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Особливості 

модулю 

Вивчення модулю “Загальна тактика” дозволить слухачам 

оволодіти необхідними лідерськими якостями та набути 

здатність до управління підрозділом, засвоїти теоретичні 

положення основ воєнного мистецтва та тактики, набути 

необхідних знань та практичних навичок щодо планування 

дій підрозділу в основних видах бою з рахуванням досвіду 

ООС (АТО), історії війн і воєнного мистецтва (у тому числі 

за оперативними стандартами НАТО), уміння управляти 

підлеглими силами та засобами під час виконання бойових 

завдань 
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Чому модуль 

є важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Важливість, корисність та актуальність модуля обумовлена 

можливістю отримати широкий спектр знань, умінь та 

навичок, які дозволяють розв’язувати складні завдання та 

практичні проблеми у питаннях управління військовими 

частинами та підрозділами родів військ Сухопутних військ 

під час спільного виконання ними завдань в операціях 

угруповань військ (сил) та під час роботи у складі органів 

військового управління тактичного рівня 
  

Які 

компетентнос

ті формує 

модуль? 

Здатність аналізувати сучасний стан та тенденції розвитку 

збройних сил провідних країн світу та суміжних держав, 

форм і способів ведення воєнних та інших дій їх 

військовими формуваннями. 

Здатність організовувати всебічне забезпечення військових 

частин і підрозділів в бою (бойових діях), у тому числі за 

стандартами НАТО. 

Здатність використовувати автоматизовані системи 

управління та зв’язку в процесі виконання функціональних 

обов’язків. 

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології у 

повсякденній діяльності військових частин і підрозділів та у 

ході ведення бойових дій. 

Здатність використовувати теоретичні знання щодо 

застосування військових частин родів військ Сухопутних 

військ Збройних Сил України, практичні вміння під час 

планування бою (бойових дій), у тому числі за стандартами 

НАТО. 

Здатність управляти маневреним компонентом 

(підрозділами, військовими частинами механізованих, 

танкових військ) зі складу угруповань військ під час 

підготовки та у ході ведення операції (бою, бойових дій). 

Здатність ефективно використовувати результати дій 



 

підпорядкованих військових частин та підрозділів ракетних 

військ і артилерії в інтересах маневреного компоненту 

угруповання військ. 

Здатність ефективно використовувати результати дій 

підпорядкованих військових частин та підрозділів 

протиповітряної оборони Сухопутних військ в інтересах 

маневреного компоненту угруповання військ. 

Здатність ефективно використовувати результати дій 

підпорядкованих військових частин та підрозділів 

армійської авіації в інтересах маневреного компоненту 

угруповання військ. 

Здатність ефективно використовувати результати дій 

підпорядкованих розвідувальних військових частин та 

підрозділів в інтересах маневреного компоненту 

угруповання військ. 
  

Які 

результати 

навчання 

можна 

досягнути 

після 

вивчення 

модулю? 

Досягти розуміння теоретичних положень основ воєнного 

мистецтва та загальної тактики. 

Мати навички у плануванні дій підрозділів в основних 

видах бою з урахуванням досвіду ООС (АТО), історії війн і 

воєнного мистецтва (у тому числі за оперативними 

стандартами НАТО). 

Мати навички в управлінні підлеглими силами та засобами 

під час виконання бойових завдань. 
  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання 

та вміння? 

Модуль “Загальна тактика” тісно пов’язаний з іншими 

модулями командно-штабного курсу тактичного рівня 

Сухопутних військ. Поєднання чотирьох модулів у логічній 

структурі та змісті курсу забезпечує формування необхідних 

загальних і професійних компетентностей у офіцера-лідера. 

Курс має прикладну орієнтацію з професійним акцентом на 

формування компетентностей, необхідних для вирішення 

актуальних проблем військового управління у сфері безпеки 

та оборони на тактичному рівні та дозволяє виконувати 

обов’язки на посадах штатно-посадової категорії не нижче 

“майор” на посадах командирів підрозділів (батальйонів, 

дивізіонів), начальників служб, офіцерів штабу у структурах 

сектору безпеки і оборони. 

