НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК12 «ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА»
ОПП «Безпека державного кордону»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Загальна тактика» є обов’язковою для вивчення ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається курсантами
протягом 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го 6-го, 7-го та 8-го семестру на кафедрі загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного
кордону.
Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати загальновійськові компетентності офіцера Державної прикордонної служби
України щодо підготовки та ведення загальновійськового бою, управління підрозділом в різних умовах обстановки, ефективного та
комплексного використання сил та засобів, грамотної організації та проведення занять з особовим складом підрозділу.
Основне завдання навчальної дисципліни – підготувати грамотного, вольового, всебічно обізнаного офіцера Державної прикордонної
служби України, здатного якісно та своєчасно виконувати завдання з організації та ведення загальновійськового бою.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
основи сучасного загальновійськового бою;
організаційно-штатну структуру механізованих підрозділів та їх бойові можливості в сучасному загальновійськовому бою;
тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та бойової техніки механізованих підрозділів;
організацію та ведення бойових дій механізованими підрозділами в загальновійськовому бою та особливості ведення бойових дій в
особливих умовах;
основи організації та ведення військової розвідки механізованими підрозділами;
порядок організації та здійснення маршу, розташування механізованих підрозділів на місці та порядок організації безпосередньої та
сторожової охорони;
основи управління механізованими підрозділами в загальновійськовому бою, порядок організації взаємодії та заходів бойового та
всебічного забезпечення загальновійськового бою механізованих підрозділів в сучасних умовах;
організаційно-штатну структуру та тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння та бойової техніки підрозділів країн
НАТО та СНД.
вміти:
організовувати загальновійськовий бій механізованих підрозділів та впевнено управляти ними;
проводити розрахунки бойових та маршових можливостей механізованих підрозділів;
ефективно використовувати бойову техніку та озброєння штатних механізованих підрозділів в загальновійськовому бою;
проводити рекогносцировку та ставити бойові завдання механізованим підрозділам, організовувати взаємодію, бойове забезпечення та
управління.
ознайомитись:
з організаційно-штатною структурою танкових підрозділів;
з організацією та веденням загальновійськового бою танковими підрозділами в особливих умовах.
.
ВИКЛАДАЧІ: згідно форми А-4.03.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Військова топографія, Основи бойового забезпечення, Вогнева підготовка, Прикордонна служба, Фізичне виховання, Особиста
безпека та застосування сили.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Спеціалізовані класи кафедри (2/301, 2/302), тактичне поле Польового центру забезпечення навчального процесу, імітаційні засоби,
озброєння та екіпіровка військовослужбовця, бойова техніка, лазерні симулятори двостороннього вогневого контакту (комплект для
тактичних навчань).
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Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.4; МН1.5; МН2.1; МН2.3; МН3.2; МН3.6; МН3.7; МН3.9; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8; МК3.1; МК4.1; МК4.2.

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

модульний контроль

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

конспект з теми

реферат

Усього

підсумковий контроль

модульний контроль

індивідуальні заняття

Індивідуальна робота
контрольна робота

кпз

семінари

12
8
8

лабораторні заняття

6
6
6
18
10
4
2
52

практичні заняття

лекції

Усього аудиторних
занять

Загальна

Аудиторна робота
групові вправи

1,47
2,53
1,7
2,3
2,0
2,0
2,0
2,0
16

Форми
підсумкового
контролю

Кількість годин

групові заняття

1
2
3
4
3
5
6
4
7
8
Всього
1
2

Кількість кредитів ECTS

Семестр

Курс

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК 5
ЗК-6
ФК-2
ФК-4

ФК-7
ФК-8
ФК-10

ФК-11
ФК-12

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
Здатність планувати та управляти часом.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
Здатність працювати в команді.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність використовувати історичний досвід війн та воєнних конфліктів,
підтримувати традиції прикордонної служби.
Здатність застосовувати тактичні прийоми загальновійськового бою та бойових дій
прикордонних підрозділів, способи дій підрозділів, забезпечувати бойове, ресурсне,
інженерно-технічне забезпечення та зв’язок у підрозділі в різних умовах
функціонування та різних формах оперативно-службових дій.
Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до виконання
завдань за призначенням, застосовувати методики підготовки персоналу та роботи з
персоналом підрозділу.
Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та ведення різних
форм оперативно-службових дій, видів бою в різних умовах.
Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника, прогнозувати
найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника при вирішенні
завдань у різних формах оперативно-службової діяльності та видах бою, планувати
й організовувати превентивні заходи.
Здатність віддавати накази та розпорядження, забезпечувати їх виконання та нести
відповідальність.
Здатність працювати автономно, виконуючи посадові обов’язки в різних умовах.

Методи контролю
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК2.1; МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ
Шифр
ПРН-1

ПРН-3

ПРН-4

ПРН-6

ПРН-8

ПРН-14

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

Компетентність

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

ТА

Методи навчання

Знати основні події історії охорони кордонів, війн та МН1.1; МН1.2; МН1.3;
воєнних конфліктів.
МН1.4; МН1.5; МН2.1;
МН2.3; МН3.2; МН3.6;
МН3.7; МН3.9; МН4.1;
МН4.2.
Розуміти тактику дій злочинців та організованих МН1.1; МН1.2; МН1.3;
злочинних угруповань, способи вчинення злочинів; МН1.4; МН1.5; МН2.1;
тактику дій підрозділів противника.
МН2.3; МН3.2; МН3.6;
МН3.7; МН3.9; МН4.1;
МН4.2.
Розуміти основні положення теорій управління, МН1.1; МН1.2; МН1.3;
безпеки державного кордону, збройної боротьби, МН1.4; МН2.1; МН3.2;
зміст правоохоронної діяльності, тенденції їх МН3.6; МН3.7; МН4.1;
розвитку та значення для вирішення професійних МН4.2.
завдань.
Організовувати
комплексне
функціонування МН1.1; МН1.2; МН1.3;
підсистем побудови охорони державного кордону, МН1.4; МН2.1; МН3.2;
застосування сил і засобів у різних умовах, всі види МН3.6; МН3.7; МН4.1;
бойового, ресурсного та інженерно-технічного МН4.2.
забезпечення.
Виконувати
функції
управління МН1.1; МН1.2; МН1.3;
загальновійськовими
та
прикордонними МН1.4; МН2.1; МН3.2;
підрозділами (прийняття рішення, планування, МН3.6; МН3.7; МН4.1;
мотивація та контроль) щодо повсякденної та МН4.2.
оперативно-службової діяльності, бойових дій у
різних умовах обстановки.
Оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та МН1.1; МН1.2; МН1.3;
викликів, впливу, уразливості, ризику; прогнозувати МН1.4; МН2.1; МН3.2;
розвиток обстановки, дій правопорушників та МН3.6; МН3.7; МН4.1;
противника.
МН4.2.

