
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА” 

 

Спеціальність: 253 Військове управління 

(за видами Збройних Сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 1, 2, 3 (перший, другий, третій) 

Семестр 2, 4, 5 (другий, четвертий, п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5 кредитів / 150 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сучасний загальновійськовий бій 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо основ 

підготовки та ведення бою підрозділами Сухопутних військ 

Збройних Сил України та основ управління підрозділами в ході 

ведення загальновійськового бою 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Приймати обґрунтовані рішення в бойових умовах, вирішувати 

нетипові завдання, підтримувати постійну бойову готовність, 

віддавати накази (розпорядження) та нести відповідальності за їх 

виконання, застосовуючи знання та розуміння процесів планування, 

підготовки, ведення і забезпечення бою загальновійськовим 

підрозділом (тактичною групою). 

Розробляти та вести службові та бойові документи, проводити 

тактичні розрахунки, приймати оптимальні рішення на основі 

аналізу отриманої інформації та обстановки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність планувати, організовувати та вести основні види бою 

(бойових дій), приймати оптимальні рішення на основі аналізу 

отриманої інформації, чітко визначати бойові завдання 

підпорядкованим, приданим підрозділам (вогневим засобам), 

орієнтуватися в складних умовах бойової обстановки, 

організовувати роботу з управління підрозділом з урахуванням 

міжнародних стандартів та євроатлантичних процедур роботи 

штабів. 

Здатність організовувати та безпосередньо проводити бойову 

підготовку особового складу, контролювати її хід, проводити 

злагодження підпорядкованих підрозділів. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Основи підготовки та ведення загальновійськового бою 

механізованим відділенням. Основи управління підрозділами. 

Організація, озброєння, бойова техніка та основи управління 

підрозділами в бою. Застосування механізованого відділення в 

оборонному бою. Застосування механізованого відділення в 

наступальному бою. Механізоване відділення на марші та 

розташуванні на місці. Дії механізованого відділення під час 

виконання бойових завдань. 

Основи підготовки та ведення бою механізованим взводом. 
Основи бойового застосування механізованого взводу в основних 

видах бою. Дії механізованого взводу під час виконання бойових 

завдань. 

Основи бойового застосування механізованої роти. Структура 

та основи бойового застосування підрозділів Сухопутних військ 

Збройних сил Російської Федерації. Механізована рота в основних 

видах бою. Структура та основи бойового застосування підрозділів 

Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації.  

Основи бойового застосування механізованого батальйону. 

Основи бойового застосування механізованого (танкового) 

батальйону. Механізований батальйон в обороні. Механізований 

батальйон в наступі. Дії механізованих (танкових) підрозділів в 

складі загальновійськового угрупування (ЗВУ) по локалізації і 

нейтралізації збройних конфліктів. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, групові вправи, тактико-

стройові заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання та навички отриманні під час проходження первинної 

військово-професійної підготовки 

Постреквізити 
Основи військового управління (в тому числі штабні процедури 

НАТО) 

Бойова система виживання воїнів (у тому числі тактична медицина) 

Організація зв'язку в тактичній ланці управління 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Бойовий статут механізованих та танкових військ Сухопутних 

військ Збройних сил України. Частина 2. – К.: КСВ ЗСУ, 2018. 

2. Бойовий статут механізованих та танкових військ Сухопутних 

військ Збройних сил України. Частина 3. – К.: КСВ ЗСУ, 2018. 

3. Збірник тактичних задач.  – К.: ВІТІ, 2008. 

4. Тактична підготовка. – К.: ВІТІ, 2011. 

5. Організація бою механізованих (танкових) підрозділів. – К.: 

ВІТІ, 2019. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, технічні засоби навчання 

(проектор), електрифікований макет місцевості 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, екзамен 

Кафедра Кафедра загальновійськових дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) СЕЛЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

МАРТИНЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

МОРЖЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

Викладач(і) ТАТАРЧУК ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

ТАРАСЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 



 

 

 

 

ЦУРІКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри О. ПАВЛЕНКО 

 

 

 

 

Розробник Ю. ТАРАСЮК 


