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ПОЛОЖЕННЯ
про органiзацiю освiтнього процесу на кафдрi вйськовоiпiлготовки

Вiнпицького пацiональнOго ац}арЕого унiверсиrету

I. Загальнi положення

1. Положення про органiзацiю освiтнъого процесу на кафедрi вiйськовоi
пiдготовки Вiнницъкого нацiонального аграрЕого унiверситеry визначае
особливостi органiзацiТ та провадженЕя освiтнъоi дiялъностi на кафедрi
вiйсъковоi пiдготовки Вiнницького нацiон€lJIьIIого аграрного унiверситету.

Положення розроблене вiдповiдно до:
Законiв Украiни "Про ocBiry" та "Про виrцу ocBiTy";
Порядку вiйськовоТ пiдготовки громадяII УкраiЪи за програмою

пiдготовки офiцерiв запасу, затвердженого постаЕовою КМУ вiд 01 .02.2а72
]Ю 48 (зi змiнами);

Iнотрукцii про органiзацiю вiйсъковоi пiдготовки грOмадян УкраiЪи за
Програмою пiДготовки офiцерiв запасу, затвердженоI наказом MiHicTepcTBa
оборони УкраiЪи i MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 14.12.2015
Ns 71 911289 в редакцiТ наказу вiд 18.06.2019 Ns З 16/8ЗЗ;

Положення про вiйсъковi навчальнi пiдроздiли закладiв вищоТ освiти,
затвердженого HaKutзoM MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни i MiHicTepcTBa
оборони Украiни вiд 15.08.2018 Ns 910i4l;

ПоложеншI пр0 особливостi органiзацiТ освiтньоi дiялъностi у вищих
вiйсъкових навчалъних закладах MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи та вiйсъкових
навч€lJIЬних пiдроздiлах закладiв вищоi освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд 09.01 .2020 J\b 4;

Iнструкцii про порядок замiщення на конкурснiй ocHoBi вакантЕих посад
науково-педагогiчн}гх працiвникiв у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, що належать до сфери
управлiння MiHicTepcTBa оборони Украiни, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни та MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд 19.10.201б
Ns 542l|255;

Положення про органiзацiю науковоТ i на5rково-технiчноi дiяльностi у
Еаказом MiHicTepcTBa оборониЗбройних силах УкраiЪи, затверджеЕого

УкраiЪи вiд27.07.2О16 Ns З85;
Типових нормативiв для розроблення штатiв (штатних розписiв) вищих

вiйсъковргх навчаJIьних закладiв, вiйсъкових навчаJIьних пiдроздiлiв закладiв
вищоТ освiти та вiйСъкових лiцеiЪ, затверджених наказом MiHicTepcTBa
оборони УкраiЪи вiд2З.02.2аl8 Jф 82);

Iнструкцii з rтланування та облiку дiяльностi Еауково-педагогiчних
(Педагогiчних) працiвникiв вищих вiйсъкових навчалъних закладiв,
вiЙсъкових навчапъЕих пiдроздiлiв вищrтх навчILJIьIIих закладiв, навчatпьних
центрiв ЗброЙних Сил УкраТни, затвердженоi нак€}зом MiHicTepcTBa оборони
УкраiЪи вiд 08.05.2002 Jф 155/291.

2. Кафедра вiйсъковоТ пiдготовки
нацiона-гrъного аграрного унiверситету
пiдготовку олухачiв (сryдентiв) дJuI
офiцерського скJIаду з метою задоволення потреб Збройних Сил Украiни,
MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраТни, НацiональноТ полiцii, iнших

лZ

(даrri - кафедра) Вiнницъкого
(даrri - унiверситету) здiйснюе
гrодальшоi сrryжби на посадах



утворених вiдповiдно до законiв Украrни вiйськових формуванъ, центр€rльних
органiв виконавчоТ влади iз спецiалъним статусOм, Служби безпеки Украiни,
Слц,жби зовнiшпъоi розвiдки УкраiЪи, центрЕlJIьЕого оргаIгу виконавчоi влади,

цивlлъЕого захисту.