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Оцінювання
МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

Шифр
ПРН-16

ПРН-24

Компетентність
Управляти підрозділом у ході підготовки і ведення
оперативно-службових дій та бою, здійснення
повсякденної
діяльності
у
звичайних
та
екстремальних умовах, вирішувати нетипові
завдання, віддавати накази (розпорядження), нести
відповідальність за їх виконання, організовувати
взаємодію та всебічне забезпечення.
Застосовувати
психомоторні
навички
та
послідовність групових дій у складі прикордонних
нарядів і підрозділів, обслуг групової зброї.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН2.1; МН3.2;
МН3.6; МН3.7; МН4.1;
МН4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

МН1.1; МН1.2; МН1.3;
МН1.4; МН2.1; МН3.2;
МН3.6; МН3.7; МН4.1;
МН4.2.

МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК4.1; МК4.2.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми

Найменування тем

Кільк
ість
годин

Номери, вид занять та кількість годин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Міся
ці

Номери, тем занять та кількість
годин

08
09
11
12

2/1 Пз (6); 2/2 Пз (6); 2/3 Пз (6);
1/1 Л (2);
2/4 Пз (6); 2/5 КПз (6)
3/1 Л (2); 3/2 Сз (2)
4/1 Л (2), 4/2 Сз (2); 5/1 (2);
5/2 Сз (2);

І курс

1
2

3

4

Тактика – складова частина
воєнного мистецтва
Дії солдата (прикордонника) в
загальновійськовому бою
Організація, озброєння та бойова
техніка підрозділів Сухопутних
військ ЗСУ (підрозділів складу
бойового
резерву
Голови
ДПСУ).
Організація та
озброєння
підрозділів армій країн НАТО та
СНД.
Механізоване
відділення
(відділення ІПС ПКШР) в
оборонному бою.
Механізоване відділення
(відділення ІПС ПКШР) у
наступальному бою. КПЗ
(підсумок виконання задачі №1)

2

Л2

30

Пз
КПз
Пз6 Пз6 Пз6
6
6

02
4

Л2 Сз2
03

04
4

Л2 Сз2
05

22

Л2 Сз2 Гз2 Гз2 Гв6 Пз6 Кр2

24

Л2 С2 Гз2 Пз6 Гв6

Диференційований залік

4

Дз
4

Всього

90

5

6

5/3 Гз (2);5/4 Гз (2); 5/5 Гв (6)
5/6 Пз (6); 5/7 Кр (2)
6/1 Л (2); 6/2 Сз (2);
6/3 Гз (2)
6/4 Пз (6); 6/5 Гв (6);
6/6 КПз (6)

06

Дз (4)

09

1/1 Л (2); 1/2 Сз (2);
1/3 Гз (2); 1/4 Гз (2)
1/5 Гв (8); 1/6 Пз (8)

КПз
6

ІІ курс

1

Механізований
взвод
(прикордонна застава ПКШР) в
оборонному бою.

34

КПз
Л 2 С 2 Гз2 Гз 4 Гв 8Пз 8
8

10

№
теми

Найменування тем

Кільк
ість
годин

Номери, вид занять та кількість годин

Міся
ці
11

Номери, тем занять та кількість
1/7годин
КПз (8)

12

1/8 Гз (2)
2/1 Л (2)
2/2 Сз (2)
2/3 Гз (2); 2/4 Гз (4)
2/5 Гв (8); 2/6 Пз (8)
2/7 Пз (8)
2/8 КПз (8)
Е (6)

01

2

Механізований
взвод
наступальному бою.

у

42

Екзамен

6

Всього

82

КП
Л 2 С 2 Гз2 Гз 4 Гв 8Пз 8Пз 8
з8

02
03
04
05
06

Е
6
ІІІ курс

1

Ведення
оборонного
механізованою ротою.

09

бою
24

Л2 Гз4 Гз2 Гз2 Пз8

КП
з6

10
11
02

2

Методична підготовка

20

Гз2 Гз4 Гз4 Пз4 Пз6
03

Ведення наступального бою
механізованою ротою.
4
Пересування підрозділів.
Участь у стабілізаційних діях та
5
виконання інших, визначених
законодавством України завдань
Диференційований залік
Всього
3

КПз

12

Л2 Гз4 Гз2 Гз2 Пз8 6
Л2 Гз2 Сз2 Пз6

2

Л2

4
86

Дз4

24

04
05
06

1/1 Л (2); 1/2 Гз (4);
1/3 Гз (2); 1/4 Гз (2)
1/5 Пз (8); 1/6 КПз (6);
2/1 Гз (2); 2/2 Гз (4)
2/3 Гз (4);
2/4 Пз (4); 2/5 Пз (6)
3/1 Л (2); 3/2 Гз (4);
3/3 Гз (2); 3/4 Гз (2)
3/5 Пз (8); 3/6 КПз (6);
4/1 Л (2); 4/2 Гз (2)
4/3 Сз (2); 4/4 Пз (6)
5/1 Л (2)
Дз (4)

IV курс

1 (т)

Механізований батальйон
оборонному бою.

в

12

Л2 Сз2 Гз2 Гв6

9

1/1 Л (2); 1/2 С (2);
1/3 Гз (2); 1/4Гв (6)

№
теми

Найменування тем

2 (т)

Механізований батальйон
наступальному бою.

6 (т)

Особливості тактичних дій
підрозділів бойового резерву
Голови ДПСУ.

