навчань, практичних занять за межами університету тривалість нав-

чального дня може бути збільшена.  

Курс передбачає резерв часу (1 тиждень) для участі слухачів у важливих позапрограмних 

заходах, які спрямовані на участь у практичних заходах підготовки Сухопутних військ ЗС 

України. 

  2.  Модулі командно-штабного курсу тактичного рівня Сухопутних військ  

     Модуль М1. Загальна тактика 

     Модуль М2. Національна та міжнародна безпека. 

     Модуль М3. Лідерство. 

     Модуль М4. Повсякденна діяльність військової частини. 

     Для кожного модуля визначена його головна мета та очікувані результати навчання     

слухачів, які сформульовані як спроможності слухачів продемонструвати володіння       

компетентностями, що формуються під час навчання.   

     Мета кожного модуля є складовою загальної мети курсу – підготовка лідерів тактичного 

рівня. Це означає, що всі модулі інтегровані і взаємопов'язані, тобто результати вивчення 

кожного модуля враховуються під час вивчення наступного, а під час здачі екзамену демон-

струється використання всіх навичок, знань і вмінь, які формувались під час опрацювання 

модулів. 
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      Модуль М1: Загальна тактика. 

  

Мета модуля: 

 
 забезпечення розуміння офіцерами теоретичних положень основ воєнного мистецтва 

та загальної тактики; 

набуття офіцерами умінь планувати дії бригади (батальйону) в основних видах бою з 
урахуванням досвіду операції об’єднаних сил (антитерористичної операції), історії війн і во-
єнного мистецтва (у тому числі за оперативним стандартами НАТО); 

набуття офіцерами умінь управляти підлеглими силами та засобами під час виконання 
бойових завдань. 

Результат навчання (спроможності): 

1. Розуміння взаємозв’язку між теорією і практикою дій військових частин та підрозді-
лів Сухопутних військ у загальновійськовому бою. 

2. Вміння організувати роботу штабу загальновійськової частини та підрозділу під час 
планування бою (бойових, стабілізаційних дій). 

3. Вміння робити обґрунтовані висновки із оцінювання обстановки та приймати   об-
ґрунтовані рішення на ведення бойових дій. 

4. Знання тактики дій військових частин і підрозділів родів військ Сухопутних військ 
та вміння ефективно управляти ними у ході ведення бойових дій. 

 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 608 годин 

       • Самостійна підготовка: 261 година 

       • Кредити: 20 

 

 

Оцінка результатів навчання: загальна оцінка виставляється кожному слухачу за 
результатами практичних занять (групових вправ), захисту есе, за результатами виконання 
обов’язків під час проведення навчання (батальйонного рівня), заліку з батальйонної темати-
ки, за результатами виконання обов’язків під час проведення командно-штабного навчання 
(бригадного рівня), екзамену з бригадної тематики. 

 Модуль М1. Загальна тактика 
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     Модуль М2: Національна та міжнародна безпека.  

 

Мета модуля: 

забезпечення розуміння слухачами порядку функціонування систем міжнародної та націо-

нальної безпеки, зовнішньої та безпекової політики держави як рамок для розвитку і застосуван-

ня Збройних Сил демократичної країни;  

поглиблення знань слухачів з питань міжнародного гуманітарного права. 

Результат навчання (спроможності): 

  1. Розуміння характеру, ролі та еволюції стратегії національної та воєнної безпеки Украї-
ни, а також розуміння функціонування системи забезпечення національної безпеки України. 

 2. Здатність оцінювати рушійні сили та тенденції розвитку світового політичного процесу, 
місце у    ньому світових, регіональних та малих держав, а також сучасних міжнародних інститу-
цій і союзів. 

3.  Розуміння проблем та загроз, що виникають на різних геополітичних театрах, та аналізу-
вати їх  вплив на конкретні політичні ситуації, особливо у Східноєвропейському регіоні. 

4. Здатність застосовувати норми та вимоги міжнародного гуманітарного права. 

      

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 64 години 

       • Самостійна підготовка: 24 години 

       • Кредити: 2 

 

Оцінка результатів навчання: загальна оцінка виставляється кожному слухачу за 
результатами поточної успішності та захисту індивідуальних і групових проектів.  

 Модуль М2. Національна та міжнародна безпека 
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  7  Модуль М3. Лідерство 

     Модуль М3: Лідерство. 

 

Мета модуля: 

поглиблення знань слухачів з питань філософії військового лідерства та  стратегічних ко-
мунікацій; 

забезпечення розуміння слухачами психологічних аспектів діяльності офіцера-лідера,  пра-
вових основ діяльності Збройних Сил України; 

набуття офіцерами умінь ефективно використовувати військову риторику в процесі вико-
нання службових обов’язків.  

Результат навчання (спроможності): 

1. Розуміння зв’язку між концепцією командування на досягнення мети та її застосуванням 

в рамках військового лідерства. 

2. Уміння визначати роль лідера у військовому управлінні. 

3. Знання  правових основ діяльності Збройних Сил України. 

4. Розуміння важливості засобів масової інформації та соціальних мереж у діяльності 

Збройних Сил України. 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 78 годин 

       • Самостійна підготовка: 30 години 

       • Кредити: 2,5 

    

   Оцінка результатів навчання: загальна оцінка виставляється кожному слухачу за 
результатами поточної успішності та захисту індивідуальних проектів (есе).   
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Модуль М4. Повсякденна діяльність військової частини 

     

   Модуль М4: Повсякденна діяльність військової частини 

 

Мета модуля: 

забезпечення розуміння слухачами основ бойової підготовки, бойової та мобілізацій-
ної готовності військової частини; 

поглибити знання слухачів з питань адміністративної та фінансово-господарської дія-
льності військової частини. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Вміння планувати та проводити основні заходи бойової підготовки у військовій ча-
стині та підрозділі. 

2. Знання порядку організації та проведення основних заходів бойової підготовки вій-
ськової частини та порядку відмобілізування та приведення військової частини у бойову го-
товність. 

3. Розуміння основних принципів організації адміністративної та фінансово-
господарської діяльності військової частини. 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 48 годин 

       • Самостійна підготовка: 18 годин 

       • Кредити: 1,5 

 

Оцінка результатів навчання: загальна оцінка виставляється кожному слухачу 
за результатами поточної успішності  та диференційованого заліку.  
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