що реалiзус державну полiтику у сферi охороЕи державЕого кордону,
центр€tльного органу викоЕавчо1
реалiзуе державну полiтику у сферi

влади, який забезпечуе формування та

струкryра i функцiт кафедри визIIачаються ПоложенЕrIм шро кафедру та
Статутом унiверситету.

3. ОСВiТНя Дiяльнiстъ на кафедрi проводиться з метою забезпечення
здобуття вищоi та пiслядиrrпомноТ освiти, задоволення iнших ocBiTHix потреб
СЛУХаЧiВ (СТУДентiв). Вона здiйснюсться на пiдставi лiцензiй на провадженЕя
ocBiTHboT дiяльнОстi та передбаЧас видачу виIIускникам кафедри документiв
ПРО ВИЩУ Та ПiСлядипломЕу ocBiTy за акредитоваIIими освiтнiми програмами.

4. ОСВiТНiй процес - це iнтелекту€lJIъна, творча дiялънiсть у оферi вищоi
та пiслядипломЕоТ вiйськовоi освiти i науки, що провадиться на кафедрi через
системУ науково-методичних, педагогiчних заходiв та спрямоваIIа на
передачу, засвоеЕня, примноження i використаннrI знань, yMiHb та наб5rття
компетеЕтностей особами, якi навчаютъся, а також на формуваIIня гармонiйно
розвиненоТ особистостi,

освiтнiй процес базустъся на принципах HayKoBocTi, гуманiзму,
демократизму, послiдовностi та безперервностi, незалrежностi вiд втручаншI
будь-яких полiтичнлш партiй, pyxiB, iнгпшr громадських та релiгiйних
органiзацiй i здiйонюетъся на засадах компетентнiсного пiдходу.

освiтнiй процес на кафедрi забезпечуе можливiстъ здобуття сJryrхачами
(сryдентами) компетентностей у гуманiтарнiй, соцiалънiй, науково-
природнvтч7il, технiчнiй та вiйськовiй сферах, необхiднLгх для професiйноi
ДiЯДЪНОСТi та Тх iнтелекryuшIьного, морiшьного, духовног0, естетичного i
фiзичного розвитку.

5. Пiдготовка вlисъкових5. tlцготовка вiйсъкових фахiвцiв на кафедрi здiйснюетъся за
(денною) формою здобуття освiти вiдповiдно д визначених стандартiв.

очною

6. Стандарт вищоi освiти - це сукупнiсть вимог до освiтпiх програм
вищоi освiти, якi е сrriльними для Bcix ocBiTHix програм у межах певIIого рiвня
вищоТ освiти та спецiальностi.

стандарти вищоi освiти розробляютъся для кожного рiвня вищоi освiти
в межах кожноТ спецiальностi вiдповiдно до Нацiона.rrьноi рамки квалiфiкацiй i
використов).ються дJIrI визначення та оцiнювання якостi вищоi освiти та
результатiв освiтнъоТ дiяльностi
вiдповiдними спецiалъностями.

кафедри, результатiв навчанЕrt за

7. Професiйний отандарт - це вимоги до кOмпетентностей вiйськового
фаХiВЦЯ, Що слугуютъ основою для формування професiйних квалiфiкацiй.

IЗ ВРаХУВаннЯМ вiдповiдних професiйних стацдартiв формуеться змiст
вiйсъковоi освiти в межах вiдповiдноТ освiтньоI програми.