Екзамен
Всього
Всього за дисципліну

у

Кільк
Номери, вид занять та кількість годин
ість
18 Л2 Сз2 Гз2 Гв6 Кр6
годин

24
6

Л2 Сз2 Гз2 Гв6 Пз6 Кпз
6

Міся
ці

Номери, тем занять та кількість
годин
2/1 Л (2);
2/2 С (2);

10

2/3 Гз (2); 2/4Гв (6);
2/5Пз (6); 2/6КПз (6)
6/1 Л (2); 6/2 С (2);
6/3 Гз (2)
6/4 Гв (6); 6/ 5Пз (6)
6/6 КПз (6)Е (6)

3
4
5

Е6

60
318

Умовні скорочення:
Лекція – Л. Практичне заняття – Пз. Групове заняття – Гз. Семінарське заняття – Сз. Групова вправа – Гв. Контрольна
робота – Кр. Комплексне практичне заняття – Кпз. Залік – З. Диференційований залік – Дз. Екзамен – Е. Заняття, що
обов’язкове для оцінювання - 5/3Пз(2).

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

1

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

1 курс
І семестр
Тактична задача 1: Дії механізованого відділення (відділення інспекторів прикордонної служби ПКШР) в загальновійськовому бою
4
Тактика – складова частина воєнного мистецтва.
1
лекція
2
[1.5] ст. 1-11,
Тактика – складова частина воєнного мистецтва.
1. Предмет «Загальна тактика» та порядок його вивчення на кафедрі. Вимоги [2.1] с. 5-21,
керівних документів до тактичної підготовки офіцерських кадрів.
[3.1] с. 4-9.
2. Поняття воєнне мистецтво. Тактика як складова частина воєнного
мистецтва.
3. Основи сучасного загальновійськового бою.
індивідуальна
2
Види загальновійськового бою та їх характеристика.
робота

2
1

практичне
заняття

32

Дії солдата (прикордонника) в загальновійськовому бою.

6

Пересування на полі бою.
1. Заходи безпеки під час проведення занять з «Загальної тактики».
2. Прийоми та способи пересування на полі бою.
3. Ведення вогню із стрілецької зброї.
Дії солдата (прикордонника) в оборонному бою.
1. Порядок вибору та облаштування солдатом (прикордонником) позиції для
ведення оборонного бою.
2. Ведення оборонного бою.
3. Знищення танків та інших броньованих об’єктів противника.
Дії солдата (прикордонника) у наступальному бою.
1. Дії солдата (прикордонника) у наступальному бою з положення
безпосереднього зіткнення з противником.
2. Дії солдата (прикордонника) у наступальному бою з ходу.
3. Подолання невибухових загороджень.
Індивідуальна підготовка. Дії солдата (прикордонника) на полі бою.
1. Ведення вогню та пересування в ході бою на пересіченій складно
доступній місцевості. Вибір вогневої позиції.

ПЦЗНП
Тп

2

практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

3

практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

4

практичне
заняття
ПЦЗНП

6

[1.5] ст. 33-42, д. 1,2.

[1.5] ст. 86-89, 120129, д. 31

[1.5] ст. 193, 233-236.

[1.5] ст. 86-89, 120129, 193, 233-236, д.
31.

№
теми

№
заня
ття

5

Види
навчальних
занять,
завдань
Тп

комплексно
практичне
заняття

Кількість
годин

6

ПЦЗНП
Тп

самостійна
робота
3

2
8

1

лекція

2

2

семінар

2

самостійна
робота

4

Разом за І семестр

44/36

Найменування теми і навчальні питання

Література

2. Ведення вогню та пересування в ході бою в умовах обмеженої видимості.
3. Вивчення елементів тактичної смуги перешкод. Подолання тактичної
смуги перешкод.
[1.5] ст. 86-89, 120Дії солдата (прикордонника) в загальновійськовому бою.
1. Ведення вогню із стрілецької зброї. Прийоми та способи пересування на 129, 193, 233-236, д.
полі бою.
31.
2. Дії солдата (прикордонника) в оборонному бою.
3. Дії солдата (прикордонника) у наступальному бою.
4. Подолання тактичної смуги перешкод.
Дії солдата (прикордонника) під час ведення загальновійськового бою в
особливих умовах.
Організація, озброєння та бойова техніка підрозділів Сухопутних військ
ЗСУ (підрозділів складу бойового резерву Голови ДПСУ).
Організаційна структура підрозділів. Фактори, які впливають на
організацію військ.
1. Організація підрозділів. Фактори, які впливають на організацію
підрозділів.
2. Елементи структури механізованих підрозділів, їх призначення у
загальновійськовому бою.
3. Організація та озброєння механізованого підрозділу (відділення, взвод,
рота, батальйон), підрозділу складу бойового резерву Голови ДПСУ. ТТХ
основних зразків озброєння та техніки.
Організація та озброєння механізованого підрозділу (відділення, взвод,
рота, батальйон), підрозділів складу бойового резерву Голови ДПСУ.
1. Організація та озброєння механізованого батальйону на БМП. ТТХ
основних зразків озброєння.
2. Особливості організації та озброєння механізованого батальйону на БТР.
ТТХ основних зразків озброєння.
3. Організація та озброєння прикордонної застави ПКШР.
Організація та озброєння підрозділів забезпечення механізованого
батальйону ЗСУ.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

4

Кількість
годин

1

лекція

8
2

2

семінар

2

індивідуальна
робота

2

самостійна
робота

2

1

лекція

32
2

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

5

Найменування теми і навчальні питання

Організація та озброєння підрозділів армій країн НАТО та СНД.
Організація та озброєння підрозділів армій країн НАТО та СНД.
1. Організація та озброєння підрозділів армій країн СНД.
2. Організація та озброєння підрозділів армій країн НАТО.
Організація та озброєння підрозділів армій країн НАТО та СНД.
1. Організація та озброєння підрозділів Сухопутних військ РФ. ТТХ
основного озброєння та бойової техніки, що знаходиться на озброєнні мсб (тб)
армії РФ, ідентифікація зразків озброєння та техніки.
2. Організація та озброєння підрозділів армії ФРН. ТТХ основного озброєння
та бойової техніки, що знаходиться на озброєнні армії ФРН, ідентифікація
зразків озброєння та техніки.
Особливості організації та озброєння мотострілецьких батальйонів
Сухопутних військ РФ.
Ідентифікація зразків озброєння та техніки що знаходяться на озброєнні
армії РФ.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) в оборонному бою.
Механізоване відділення в оборонному бою.
1. Основи бойового застосування механізованого відділення (відділення ІПС
ПКШР) в оборонному бою.
2. Робота командира механізованого відділення (старшого відділення ІПС
ПКШР) з організації оборонного бою.
3. Ведення оборонного бою. Управління механізованим відділенням
(тактичною групою) в оборонному бою.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) в оборонному бою.
1.Місце, бойовий порядок та бойове завдання механізованого відділення
(відділення ІПС ПКШР) в оборонному бою.
2.Робота командира механізованого відділення (старшого відділення ІПС
ПКШР) з організації оборонного бою.
3. Ведення оборонного бою.
Основи управління підрозділами і вогнем
1.Зміст управління підрозділами. Робота командира механізованого
відділення (відділення ІПС ПКШР) з організації загальновійськового бою.