  

Зміст модулю Тема 1. Практична підготовка.  

Вступ до курсу, вступний контроль, змагання з ігрових 

видів спорту,  двостороннє командно-штабне навчання із 

використанням системи імітаційного моделювання JCATS,  

бригадне командно-штабне навчання, підсумковий 

контроль, комплексний екзамен. 



 

Тема 2. Теорія воєнного мистецтва.  

Основи теорії воєнного мистецтва, призначення, завдання та 

структура Сухопутних військ Збройних Сил України, бойові 

можливості загальновійськових частин та підрозділів, 

теоретичні основи управління військами; розвідувальне 

забезпечення, підтримка військ (сил), морально-

психологічне забезпечення дій військ, логістичне та 

медичне забезпечення; доброчесність в процесах прийняття 

рішень, протидія проявам корупції у військових операціях. 

Тема 3. Розташування на місці та пересування. 

Основи розташування військових формувань на місці, 

здійснення маршу та комбінованого пересування, 

проведення розрахунків маршу та перевезення залізничним 

транспортом, підготовка комендантської служби, 

управління під час маршу та комбінованого пересування; 

розробка та захист групового проекту. 

Тема 4. Оборонні дії. 

Основи оборонних дій військових формувань, ведення 

мобільної оборони та стримування противника, управління 

військовими формуваннями під час ведення оборонних дій, 

підтримка військ (сил), морально-психологічне 

забезпечення дій військ, логістичне та медичне 

забезпечення під час ведення оборонних дій; комплексна 

методична тактична задача (Tutorial) за батальйонною 

тематикою  та  комплексна тактична задача (Exercise) за 

бригадною тематикою з використанням процесу планування 

MDMP. 

Тема 5. Наступальні дії. 

Основи наступальних дій військових формувань, подолання 

водних перешкод, рейдові дії, підготовка і ведення 

зустрічного бою, наступальні дії в особливих умовах; 

управління військовими формуваннями під час ведення 

наступальних дій, підтримка військ (сил), морально-

психологічне забезпечення дій військ, логістичне та 

медичне забезпечення під час ведення наступальних дій;  

комплексна тактична задача (Exercise) за батальйонною та 

бригадною тематикою з використанням процесу планування 

MDMP. 

Тема 6. Стабілізаційні дії. 

Основи дій бригади у стабілізаційній операції,  розробка та 

захист групового проекту, залік. 
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Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Контроль знань є складовою частиною навчального 

процесу. Протягом модулю проводяться такі види 

контролю: поточний, самоконтроль, підсумковий. Формами 

контролю знань є: усне та письмове опитування, тестові 

завдання, захист індивідуального завдання (есе), 

диференційований залік. Поточний контроль проводиться 
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під час усіх видів занять у формі: контрольних опитувань, 

літучок, співбесід з окремих питань. Засоби поточного 

контролю: тестові завдання, виступи на семінарах, круглих 

столах, групових заняттях та доповіді на групових вправах. 

Самоконтроль передбачає відповіді на питання для 

самоконтролю, визначені електронними підручниками, 

тестовими програмами та друкованими навчальними 

виданнями. Підсумковий контроль за модуль “Загальна 

тактика” проводиться у формі диференційованого заліку.  

Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування 

результатів поточного контролю (25%), оцінки за 

індивідуальне завдання (есе) (25%) та оцінки за 

диференційований залік (50%).  

Оцінювання результатів навчання визначається за  

національною шкалою та 100-бальною шкалою і становить: 

“відмінно” – 90 – 100 балів; “дуже добре” – 80 – 89 балів; 

“добре” – 65 – 79 балів; “задовільно” – 55 – 64 бали; 

“достатньо” – 50 – 54 бали; “незадовільно” з можливістю 

повторного складання – 35 – 49 балів; “неприйнятно” з 

обов’язковим повторним проходженням курсу –  

1 – 34 бали 
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