Професiйний стандарт розробляеться КомандуваЕням Сухоггутних
вiйськ Збройних Сил Украiни, який е замовником на пiдготовку вiйськових
фахiвцiв, cyMicHo з кафедРою та навчаJIъНо-наукоВиI\{ центром унiверситету.BiH погоджуетъся директором Щепартаменту вiйсъковоi освiти i ,ruy*"
MiHicTepcTBa оборони Украiни та затверджуеться Командувач9м Сухогryтних



вiйсък Збройних Сил УкраТни i ректором уЕlверситету.
8. Вiйськова шiдготовка громадян органiзовуеться i проводитъся згiдно з

вимогами Закоrту Украihи "Про виЩу ocBiTy", Порядку проведеЕня вiйсъковоТ

пiдготовкИ громадяЕ УкраIнИ за програмою пiдготовки офiцерЬ запасу,

затвердженого пOстановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 .2.z0|2 Nч 48 (зi

змiнами), Т& Iнструкцii про органiзацiю вiйськовоi пiдготовки громадян

украiъи за програмою пiдготовки офiцерiв запасу, затвердженоi наказом

MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи i MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
|4.12.20t5 Ns 7|9l1r289 в редакцiI наказу вiд 18.06.2019 jф 316i8зз.

Вiйськова пiдготовка вкJIючасться до навчальних планiв унiверситету,
здобувачi вищот освiти якого проходять вiйськову пiдготовку, як окрема

ЕавчаJIъна дисциплiна i складастьсЯ з теореТичногО i uрактичного KypciB

вiйсъковоТ пiдготовки на кафедрi, комплексЕlfх практичЕих занять з вивчення

курсу первинноi вiйсъково-професiйноi пiдготовки та тактичноi медицини на

базi вiйсЬковиХ частиН або навЧчtJIьниХ центрiВ та навчЁtпьного збору.
Вйсь ова пi,щотовка цромадян плаЕу€"гься та

навчluьIIого дrя на тюкденъ (методом проведешuI

дох poKiB навчанIш.
Г[панрання та проведення вiйсъковоТ пiдготовки

освiти здiйсr*оються вiд двох до шести тижнiв потоIшого

року) протягом двох рокЬ навчанIu.

II. Оргапiзацiя та забезпечеЕЕя ocBiTHboi дiяльшостi

та забезпеченнlI освiтнъоТ дiяльностi, погоджустъся

центром унiверситету:
Положення ттро кафедру;
Положення про органiзацiю освiтнього шроцесу на
квалiфiкацiйнi характеристики ("а кожну

спецiальнiстъ);

Еавчапьно-науковим

кафедрi;
вiйськово-облiкову

tIроводиться протягом одного
"вйськового дш|') строком до

для здобувачiв вищоТ
семесц)у (навчаrьного

1. освiтня дiяльнiстъ кафедри спрямована на органiзацiю, забезпечеЕня
(навчально-методичне, кадрове, iнформацiйне, матерiаrьно-технiчне
забезцечення тощо) та реалrriзацiю оовiтнъого тIроцесу.

2. Перелiк ос овних докр{ентiв кафедри, якi регламеЕтують органiзацiю

Навчалъний план пiдготовки фахiвцiв вiдповiдного ступеЕя вищоi
освrти;

Програми вiйсъковоi пiдготовки (на кожIrу вiйськово-облiкову
спецiальнiстъ);

структурно-логiчнi схеми пiдготовки;
,ейur"чr,i (комплекснi тематичнi) ппани вивчення роздiлiв програмИ

вiйсъковоi пiдготовки;
гр афiк-капендар навч€Lшъного процесу на навчаJIъний piK ;

розклад навчаJIъних зашIть;

розкJIад екзаменiв;
План роботи на ЕавчzlJIьний piK;
План науковоТ роботи на piK;
План методичноi роботи на Еавч€lJIъний piK;
План роботи кафедри на мiсяць;



План контропю навчitlrьного rтроцесу керiвним складом кафедри;
ПерсПекТивниЙ та рiчниЙ Плани пiдвищення квшiфiкацiТ керiвногс

складу та Еа)4(ов о-педагогiчнrлх працiвникiв ;

перспективниЙ та рiчниЙ Плани розвитку i вдосконалення навчzlJIьно.
матерiалъноi бази;

журнсlли роботи предметцо-методичних комiсiй;
журна.lI вза€мозамiни викладачiв кафедри;
кЕига протоколiв засiдань кафедри вiйськовоТ пiдготовки;
журнал контроJIю навчЕtIIъних зашпъ;
фо"д контроJьЕих завданъ (TecTiB) роздiлiв програми вiйськово]