Література

[2.3] ст. 93-122,
[3.5] ст. 3-22.
[2.3] ст. 93-122,
[3.5] ст. 3-22.

[1.6] ст. 12-27, 8689, 120-137,
[2.1] ст. 70-81, 8892,
[2.3] ст. 39-44.
[1.6] ст. 12-27, 8689, 120-137,
[2.1] ст. 70-81, 8892,
[2.3] ст. 39-44.
[1.6] ст. 12-27, 8689, 120-137,
[2.1] ст. 70-81, 88-

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

4

групове
заняття

2

5

групова
вправа

6

ПЦЗНП
Тп

6

практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

7

контрольна
робота
самостійна
робота

2

індивідуальна
робота

4

6

6

32
1

лекція

2

Найменування теми і навчальні питання

2.Порядок (способи) управління механізованими підрозділами у
загальновійськовому бою. Доповідь про обстановку. Правила ведення
переговорів. Сигнали управління.
3.Обов’язки особового складу.
Розташування механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР) на місці.
Сторожова охорона.
1. Розташування механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР) на місці.
2. Механізоване відділення (тактична група) на сторожовому посту.
Робота командира механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР) з
організації оборонного бою.
1. Місце, бойовий порядок та бойове завдання механізованого відділення
(відділення ІПС ПКШР) в оборонному бою.
2. Робота командира механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР)
щодо організації і ведення оборонного бою.
3. Управління механізованим відділенням в оборонному бою.
Механізоване відділення (тактична група) в оборонному бою.
1. Організація оборонного бою командиром механізованого відділення
(відділення ІПС ПКШР).
2. Складання картки вогню.
3. Ведення оборонного бою.
Робота командира механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР) щодо
організації бойових дій
Написання реферату згідно з тематикою.

Література

92,
[2.3] ст. 39-44.
[1.6] ст. 43-61.

[1.6] ст. 12-27, 8689, 120-137,
[2.1] ст. 70-81, 8892,
[2.3] ст. 39-44.
[1.6] ст. 12-27, 8689, 120-137,
[2.1] ст. 70-81, 8892,
[2.3] ст. 39-44.

Підготовка та ведення оборонного бою в особливих умовах, розрахунок
бойових можливостей.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) у наступальному бою.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) у наступальному бою.
1. Основи бойового застосування механізованого відділення (відділення ІПС
ПКШР) у наступальному бою.
2. Робота командира механізованого відділення (старшого відділення ІПС

[1.6] ст. 12-27, 193240, 120-137,
[2.1] ст. 93-132,
[2.3] ст. 63-65.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

4

практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

5

індивідуальна
робота

4

групова
вправа

6

ПЦЗНП
Тп

самостійна
робота

4

Найменування теми і навчальні питання

ПКШР) з організації наступального бою.
3. Ведення наступального бою.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) у наступальному бою.
1.Наступальний бій. Бойовий порядок, бойове завдання механізованого
відділення (відділення ІПС ПКШР) у наступальному бою.
2.Робота командира механізованого відділення (старшого відділення ІПС
ПКШР) з організації наступального бою.
3. Ведення наступального бою.
Механізоване відділення (відділення ІПС ПКШР) на марші, у складі
похідної охорони, дозорного відділення.
1. Механізоване відділення (тактична група) на марші.
2. Механізоване відділення (тактична група) в похідній охороні.
Дії дозорного відділення (відділення ІПС ПКШР) на маршруті руху.
1. Побудова похідного порядку дозорного відділення (відділення ІПС
ПКШР).
2. Дії дозорного відділення (відділення ІПС ПКШР) при огляді місцевості і
місцевих предметів.
3. Дії дозорного відділення (відділення ІПС ПКШР) при зустрічі з
противником, доповіді про результати спостереження та обстановку.
Підготовка та ведення наступального бою в особливих умовах.
Робота командира механізованого відділення (відділення ІПС ПКШР) з
організації наступального бою.
1. Наступальний бій. Бойовий порядок, бойове завдання механізованого
відділення (відділення ІПС ПКШР) у наступальному бою.
2. Робота командира механізованого відділення (старшого відділення ІПС
ПКШР) з організації наступального бою.
3. Управління механізованим відділенням (тактичною групою) в ході
наступального бою.
Робота командира відділення з організації загальновійськового бою (дій).

Література

[1.6] ст. 12-27, 193240, 120-137,
[2.1] ст. 93-132,
[2.3] ст. 63-65.
[1.6] ст. 62-85.

[1.6] ст. 62-85.

[1.6] ст. 12-27, 193240, 120-137,
[2.1] ст. 93-132,
[2.3] ст. 63-65.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

6

КПз
(підсумок
виконання
задачі №1,
модульний
контроль
№1)

Кількість
годин

6

Найменування теми і навчальні питання

Дії
механізованого
відділення
(відділення
ІПС
ПКШР)
загальновійськовому бою.
1. Організація оборонного бою командиром механізованого відділення.
2. Ведення наступального бою командиром механізованого відділення.

Література

в [1.6] ст. 12-27, 86240,
[2.1] ст. 70-132,
[2.3] ст. 39-44, 6365.

ПЦЗНП
Тп

Диференційований залік
Разом за ІІ семестр
Разом за 1 курс

4
76/54
120/90

2 курс
ІІІ семестр
Тактична задача №2: Дії механізованого взводу (прикордонної застави ПКШР) в загальновійськовому бою.
1
50
Механізований взвод (прикордонна застава ПКШР) в оборонному бою.
1
лекція
2
Механізований взвод (прикордонна застава ПКШР) в оборонному бою.
1. Основи оборонного бою механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР).
2. Організація оборонного бою командиром механізованого взводу
(начальником прикордонної застави ПКШР).
3. Ведення оборонного бою.
2
семінар
2
Основи оборонного бою механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР).
1. Механізований взвод (прикордонна застава ПКШР) в оборонному бою:
місце та бойове завдання.
2. Побудова оборонного бою механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР).
3. Бойові можливості механізованого взводу (прикордонної застави ПКШР) в
оборонному бою.

