
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДРОЗДІЛІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)” 

 

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 2, 3 (другий, третій) 

Семестр 4, 5 (четвертий, п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія і практика управління військовими підрозділами щодо 

забезпечення виконання завдань повсякденної діяльності з метою 

підтримання військових частин, підрозділів в постійній готовності 

до виконання завдань за призначенням 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо основ 

бойової та мобілізаційної готовності підрозділів, основ організації 

бойової підготовки у підрозділі, форм і методів проведення 

індивідуальної та колективної підготовки військовослужбовців і 

підрозділів, порядку оцінювання, обліку й звітності з бойової 

підготовки, основ організації служби військ в підрозділі та основних 

положень захисту державних таємниць. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти та вести службові та бойові документи, проводити 

тактичні розрахунки, приймати оптимальні рішення на основі 

аналізу отриманої інформації та обстановки. 

Здатність організовувати та безпосередньо проводити бойову 

підготовку особового складу, контролювати її хід, проводити 

злагодження підпорядкованих підрозділів. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати нормативні документи та 

організовувати безпечні умови праці у військових підрозділах, 

виконувати вимоги статутів Збройних Сил України та інших 

керівних документів, що регламентують повсякденну службову 

діяльність та вимагати їх виконання від підлеглих. 



 

 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
Управління повсякденною діяльністю підрозділів. Організація 

військово-адміністративної діяльності. Основ бойової та 

мобілізаційної готовності військових частин (підрозділів). Основи 

організації і методика бойової підготовки частин (підрозділів). 

Основи організації служби військ. Основи забезпечення підрозділів 

військовим майном. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, семінарські заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Загальна тактика 

Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі 

охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці, безпека військової діяльності) 

Постреквізити Організація зв'язку в тактичній ланці управління 

Навчальна практика (за фахом) 

 
Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Павлов І.М., Раєвський В.М., Дружинін О.Ю. Основи 

військового управління. // Навчальний посібник. За ред. Павлова 

І.М. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2011. 

2. Глуцький В.І., Катков Ю.І., Іващенко О.М. Особливості 

організації та проведення паркових днів і технічного 

обслуговування у військовій частині зв’язку Збройних сил України. 

// Навчально-методичний посібник.. – К.6 НАОУ, 2000. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, технічні засоби навчання 

(проектор) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра загальновійськових дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) СОТНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: 

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

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 



 

 

 

 

БІРЮКОВ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: 

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

E-mail: 
Робоче місце: ауд. №25 

АХТАНІН ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

Посада: доцент 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 П. БІРЮКОВ 


