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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Програма призначена для студентів які обрали вибірковий блок дисципліни «Захист 

України», відповідає вимогам організації навчального процесу ECTS, заснованої на 

поєднанні технологій навчання за розділами та модулями необхідними для засвоєння. 

Програми військової підготовки громадян, затвердженої у Міністерстві оборони України 

30.09.2016 р. і адаптована до вимог Постанови Верховної Ради України від 17.04.2014 р. 

«Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України», наказу Міністерства 

оборони України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2016 р. № 322/631/709 «Про затвердження Інструкції про організацію військової 

підготовки громадян України. 

2. Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів вибіркового блоку з 

основними проблемними питаннями реформування Збройних Сил України та 

методики роботи з особовим складом, з урахуванням сучасних вимог ведення 

війни, виходячи з Воєнної доктрини та імплементації до стандартів НАТО. 

3. Пререквізити: базові знання дисциплін загальної військової підготовки 

та інших дисциплін вибіркового блоку «Захист України», що інтегрується з нею. 
4. Результати навчання. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8. Здатність працювати в команді. 

10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

14. Здатність працювати автономно. 

15. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

19. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової 

активності і спорту. 

20. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я. 

21. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до неї 

стійкий інтерес. 

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного виховання, 

медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і навичок 

та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту. 

2. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і 

самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку 

людини. 

6. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми 

дошкільного, шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах 

середньої та вищої професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

10. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати 

засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

16. Здатність організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних 

завдань, оцінювати їх ефективність і якість. 
 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисциплін Загальна військова підготовка 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1 

Військові статути 

Тема 1. Вступ у 

дисципліну ЗВП 
11 2 2   7       

Тема 2. Стройові 

статути ЗСУ  
11 2 2   7       

Тема 3. Статут 

гарнізонної та 

вартової служби 

ЗСУ 

12 2 2   8       

Тема 4. Статут 

внутрішньої служби 

ЗСУ 
12 2 2   8       

Тема 5. 
Дисциплінарні 

статути ЗСУ 
12 2 2   8       

Разом за ЗМ1 58 10 10   38       

Теми лекційних 

занять  

Тема 1. 
Військовослужбовці 

та взаємовідносини 

між ними 

12 2 2   8       

Тема 2. Порядок 

застосування 

стягнень та 

заохочень 

12 2 2   8       

Тема 3. Організація 

виховної роботи в 

підрозділі 
13 4 2   7       



Тема 4. Морально-

психологічна 

підготовка 

особового складу 

11 2 2   7       

Тема 5. Строї 

відділення, взводу в 

пішому порядку. 

Стройові прийоми 

14 2 4   8       

Разом за ЗМ 2 62 12 12   38       

Усього годин  120 22 22   76       

 

5.3. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Збереження і зміцнення здоров’я  військовослужбовців 

2 Статут внутрішньої служби Збройних Сил України 

3 Дисциплінарний статут Збройних Сил України 

4 Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил  України 

5 Організація виховної роботи в підрозділі 

6 Робота командира по створенню в колективі здорового морально-психологічного клімату 

та міцної військової дисципліни 

7 Індивідуальна виховна робота, її роль та місце 

8 Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах 

9 Стройова підготовка 

10 Рух зі зброєю та без неї 

 

 

  



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є відповідь студента та ін. 

Формами підсумкового контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

– контрольні роботи; 

– стандартизовані тести; 

– проєкти; 

– аналітичні звіти; 

– реферати; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Кількість 

балів 

(іспит) 

Сума ЗМ 1 (30 балів) ЗМ 1 (30 балів) 

Т.1.1 Т.1.2 Т.1.3 Т.1.4 Т.1.5 Т.2.1 Т.2.2 Т.2.3 Т.2.4 Т.2.5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 100 

Модуль контроль – 5 б Модуль контроль – 5 б 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою 

Відмінно А (90-100) відмінно 

Добре 
В (80-89) дуже добре 

С (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

Е (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FХ (35-49) (незадовільно) з можливістю повторного складання 

F (1-34) (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом 

 

7. Рекомендована література - основна 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. 

(зі змінами)  

2. Закон України “Про Збройні Сили” в ред. від 5.10.2000 (зі змінами та доповненнями).  

3. Закон України “Про оборону України” в ред. від 5.10.2000 (зі змінами та доповненнями).  

4. Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 4.04.2006 (зі змінами та 

доповненнями).  

5. Військові статути Збройних Сил України, Затверджені Законами України від 24 березня 

1999 року № 548 - XIV, № 551 - XIV; № 550 - XIV; № 549 - XIV. . - К.: Воєнне 

видавництво України “Варта”, 2004.- 535с.  

6. Про затвердження Тимчасового стандарту оперативних (тактичних) умовних знаків 

(першого стандарту) для оформлення оперативних (бойових ) документів.  

7. Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України № 274 від 02.07.2016, Київ 

86 с.. 