[1.5] Р.2 ст. 1-23,
[3.1] с. 133-179,
[2.3]

[1.5] Р.2 ст. 1-23,
[3.1] с. 133-179,
[2.3]

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

3

групове
заняття

2

4

групове
заняття

2

5

групова
вправа

8

Кількість
годин

ПЦЗНП
Тп

6

практичне
заняття
ПЦЗНП
Тп

8

Найменування теми і навчальні питання

Робота командира механізованого взводу (прикордонної застави ПКШР)
щодо організації оборонного бою.
1. Порядок усвідомлення завдання, оцінки обстановки та прийняття рішення по
карті.
2.Порядок проведення рекогносцировки та віддання бойового наказу.
3. Порядок організації взаємодії, бойового забезпечення та управління.
Ведення оборонного бою механізованим взводом (прикордонною заставою
ПКШР).
1. Порядок роботи командира та дій механізованого взводу (прикордонної
застави ПКШР) під час знищення окремих груп противника та під час його
вогневої підготовки атаки.
2. Порядок роботи командира та дій механізованого взводу (прикордонної
застави ПКШР) під час відбиття атаки противника та при його вклинені.
3. Порядок ведення оборонного бою, відновлення системи вогню та відбиття
повторних атак противника. Особливості ведення маневреної оборони.
Робота командира механізованого взводу (прикордонної застави ПКШР)
щодо організації оборонного бою в умовах відсутності зіткнення з
противником.
1. З‘ясування завдання, оцінка обстановки та прийняття рішення по карті.
2. Проведення рекогносцировки та віддання бойового наказу.
3. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління.
4. Особливості роботи командира механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР) щодо організації оборонного бою в темний час доби.
Ведення оборонного бою механізованим взводом (прикордонною заставою
ПКШР).
1. Робота командира та дії механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР) під час знищення окремих груп противника та під час його вогневої
підготовки атаки.
2. Робота командира та дії механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР) під час відбиття атаки противника та при його вклинені.
3. Ведення оборонного бою, відновлення системи вогню та відбиття повторних
атак противника. Особливості ведення маневреної оборони.

Література

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.2 ст. 10-16
[3.1] с. 133-179,
[2.3]
[1.5] Р.2 ст. 17-23
[[3.1] с. 133-179,
[2.3]

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.2 ст. 10-16
[3.1] с. 133-179,
[2.3]

[1.5] Р.2 ст. 17-23
[3.1] с. 133-179,
[2.3]

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

4. Особливості ведення оборонного бою механізованим взводом (прикордонною
заставою ПКШР) вночі.

6

самостійна
робота

10

комплексне
практичне
заняття
(модульний
контроль
№3)

8

ПЦЗНП
Тп
індивідуальна
робота

7

групове
заняття

Разом за ІІІ семестр
2
1

лекція

6
2

Бронегрупа. Вогнева засідка. Вихід з бою та відхід. Особливості оборонного
бою в оточенні. Підготовка та ведення оборонного бою механізованого взводу в
особливих умовах: в населеному пункті, на водній перешкоді (морському
узбережжі), вночі, взимку, у лісі, в горах, у степовій місцевості.
Організація оборонного бою та управління механізованим взводом
(прикордонною заставою ПКШР) у ході його ведення.
1. Нанесення тактичної обстановки на робочу карту.
2. Організація оборонного бою механізованого взводу (прикордонної застави
ПКШР).
3. Управління механізованим взводом (прикордонною заставою ПКШР) в ході
ведення оборонного бою.
4. Модульний контроль № 3.
Написання реферату згідно з тематикою.

[1.5] Р.2 ст. 43-94

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.2 ст. 1-23
[3.1] с. 133-179,
[2.3]

Особливості дій механізованого взводу (прикордонної застави ПКШР) в [1.5] Р.2 ст. 40-42,
Р.6 ст.19-27, Р.7 ст.
охороні.
1. Загальні положення. Мета охорони.
5-12, Р.8 ст.1-15.
2. Особливості організації та здійснення безпосередньої та бойової охорони.
Завдання сил і засобів, виділених для здійснення охорони.
3. Особливості організації та здійснення похідної та сторожової охорони.
Завдання сил і засобів, виділених для здійснення охорони.

50/34
64
2

ІV семестр
Механізований взвод у наступальному бою.
Механізований взвод у наступальному бою.
1. Основи наступального бою механізованого взводу.
2. Організація наступального бою командиром механізованого взводу.
3. Ведення наступального бою механізованим взводом.

[1.5] Р.3 ст. 1-26,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

4

групове
заняття

4

5

групова
вправа

8

ПЦЗНП
Тп

Найменування теми і навчальні питання

Основи наступального бою механізованого взводу.
1. Механізований взвод у наступальному бою: роль, місце, бойовий порядок,
бойові можливості механізованого взводу (.
2. Атака. Способи атаки та їх характеристика.
3. Ведення наступального бою механізованим взводом.
Робота командира механізованого взводу щодо організації наступального
бою.
1. Порядок усвідомлення завдання, оцінки обстановки та прийняття рішення по
карті.
2.Порядок проведення рекогносцировки та віддання бойового наказу.
3. Порядок організації взаємодії, бойового забезпечення та управління.
Ведення наступального бою механізованим взводом.
1. Порядок роботи командира та дій механізованого взводу перед початком
наступального бою.
2. Порядок роботи командира та дій механізованого взводу під час атаки
переднього краю оборони противника. Порядок дій механізованого взводу під
час ведення наступального бою в глибині оборони противника.
3. Порядок управління механізованим взводом в ході ведення наступального
бою.
Робота командира механізованого взводу щодо організації наступального
бою з висуванням із глибини (з ходу).
1. Зайняття вихідного району. Розташування на місці та організація
безпосередньої охорони.
2. З’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення.
3. Проведення рекогносцировки, віддання бойового наказу.
4. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління. Особливості
роботи командира механізованого взводу щодо організації наступального бою в
темний час доби.

