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Обсяг дисципліни: 2 кредитів ECTS 60 годин.
Лекцій: 6 годин.
Групові заняття: 20 годин.
Самостійне заняття під керівництвом викладача: 8 годин.
Форма контролю: модульний контроль, екзамен.
Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:
1 семестр.
Мова викладання: українська.
Мета: навчити та прищепити курсантам методологічні основи теорії
розвитку воєнного мистецтва, уміння й навички в різних умовах обстановки
самостійно управляти військовими підрозділами, основаними на досвіді
минулого, що в результаті сприятиме організації службових стосунків і
особистої роботи, виконанню вимог керівних документів з питань виконання
професійної службової діяльності.
Компетентності:
1. Здатність приймати обґрунтовані рішення (К02).
2. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації (К03).
3. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і
взятих обов’язків (К05).
5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (К06).
6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності (К07).
7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя (К11).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
8. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні
варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою (К17).
9. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички
лідерства), виконуючи посадові обов’язки в ході бойового застосування та
повсякденної діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил
України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів
України) (К20).
10. Здатність опанувати знаннями основних теоретичних положень,
пов’язаних з логікою командирської діяльності (К35).

Результати навчання:
1. Застосовувати Кодекс честі офіцера, дотримуватись моральноетичних норм поведінки, створювати атмосферу довіри, взаємоповаги,
доброзичливості і толерантності у військовому колективі, діяти соціально
відповідально та свідомо, дотримуватись правил військового етикету (ПРО1).
2. Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, виділяти
нормативно-правові засади забезпечення національної безпеки України,
питання правового регулювання ведення збройної боротьби (ПРО2).
3. Адаптуватись до швидких змін обстановки та діяти в новій ситуації.
(ПРО3).
4. Аналізувати складні питання історії, закономірності, тенденції та
проблемні питання розвитку культури України в їх діалектичному
взаємозв’язку (ПР10).
5. Оцінювати противника та прогнозувати найбільш імовірні варіанти
його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою (ПР18).
6. Володіти методичними навичками, навичками саморозвитку і
самоосвіти протягом життя, вивчення та використання передового досвіду
професійної діяльності (ПР23).
7. Впроваджувати командиром моделі, методології й організацію
процесу розробки управлінського рішення під час виконання службових
обов’язків (ПР33).
8. Опанувати знаннями основних теоретичних положень, пов’язаних з
логікою командирської діяльності (ПР35).
Теми, що розглядаються:
Кредитний модуль 1. Розвиток воєнного мистецтва у стародавні часи та
часи середньовіччя
Змістовий модуль 1. Розвиток воєнного мистецтва в епоху класичної
давнини
Змістовий модуль 2. Воєнне мистецтво в епоху середньовіччя
Кредитний модуль 2. Розвиток воєнного мистецтва у період світових
війн ХХ ст.
Змістовий модуль 3. Розвиток воєнного мистецтва у ході Першої
світової війни
Змістовий модуль 4. Організація й тактика бойових дій українських
збройних формувань
Змістовий модуль 5. Розвиток воєнного мистецтва під час Другої
світової війни
Кредитний модуль 3. Розвиток військової організації та воєнного
мистецтва у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності
Змістовий модуль 6. Розвиток воєнного мистецтва у локальних війнах і
збройних конфліктах
Змістовий модуль 7. Історія створення й миротворча діяльність
Збройних Сил України

Форма та методи навчання:
Денна форма навчання.
Для досягнення основної мети навчання програмою передбачені
наступні форми навчання:
– фронтальна форма навчання, коли усі курсанти під контролем
викладача виконують одне і теж завдання одночасно;
– індивідуальна форма навчання, коли курсанти виконують
індивідуальні завдання.
При цьому, залежно від необхідності досягнення рівнів знання чи
вміння викладач повинен використовувати наступні методи:
– пояснювально-ілюстраційний метод, при якому викладач доводить
готову інформацію різними засобами, а курсанти її сприймають,
усвідомлюють та фіксують у пам’яті. Цей метод є одним із найбільш
економічних способів передачі знань, передбачає використання таких засобів
інформації, як слово (усне і друковане), різні наочні посібники, плакати,
комп’ютерний ілюстрований матеріал й т. ін. Знання, які отримані в
результаті реалізації цього методу не формують вміння, цей метод
використовується для досягнення рівня “Знати”;
– репродуктивний метод, головною ознакою якого є доведення і
повторення способу діяльності, згідно завдання викладача.
Вищевказані методи надають курсантам знання, вміння, навички.
Для розвитку їх творчих здібностей викладач повинен використовувати
винахідницький метод. Викладач використовує його для забезпечення
творчого застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання,
формування риси творчої діяльності є умовою формування зацікавленості,
потребу в такій формі діяльності. Формами застосування цього методу є:
завдання на самопідготовку.
Методи контролю:
Поточний контроль – оцінювання теоретичних знань і практичних
навичок курсанта з конкретного змістового модуля (логічно завершеної
частини навчальної дисципліни), проводиться викладачами на всіх видах
навчальних занять.
Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань
визначаються кафедрою. Основні форми поточного контролю: усне
опитування, тестування, виконання індивідуальних завдань тощо,
передбачених робочою програмою модуля (навчальної дисципліни).
Основна мета поточного контролю – постійне отримання викладачем
інформації про якість засвоєння курсантами матеріалу навчальної
дисципліни, перевірка готовності курсантів до виконання наступних
навчальних завдань, а також управління їх навчальною мотивацією.
Результати поточного контролю використовуються для коригування
методів і засобів навчання та враховуються на заліку.