пiдготовки;
iндивiдуалънi навч€ulънi картки тих, хто навчаеться;
журналИ облiку Еавч.lJIъних занять (на кохrну навч€lJIьну гругý.);
звiт про роботу за IIавчiшьний piK.
З. Кадрове забезпечення ocBiTHboi дiяльностi кафедри здiйснюеться

згiдно iз законодавством УкраiЪи.
Посаду завiдУвача кафедри можуть обiймати вiйсъковослryжбовцi

(чивiльнi особи), якi мають науковий сryпiнъ, та/або вчеце (почесне) звання.
вiЙськову ocBiTy оперативно-тактичного рiвня, таlабо досвiд проходження
вiйськоВоТ сrryжби на посадах керiвного складу в органах вiйсъкового
управлiння, вiйськових частинах не менше п'ятирокiв.

ПосадУ заступЕика завiд5лвача кафедри вiйсъковоТ пiдготовки
ЕачаJIьника Еавч€lJIъноТ частини можутъ займати вiйсъковослýrжбовцi (цивiлънi
Особи), Якi маютъ вiйськову ocBiTy, досвiд проходження вiйськовоi служби на
ПОСаДах керiвного складу в органах вiЙськового управлiння не менше п'яти
poKiB.

На посаду доцеIIта кафедри можуть призЕачатися особи: якi мЕlють вчене
(старшого сгriвробiтника,ЗВаннЯ доцента (старшого наукового сгriвробiтника, старшого дослiдника) або

НаУкОвиЙ ступiнъ, досвiд науково-пе цагогiчноi роботи; старшi викладачi та
ВиКлаДаЧi без наукоВих отупенiв i вчених званъ, якi мають не менше десяти
poKiB сТажу ЕаукоВо-uедагогiчноТ роботи, проводятъ навчадьнi заняття i мають
виДанi навчапьно-методичнi гrосiбники та lrayкoBi працi; висококвалiфiкованi
фаХiвцi з Вiйоьк, органiв вiйсъкового управлiння або вiйсъковlгх навчаJIьних
заКладiв (установ, органiзацiй), якi маютъ ступiнъ вищоi освiти магiстра за
вiДПовiДною спецiа_гrьнiстю i здiйснюють педагогiчну, науково-педагогiчну
дiялънiстъ, маютъ IIе менше п'яти poKiB стажу науково-педагогiчноi роботи
таlабо ДОсвiд прOхоДженшt вiйськовоТ сrryжби Еа керiвних посадах в органах
вiйськового управлiння не менше тръох poKiB.

На посаду старшого викладача кафедри можуть призначатися особи: якi
МаЮТЬ Вчене зВаннh доцеIIта (старшого Еаукового спiвробiтника, старшого
дослiдника) або науковий сryпiнь доктора фiлософiт (кандидата наук);
ВИКJIаДаЧi без наукоВих ступенiв i вчених зваIIь, якi мають не менIпе п'яти
poKiB стажу FIауково*педагогiчноТ (педагогiчноi) роботи, проводятъ навчалънi
ЗаняТТЯ i мають виданi навччulъно-методичнi посiбники; висококвалiфiкованi
фаХiВЦi з вiйськ, органiв вiйсъкового управлiння, вiйсъкових навчыIъЕих
ЗаКлаДiв (установ, органiзацiЙ), якi маютъ ступiнь вищоТ освiти магiстра за
ВiДПОвiДною спецiальнiстю i здiйснюють педагогiчну, науково-педагогiчну



дiяльнiсть.
На посади викладачiв та асистентiв кафедри можуть призначатися

особи, якi маютъ ступiнъ магiстра за вiдцовiдною спецiалънiстю.
4. Iнформацiйне забезпечення ocBiTHboT дiялъностi кафедри вкJIIочае:

наявнiстъ бiблiотеки, у якiй розмiшдуеться навч€lJIъна та iнша лiтература,
вiтчизнянi та закордоннi фаховi перiодичнi видання за спецiальностями
пiдготовки або спорiдненого профiлю пiдготовки, перiодичнi HayKoBi видання,
iнформацiйнi i довiдковi матерiали, якi забезuечують освiтню, наукову i
науков о-технiчну дiялънiстъ.