Література

[1.5 Р.3 ст. 1-26,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.3 ст. 11-16,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]
[1.5] Р.3 ст. 17-26,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.3 ст. 11-16,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

6

практичне
заняття

Кількість
годин

8

ПЦЗНП
Тп

7

практичне
заняття

8

ПЦЗНП
Тп

8

індивідуальна
робота

10

самостійна
робота

12

комплексне
практичне
заняття
(модульний
контроль
№4)

8

ПЦЗНП
Тп

Екзамен
Разом за ІV семестр

6
70/48

Найменування теми і навчальні питання

Література

Організація наступального бою та управління механізованим взводом у
ході його ведення.
1. Робота командира та дії механізованого взводу перед початком
наступального бою.
2. Атака переднього краю оборони противника. Дії механізованого взводу під
час ведення наступального бою в глибині оборони противника.
3. Управління механізованим взводом в ході ведення наступального бою.
4. Особливості ведення наступального бою вночі.
Відпрацювання бойових документів командиром механізованого взводу.
1. Порядок нанесення тактичної обстановки на робочу карту (згідно з тактичним
завданням).
2. Порядок складання схеми взводного опорного пункту механізованого взводу,
складання схеми орієнтирів (згідно з тактичним завданням).
3. Порядок оформлення бойового наказу командира.
Написання реферату згідно з тематикою.

[1.5] Р.3 ст. 17-26,
[3.1] с. 180-225,
[2.3]

Особливості наступального бою під час виходу з оточення. Підготовка та
ведення наступального бою механізованого взводу в особливих умовах: в
населеному пункті, в штурмовій групі, форсуванням водної перешкоди, вночі,
взимку, у лісі, в горах, у степовій місцевості, штурм укріпленого об’єкту.
Особливості дій механізованого взводу під час участі у стабілізаційних,
специфічних діях військ та у спеціальній операції.
Механізований взвод (прикордонна застава ПКШР) в загальновійськовому
бою.
1. Зайняття району відповідальності. Розташування на місці та організація
безпосередньої та бойової охорони.
2. Відбиття збройного нападу противника.
3. Організація переслідування та знищення відступаючого противника.
Відновлення системи вогню.
4. Модульний контроль №4.

[1.5] Р.3 ст.42-84,
Р.5 ст.1-13

[1.5] с. 252, дод.4
[3.7],
[2.3]

[1.5] Р.1 ст.11-25,
Р.2 ст. 1-23,
Р.3 ст. 11-26,
[3.1] с. 133-225,
[2.3]

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Разом за 2 курс

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

120/82

3 курс
V семестр
Тактична задача №3:Механізована рота в загальновійськовому бою.
1
24
Ведення оборонного бою механізованою ротою.
1
лекція
2
Механізована рота в оборонному бою.
1. Основи оборонного бою механізованої роти.
2. Організація оборонного бою командиром механізованої роти.
2

групове
заняття

4

3

групове
заняття

2

4

групове
заняття

2

5

практичне
заняття

8

6

комплексне
практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

[1.4] Р.2 с.23-31, д.
8-10,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 50-54.
Основи роботи командира механізованої роти з організації оборонного бою. [1.4] Р.2.2 с.31-37, д.
1. З’ясування завдання, оцінка обстановки та прийняття рішення по карті.
8-10,
2. Проведення рекогносцировки та віддання бойового наказу.
[2.1] с. 220-259,
3. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління.
[2.3] с. 50-54.
[1.4] Р.2 с.23-31, д.
Побудова оборонного бою механізованої роти.
1. Бойовий порядок механізованої роти.
8-10,
2. Система опорних пунктів і вогневих позицій.
[2.1] с. 220-259,
3. Система вогню.
[2.3] с. 50-54.
4. Система інженерних загороджень.
[1.4] Р.2.2 с.31-37, д.
Підготовка оборонного бою механізованою ротою.
1. Організація оборонного бою.
8-10,
2. Підготовка механізованої роти до виконання бойового завдання.
[2.1] с. 220-259,
3. Створення бойового порядку та системи вогню.
[2.3] с. 50-54.
[1.4] Р.2 с.23-31, д.
Порядок організації та ведення оборонного бою механізованою ротою.
1.Бойова охорона, ведення бойових дій підрозділів механізованої роти, 8-10,
призначених у бойову охорону.
[2.1] с. 220-259,
2. Дії механізованої роти при знищенні окремих груп противника.
[2.3] с. 50-54.
3. Дії механізованої роти під час вогневої підготовки атаки противника.
[1.4] Р.2.3 с.37-43, д.
Ведення оборонного бою механізованою ротою.
1. Дії механізованої роти при відбитті атаки противника та при його вклиненні в 8-10,
оборону.
[2.1] с. 220-259,
2. Відновлення системи вогню та відбиття повторних атак противника.
[2.3] с. 50-54.
3. Особливості ведення оборонного бою командиром механізованої роти в

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

темний час доби.
індивідуальна
робота

2

6

Написання реферату за визначеною тематикою

20
2

Методична підготовка.
Методична підготовка.
1. Методи навчання.
2. Види навчальних занять.
3. Вимоги до методичних матеріалів заняття.
Порядок проведення заняття.
1. Методика викладання навчального матеріалу
2. Порядок проведення занять.
Підготовка до проведення заняття.
1. Відпрацювання план-конспекту заняття.
2. Порядок роботи викладача під час підготовки до проведення заняття.
Методика проведення практичних занять та групових вправ на місцевості
з дисципліни «Загальна тактика».
1. Заходи безпеки під час проведення занять з «Загальної тактики».
2. Робота командира механізованої роти з організації оборонного бою.
3. Оформлення бойових документів командиром механізованої роти під час
організації загальновійськового бою.
Методика проведення практичного заняття з дисципліни «Загальна
тактика» на ПЦЗНП.
1. Методика підготовки та використання лазерного симулятора для
безконтактного двостороннього бою «SKIF».
2. Методика підготовки та проведення практичного заняття по темі: «Дії
механізованого взводу в бойовому порядку механізованого батальйону (складі
бронегрупи та у вогневій засідці)».
Відпрацювання план-конспекту заняття (групового заняття).