Кількість балів для визначення результатів поточного контролю
залежить від рівня знань курсанта, вміння використовувати їх при виконанні
теоретичних і практичних завдань тощо.
Результати поточного контролю фіксуються в журналі обліку
навчальних занять по 4-бальній шкалі.
Поточний модульний контроль – оцінювання теоретичних знань і
практичних навичок курсанта з конкретного блоку змістових модулів
(логічно завершеної частини навчальної дисципліни), проводиться
викладачами на всіх видах навчальних занять.
Форми проведення поточного модульного контролю та критерії оцінки
рівня знань визначаються кафедрою. Основні форми поточного модульного
контролю: письмовий контроль, тестування, виконання практичних завдань,
виконання індивідуальних завдань тощо, передбачених робочою програмою
блоку змістового модуля (навчальної дисципліни).
Основна мета поточного модульного контролю – постійне отримання
викладачем інформації про якість засвоєння курсантами матеріалу
навчальної дисципліни, перевірка готовності курсантів до виконання
наступних навчальних завдань, а також управління їх навчальною
мотивацією.
Поточний модульний контроль проводиться у ході одного із
навчальних занять наприкінці вивчення блоку змістового модулю протягом
1,5 годин у вигляді тестування або письмової контрольної роботи. Результати
поточного модульного контролю використовуються для коригування методів
і засобів навчання та враховуються на екзамені. Кількість балів для
визначення результатів поточного модульного контролю залежить від рівня
знань курсанта, вміння використовувати їх при виконанні теоретичних і
практичних завдань, навичок у проведенні тактичних розрахунків при
прийнятті управлінських рішень на бойові дії механізованого (танкового)
підрозділу. Результати поточного модульного контролю фіксуються в
журналі обліку навчальних занять наступним чином: у чисельнику – по 4бальній шкалі, в знаменнику – кількість балів, яка відповідає даній оцінці по
шкалі.
Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами якості
засвоєння навчального матеріалу з конкретного змістового модуля
навчальної дисципліни. З цією метою в навчальних посібниках для кожного
змістового модуля (теми (розділу)), а також у завданнях на самостійну
підготовку передбачаються питання для самоконтролю. Більша ефективність
самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю та
самооцінки, які є складовими частинами електронних підручників та
автоматизованих навчальних курсів. Самоконтроль здійснюється у формі
тестування на ПЕОМ за тему, розділ, навчальну дисципліну.
Реферат як вид індивідуального завдання, сприятиме поглибленню й
розширенню теоретичних знань курсантів з окремих тем дисципліни та
розвиватиме навички самостійної роботи з навчальною та науковою
літературою.

Методи підсумкового контролю: екзамен (підсумковий модульний
контроль) полягає в оцінюванні результатів навчання курсантів із вивчення
навчального матеріалу змістового модуля за результатами поточних
контролів і контрольних заходів.
Розподіл балів, які отримують курсанти
Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності курсанта
1 семестр

Екзам
ен

Сума

35

100

ЗМ
№1

ЗМ
№2

ЗМ
№3

МК
№1

ЗМ
№4

ЗМ
№5

ЗМ
№6

ЗМ
№7

МК
№2

5

5

5

10

5

5

5

5

10

Реферат

Кредитний модуль №1

10

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Значення R
90 - 100
80 - 89
65 - 79
55 - 64
50 - 54
35 - 49
1 - 34

Оцінка за
шкалою ЄКTС
А
В
С
D
Е
FХ
F

Оцінка за
національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Таблиця 3. – Перелік дисциплін
Вивчення цієї дисципліни
безпосередньо спирається на:
Загальна тактика
Основи військового управління (у т. ч.
штабні процедури НАТО)
Лідерство
Військово-інженерна підготовка
Військова розвідка
Військова топографія
Радіаційний, хімічний та біологічний
захист

На результати вивчення цієї
дисципліни безпосередньо
спираються:
Військове управління та тактичні дії

Практика з прийняття рішень на бій
(бойові дії)

Провідний лектор:
Доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін
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