Бiблiотечний фоод кафедри IIовинен забезпечувати повне, якiсне i
оперативне бiблiотечно-бiблiографiчне та irrформацiйне забезпечення
пiдготовки вiйськових фахiвцiв, науково-педагогiчних, наукоtsих працiвникiв
та iнших категорiй читачiв згiдно з ix iнформацiйними запитами на ocHoBi
широкого доступу до книжкових фондiв.

5. Матерiально-технiчна база кафедри включае в себе озброення,
вiйськову TexHiKy та матерiально-технiчнi засоби, обладнанi навчальнi об'екти
(райони мiсцевостi, полiгопи), призначенi дJIя забезпеченнlI пiдготовки
сrгухачiв (студентiв) за визначеними професiйними, освiтньо-професiйними,
освiтньо-науковими програмами пiдготовки вiйсъкових фахiвцiв певних
спецiальностей (спецiалiзацiй), вiдповiдно до навчаIIьних планiв та програм
навч.lJIьних дисциплiн, а також для пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв та
проведення HayKoBI,D( дослiдженъ.

Матерiалъно-технiчн а база створюстъся та удоскоЕ€lJIюетъся вiдповiдно
до потреб кафедри та повинна забезпечувати вирiшення т ких завданъ:

формування загальних, фахових (вiйсъково-професiйних, вiйськово-
спецiальних) компетентностей, якi визначенi стандартами вищоi освiти за
спецiальнiстю пiдготовки, професiйними стандартами за вiдповiдними
ступенями вищоТ освiти та рiвнями вiйськовоi освiти;

якiсце виконання освiтньо-професiйних, освiтнъо-наукових програм,
навчаJIьних планiв та програм навч{UIьних дисциплiн;

забезпечеЕILя якiсноТ заг€шIьновiйськовоТ пiдготовки та розвитку фаховоI
майстерностi сrгу><ачiв (студентiв) за BciMa спецiалъностями (спецiалiзацiями),
за якими здiйсrгюетъся пiдготовка ца кафедрi, та Еауково-педагогiчних
працiвникiв вiдповiдно до навчЕuIъЕих rrланiв та програм навчЕuIIьЕих

дисциплiн;
забезпечеЕня проведецнrt Bcix видiв та форшr Еавч.t[ьних зацять для

набуття uрактичних навичок сJt}лхачами (студентами) iз управлiнIut,
застосув ання озброетrня та вiйсъковоi технiки;

вiдпрацювання питань управлiння гriдроздiлами та органiзацii вз асмодii;
вiдпрацювання дiй слухачiв (студентiв) в умовах застосуванЕя засобiв

радiоелектронноi боротъби та зброi масового уражешш;
tsогнева пiдготовка з особистоТ стрiлецькоТ зброI;
досягЕеЕня високого рiвня полъового вишкiлry та фiзичноТ пiдготовки

особового складу кафедри;

формування MopElJIbIroi стiйкостi та психологiчноi готовностi до
виконання бойових завдань;

ЕедоIryщення випадкiв травматизм)r та шкiдливого впливу на людей, а



також забрудненЕя навколишЕього середовища.
Основними елемеЕтами матерiальЕо-технiчноТ бази е:

навчаJtъЕi примiщення: лекцiйнi аулиторiI (зали), навчальнi
(лабораторнi, комп'ютернi, спецiалiзованi) аудиторii, кабiнети (лiнгафоннi,
навчаJIънi, навчально-методичнi тощо) ;

навчаJIьно-допомiжнi примiщення для науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, службовi примiщення для iнженерЕо-технiчного
складу тощо;

пiдсобнi гrримiщення: санiтарно-технiчнi та скпадсъкi примiщеЕНя,
комори, коридори, щитовi, бойлернi, гардеробнi, побутовi кiмнати тощо;