1

групове
заняття

2

групове
заняття

4

3

групове
заняття

4

4

практичне
заняття

4

5

практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

самостійна
робота
Разом за V семестр

10
60/44

[1.4] Р.2 с.23-43,
[2.3] с. 50-54.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

3

Кількість
годин

24
1

лекція

2

2

групове
заняття

4

3

групове
заняття

2

4

групове
заняття

2

5

практичне
заняття

8

6

комплексне
практичне
заняття

6

ПЦЗНП
Тп

Найменування теми і навчальні питання

Література

VІ семестр
Ведення наступального бою механізованою ротою.
Ведення наступального бою механізованою ротою.
1. Основи наступального бою механізованої роти.
2. Організація наступального бою командиром механізованої роти.
Основи роботи командира механізованої роти під час організації
наступального бою.
1. Прийняття рішення, проведення рекогносцировки.
2. Постановка бойових завдань підрозділам.
3. Організація ВУП, взаємодії, управління і бойового забезпечення
наступального бою.
Бойовий порядок механізованої роти в наступальному бою.
1. Бойовий порядок механізованої роти в наступальному бою.
2. Бойове завдання механізованої роти в наступальному бою.
3. Засоби посилення і підтримки механізованої роти в наступальному бою.
Підготовка наступального бою механізованою ротою.
1. Організація наступального бою.
2. Підготовка механізованої роти до наступального бою.
3. Підготовка вихідного району (позиції) і зайняття вихідного положення для
наступу.
Порядок організації та ведення наступального бою механізованою ротою.
1. Зайняття вихідного району. Розташування на місці та організація
безпосередньої охорони.
2. З’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення.
3.Проведення рекогносцировки, віддання бойового наказу.
4. Організація ВУП, взаємодії, управління і бойового забезпечення
наступального бою.
Ведення наступального бою механізованою ротою.
1. Ведення наступального бою на противника з положення безпосереднього
зіткнення з ним.
2. Ведення наступального бою на противника з вихідного району.

[1.4] Р.3.1 с.59-68.
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.
[1.4] Р.3.2 ст.68-74,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.

[1.4] Р.3.2 с.68-74,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.
[1.4] Р.3.3 с.74-81,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.
[1.4] Р.3.3 с.74-81,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.

[1.4] Р.3.3 с.74-81,
[2.1] с. 220-259,
[2.3] с. 54-58.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

самостійна
робота

6

Ведення наступального бою механізованою ротою в особливих умовах.

1

лекція

12
2

2

групове
заняття

2

3

семінар

2

4

практичне
заняття

6

самостійна
робота

6

індивідуальна
робота

4

Пересування підрозділів.
Пересування підрозділів.
1. Загальні положення. Основні показники маршу.
2. Похідний порядок. Завдання механізованих підрозділів.
Порядок роботи командира з організації та здійснення маршу.
1. Алгоритм прийняття рішення командиром механізованої роти на здійснення
маршу.
2. Постановка завдань механізованим підрозділам на здійснення маршу.
Основи організації маршу.
1. Похідний порядок механізованих підрозділів на марші.
2. Організація похідної та безпосередньої охорони під час здійснення маршу.
Організація та здійснення маршу.
1. Похідний порядок механізованої роти.
2. Організація похідної та безпосередньої охорони під час здійснення маршу.
3. Тактичні розрахунки та оформлення рішення щодо здійснення маршу.
Особливості організації та здійснення маршу.
1. Особливості організації та здійснення маршу в гірській місцевості.
Особливості організації та здійснення маршу.
1. Особливості організації та здійснення маршу вночі.

4

5

2
1

лекція

самостійна
робота

2

2

Література

[1.4] Р.3 с.59-81,
[2.3] с. 54-58.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.
[1.4] Р.8 с.157-174,
[2.3] с. 62-65.

Участь у стабілізаційних діях та виконання інших, визначених
законодавством України завдань.
Участь у стабілізаційних діях та виконання інших, визначених [1.4] Р.7 с.137-145.
законодавством України завдань.
1. Загальні положення.
2. Посилення охорони державного кордону та прикриття державного кордону.
3. Виконання режимних заходів.
Участь у стабілізаційних діях та виконання інших, визначених [1.4] Р.7 с.137-156.
законодавством України завдань.
- Ізоляція кризового району;
- Охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Диференційований залік

Кількість
годин

60/42

Разом за 3 курс

120/86

1

лекція

12
2

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

3

групова
вправа

6

2

18
1

лекція

Література

4

Разом за VІ семестр

1

Найменування теми і навчальні питання

2

4 курс
VІІ семестр
Механізований батальйон в оборонному бою.
[1.4] ст.33-57,139Механізований батальйон в оборонному бою.
1. Загальні положення.
259, д. 8-10,
2. Побудова оборонного бою механізованого батальйону.
[2.2] с. 220-259,
3. Підготовка оборонного бою.
[2.3] с. 50-54.
[1.4] ст.33-57,139Основи оборонного бою механізованого батальйону.
1. Основи оборонного бою механізованого батальйону: місце, побудова 259, д. 8-10,
оборони, бойові можливості.
[2.2] с. 220-259,
2. Робота командира механізованого батальйону щодо організації [2.3] с. 50-54.
оборонного бою в умовах відсутності зіткнення з противником.
[1.4] ст.33-57,139Ведення оборонного бою механізованим батальйоном.
1. Дії механізованого батальйону до переходу противника в атаку.
259, д. 8-10,
2. Вихід з бою та відхід.
[2.2] с. 220-259,
3. Особливості ведення маневреної оборони.
[2.3] с. 50-54.
Робота командира механізованого батальйону щодо організації оборонного [1.4] ст.33-57,139259, д. 8-10,
бою в умовах відсутності зіткнення з противником.
1. З’ясування завдання, оцінка обстановки та прийняття рішення по карті.
[2.2] с. 220-259,
2. Проведення рекогносцировки та віддання бойового наказу.
[2.3] с. 50-54.
3. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління.
4.Відпрацювання бойових документів щодо організації оборонного бою
механізованого батальйону.
Механізований батальйон у наступальному бою.
Механізований батальйон у наступальному бою.
1. Основи наступального бою механізованого батальйону.
2. Підготовка наступального бою.

