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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників 

 «Захист України»: сучасні аспекти викладання дисципліни 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу  

Вид підвищення кваліфікації Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми 

год./кредитів ЄКТС 
30 год./1 кредит ЄКТС 

Форма(ми) підвищення 

кваліфікації 
Дистанційна 

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість осіб у  

групі:  

- мінімальна 20 

- максимальна 150 

Мова(и) викладання Українська 

Тип документу про підвищення 

кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ 

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації 

навчального процесу при викладанні дисципліни «Захист України» 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 

Зміст програми 

1. Основи загальновійськового бою. 

1.1. Види та характеристика загальновійськового бою. 

1.2. Основні риси загальновійськового бою. 

2. Способи переміщення особового складу на полі бою. 

2.1. Індивідуальні дії солдата та особливості групової 

взаємодії у складі груп. 

2.2. Особливості дій груп за різних обставин. 

3. Завдання і бойовий порядок (складові елементи і тактичні 

показники) підрозділів. 

3.1. Дії солдата у складі бойових груп, відділення під час 

оборонного бою. 

3.2. Дії солдата у складі бойових груп, відділення під час 

наступального бою. 

3.3. Дії солдата в особливих умовах. 

4. Основи військової топографії. 



4.1. Топографічні карти: зображення місцевих предметів та 

рельєфу на топографічних картах; масштаби карт; вимір 

відстаней та висот. 

4.2. Система координат та кутових вимірів у топографії. 

4.3. Орієнтування на місцевості без карти. Визначення 

сторін горизонту. Рух за азимутом. Дотримування напрямків 

та вимір відстаней на місцевості. 

4.4. Орієнтування на місцевості за картою та навігатором. 

5. Оснащення озброєнням та бойовою технікою військових 

частин та підрозділів Сухопутних військ. 

5.1. Бойові броньовані машини. 

5.2. Ракетні комплекси і наземна артилерія. 

5.3. Засоби протиповітряної оборони. 

5.4. Особливості іноземного озброєння, яке постачається 

Збройним силам України на сучасному етапі 

Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 10 год. 

Самостійна робота: 18 год. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год. 

Оцінювання та атестація Залік (зараховано / не зараховано) 

1.4 Програмні результати навчання (РН) 

⁃ набувати нові та удосконалювати існуючі фахові компетентності з військово-патріотичного 

виховання здобувачів освіти; 

⁃ знати призначення, бойові можливості підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, а 

також їх завдання під час ведення бойових дій та тактику ведення різних видах бою; 

⁃ знати види сучасного озброєння, бойової техніки підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил 

України; 

⁃ знати базові елементи військової топографії а також основи орієнтування на місцевості без карти, 

за картою та навігатором; 

⁃ розуміти сутність процесів, що відбуваються під час ведення сучасного загальновійськового бою 

на рівні солдат-група-відділення; 

⁃ уміти виявляти максимально високий рівень професіоналізму під час висвітлення питань тактичної 

компоненти предмета «Захист України» 

1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Сорокоумов Геннадій Венедиктович – доцент кафедри 

військової підготовки СумДУ; 

Приходько Анатолій Іванович – старший викладач кафедри 

військової підготовки СумДУ; 

Вакал Андрій Олександрович – доцент кафедри військової 

підготовки; 

Пушкарьов Юрій Іванович - доцент кафедри військової 

підготовки 

Матеріально-технічне 

забезпечення 
Персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
Відеоматеріали за темами програми 

 

Начальник Центру розвитку кадрового потенціалу   

 

___________    

 

 

Віта ГОРДІЄНКО 

 