озброення та вiйськова TexHiKa;
навчЕLпьно-лабораторЕа база (лабораторне обладнання, вимiрюваJIъна та

електроЕно-обчислюв€lпъЕа TexHiKa, технiчнi засоби навчанЕя iх i контролю,
наочЕе приладдя);

спортивнi комплекси i споруди, навчаJIьнi мiстечка, а також стройовi
плаци, тири та iншi об'екти загаlrьновiйськовоi пiдготовки;

мiсця розташуванЕя у польових умовах (базовi табори, HaMeToBi
мiстечка тощо);

iншi матерiалrънi та технiчнi засоби, булiвлi, споруди, майновi
комплекси, земельнi дiлянки, комунiкацii, обладнання, транспортнi засоби та
iнше майно, яке використовуеться для забезпечення освiтнього процесУ та
пiдготовки вiйськовID( фахiвцЬ.

Розвиток та вдоскон€uIення матерiалъно-технiчноi б+зи кафедри
здiйснюсться у взасмозв'язку зi змiнами в IIрограмах пiдготовки вiйсъкових

фахiвцiв.

Ш. Органiзацiя освiтнього процесу на кафедрi

1. Вимоги до основЕих доIсументiв з органiзацfi освiтнього процесу
1.1. З метою конкретизацii порядку органiзацiТ та здiйснення освiтньОго

процесу з ypaxyвaнHяM особливостей i досвiду органiзацiТ та проВадженнlI
ocBiTHboi дiяльностi ца кафедрi розробляетъся Попоrкення про органiзацiю
освiтrъого процесу.

Положенrrя цро органiзацirо освiтrъого процесу погоДкуеться

,Щепартаментом вiйськовоI освiти i науки MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи i
навччlпьно-наукOвим центром унЬерсrггеry та затверджуетъся вченою р4дою
унiверситету.

1.2. Квалiфiкацifoта характеристика офiчера запасу вiдповiдноi вЙськово-
облiковоi спецiалъностi е одним з ocHoBHlD( документiв процесу органiзацiТ
вйсъковоi пiдготовки громадfir, що визначае перелiк компетентностей,
необхiдшш дIя успiшного викоЕання професifoпоr обов'язкЪ Еа посадах
офiцерсъкого скIIаду, та ocHoBHi вимоги до професiforrоr лсостей, знанъ, yмiш i
практи.IнID( ЕавиIIок вiйськового фахiвця.

Ква_тriфiкацiforа характеристика визначае перелiк спецiаrгьностей, якi MaroTb

або здобувЕлють громадяни у заюIадах влщоi освiти, з якID( громадяни запу{чlються

до вйськовоТ пiдготовки за вiдповiдною вйськово-облiковою спецiальнiстю.
Ifuалiфiкаrrйнi характеристики розробляетъся комiсiею, яка створIоеться

IIак€вом Командувача Сухогглтlлгх вйсък Збройних Силt Украiiпл, frOй е



зЕlмовником пiдготовки фахiвцiв. Що сшащr KorvriciT заJцлаються цредстЕlвники
кафедри.

Квалiфiкащiйна характеристика пiдгrисуеться головою KoMicii з iT

розроблення, погодтq/еться д{ректором flепартztluенry вйськовоТ освiти i науки
MiHicTepcTBa оборони Украrни i IIавчаJьЕо-науковим центром унiверсr,rгету та
затверркуеться Командувачем Сухопугrшх вйськ Зброfшпоr Сил Украши.

1.З. Освiтнъо-професiйнц ocBiTHbo-Ha).KoB4 професiftrа прOгр€lhла

пiдготовки вiйськовrпс фахiвцЬ - система ocBiTHix компонентiв на вi.щrовцному
piBHi вiйськовоi освiти та piBHi вищоi освiти в межах спецiалъностi, що визначас
вимоги до рЪня пiдготовrси та освiти осiб, лсi MolKyTb розпочати навчанЕя за цiflо
прогрtлмою, перелiк навча-гьних дисцшшiн i логiщry послiдовнiсть rx вивченшI,
кiлькiсть кредитiв европейсъкоТ кредитноТ трансфqрно-Е€жошrчrвi}льноi системи
(даrri - СКТС), необхiднrа< ддя виконанЕя цiеi програми, а також очiкуванi
резуJIьтати навчанIut (компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вищоТ
освiти.