[1.4] ст.33-57, 260417, д. 11-17,
[2.2] с. 220-259,

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

Кількість
годин

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

4

групова
вправа

6

5

контрольна
робота

6

3

самостійна
робота

6

4

самостійна
робота

12

Найменування теми і навчальні питання

Література

[2.3] с. 68-71.
[1.4] ст. 33-57, 260Основи наступального бою механізованого батальйону.
1. Основи наступального бою механізованого батальйону: місце, бойовий 417, д. 11-17, [2.2] с.
порядок, бойове завдання та бойові можливості.
220-259,
2. Порядок і зміст роботи командира механізованого батальйону з організації [2.3] с. 68-71.
наступального бою.
[1.4] ст. 33-57, 260Ведення наступального бою механізованим батальйоном.
1. Ведення наступального бою механізованим батальйоном з ходу.
417, д. 11-17,
2. Особливості ведення наступального бою механізованим батальйоном з [2.2] с. 220-259,
положення безпосереднього зіткнення з противником.
[2.3] с. 68-71.
3. Переслідування противника, що відходить.
Робота командира механізованого батальйону щодо організації [1.4] ст. 33-57, 260417, д. 11-17,
наступального бою з ходу.
1. З’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення.
[2.2] с. 220-259,
2. Проведення рекогносцировки, віддання бойового наказу.
[2.3] с. 68-71.
3. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління.
4.Відпрацювання бойових документів щодо організації оборонного бою
механізованого батальйону.
Відпрацювання графічних та бойових документів в загальновійськовому [1.4] ст.33-57,
д. 1-6, 8-1.
бою.
1. Відпрацювання графічних документів.
2. Відпрацювання текстових документів.
[1.4] ст. 418-439, 177Зустрічний бій.
1. Загальні положення.
183.
2. Підготовка зустрічного бою.
3. Ведення зустрічного бою.
[1.4] ст.440-483.
Дії механізованого батальйону в тактичному десанті.
1. Загальні положення.
2. Підготовка до десантування і бойових дій.
3. Десантування і ведення бойових дій.
4. Дії тактичного десанту в особливих умовах.

№
теми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

індивідуальна
робота

5

Разом за семестр

Кількість
годин

12

Найменування теми і навчальні питання

Дії механізованого батальйону під час участі механізованої бригади у [1.4] ст.484-518.
міжнародних миротворчих операціях.
1. Загальні положення.
2. Підготовка механізованого батальйону для участі у міжнародних
миротворчих операціях.
3. Дії механізованого батальйону у міжнародних миротворчих операціях.

60/30

6

24

Література

VІІІ семестр
Особливості тактичних дій підрозділів бойового резерву Голови ДПСУ.

1

лекція

2

Виконання бойових завдань підрозділами складу резерву Голови ДПСУ з
посилення охорони державного кордону на ділянці відповідальності
відділення ІПС.
1. Організація дій підрозділу складу резерву Голови ДПСУ з посилення
охорони державного кордону на ділянці відповідальності підрозділу охорони
державного кордону.
2. Порядок виконання завдань підрозділом складу бойового резерву Голови
ДПСУ з посилення охорони державного кордону в умовах ускладнення
соціальної обстановки

2

семінар

2

Основи виконання бойових завдань підрозділами складу резерву Голови
ДПСУ з посилення охорони державного кордону на ділянці
відповідальності відділення ІПС.
1. Основи виконання бойових завдань підрозділами складу резерву Голови
ДПСУ з посилення охорони державного кордону на ділянці відповідальності
відділення ІПС.
2. Порядок і зміст роботи начальника підрозділу складу резерву Голови ДПСУ
з організації виконання бойових завдань з посилення охорони державного
кордону на ділянці відповідальності відділення ІПС.

3

групове
заняття

2

Ведення дій з відбиття збройного вторгнення підрозділом складу резерву
Голови ДПСУ.
1. Ведення оборонного бою підрозділом складу резерву Голови ДПСУ .

№
теми

№
заня
ття

4

Види
навчальних
занять,
завдань

групова
вправа

Кількість
годин

6

ПЦЗНП
Тп

Література

2. Особливості ведення наступального бою підрозділом складу резерву Голови
ДПСУ.
Робота начальника підрозділу складу резерву Голови ДПСУ з організації
дій посилення охорони державного кордону на ділянці відповідальності
відділення ІПС.
1. З‘ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення.
2. Проведення рекогносцировки, віддання бойового наказу.
3. Організація взаємодії, бойового забезпечення та управління.
4.Відпрацювання бойових документів щодо організації дій.

5

практичне
заняття
ПЦЗНП

6

Виконання бойових завдань підрозділами складу резерву Голови ДПСУ з
посилення охорони державного кордону на ділянці відповідальності
відділення ІПС.
1. Дії підрозділу складу резерву Голови ДПСУ з посилення охорони
державного кордону на ділянці відповідальності підрозділу охорони
державного кордону.

6

контрольнопрактичне
заняття

6

Виконання бойових завдань підрозділами складу резерву Голови ДПСУ
визначеними тактичними групами в умовах ускладнення соціальної
обстановки з посилення охорони державного кордону на ділянці
відповідальності відділення ІПС.
1. Організація дій підрозділу складу резерву Голови ДПСУ з посилення
охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділення ІПС.
2. Робота командира та дії підрозділу в умовах ускладнення соціальної
обстановки з посилення охорони державного кордону.

12

ст.
Дії підрозділу під час участі у стабілізаційних діях військ та виконанні [1.4]
572,217-238.
інших, визначених законодавством України, завдань.
1. Дії підрозділів під час участі у стабілізаційних діях військ.
2. Дії підрозділів під час участі у виконанні інших, визначених
законодавством України, завдань.
3. Дії підрозділів під час участі у спеціальній проти диверсійній операції.
4. Дії підрозділів під час участі в антитерористичній операції.

ПЦЗНП
Тп
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індивідуальна
робота

519-

№
теми

8

№
заня
ття

Види
навчальних
занять,
завдань

самостійна
робота

Екзамен
Разом за семестр
Разом за 4 курс
Усього за дисципліну

Кількість
годин

18

6
60/30
120/60
480/318
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Література

Види бойового забезпечення та порядок роботи командира підрозділу [1.4] ст. 573-751.
складу бойового резерву голови ДПСУ щодо їх організації.
1. Бойове забезпечення.
2. Морально-психологічне забезпечення.
3. Матеріально-технічне забезпечення.
4. Медичне забезпечення.
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти
був відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи
самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального
матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали
середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше
трьох робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний
термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант (слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою
термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку
успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів
за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені
звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної
дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною
шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент)
представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У
разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну,
творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.


Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