Освiтнъо-гryофесifurц освiтнъо-наукова гrрофесiйна прогрilма пiдотовки
вiйськовrоr фахiвцЪ розроблlястъся на пiдставi вимог квалiфiкацiйшоТ
характеристики офiцера запасу та з ypaxyвalilulм змiсry ocBiTнix (ocBiTrrbo-
професiйнlD( tIи оовiтньо-науковюl) проIрам з вiдгlовiдшптх спецiальностей, що
м€lютъ або здобувzlють lромадfiilI, жi проходятъ вiйськову пiдготовкry за цiею
вмськово-оOлlковою спецlаJIьнlстю.

Станларти вйсъковоi пiдготовки розробллотъся комiсiе,ю, яка створюеться
наказом Командувача Сухогrугнrж вйсък Зброfurrгх Сил Уrсраi'ни, який е
замовЕиком пiдготOвки фахiвцЬ.

1.4. Навчальний Iшан пiдготовки вйськовrоr фахiвцЬ на кафедрi
розробляеться на пiдставi освiтrъо-професйноi, ocBiTнbo-HayKoBoi професifuiоi
програhли та визначас пqlелiк та обсш ocBiTHix компонентiв у IФед{тФ( еКТС, 1х

логiтry, послiдовнiотъо фор*и органiзацiт освiтнъого процесу, види та обсяг
навчitльнIlD( занrtть, графiк навчаJIьIIого цроцесу, форми гIотоIшого i пiдсумкового
кошгроJIю.

Навчальнлй Iшан розроблlяеться на кафедрi за вiдповiдними
спецiшlьностями, пiд методиIIIIим керЬшлrцвом та у взасмодiТ з навчшьно-
науковим цеЕтром унiверситету.

Навчатьний пlтан пiдписустъся завiдувачем кафедри, погод)Iq/еться
проректором з науково-педЕшогiчноi та навчiшIъноi роботи та затверджуеться
вченою радою унiверситеry.

Пiд час розроблення нttвчzlJIьнID( планЪ пiдотовки вйськовлпс фахЬцiв
необхiдно дотрmлуватися таких ocнoBнltx вимог:

навчальrлтй Iшан розробляетъся на весъ строк (перiод) навчання сrцхачiв
(сryдентЬ) та дiе до затвердження нових професiйнrтхо освiтньо-професiйних,
ocBiTrTbo-HayKoBlD( процрtlм ;

одиншIею вимiрювання обсяry IIавчаJьIIого навантажеЕнrI сJýD@ча
(сryдентф € щредит еКТС;

обсяг одного IФедиту СКТС ст€lновить 30 годин;
тривалiстъ академiчноТ годlппл - 40 хвитпдl;

резерв навч€tJъного часу - не менше 2 креди,гiв СКТС на piK навчання;



спiввiдлошеннrt caMocTifuioT роботи сJI}Dсaча (сryдента) та навчЕtJьнIо( заIIять

пiд керЬЕиIцвом викIIадача ст€tновитъ: бакатrавр не IчIеЕше нiж 1/З загаJьного
обсяry кредитiв СКТС, вiдведених на вивчеЕшI коЕкретноi навчалъноТ дисщигlлliни;

обсяг KoHTpoJIbHlD( заходiв пiдсумкового контроJIю (триваrriстъ

екзаменацйшгх сесiй) не повинен перевIпцрати 15 Уо бюджету навчЕшIъного часу
на навч€uьнлй piK.

1.5. Розклад навчаJIьЕих занять с 0сновЕим планув€UIъним документом
органiзацii освiтнъого процесу кафедри.

Розклад навчалъних заЕятъ складаеться кафедрою спiльно з навч€tльно-
IIауковим центром унlверситеry, погоджуетъся проректором з науково-
педагогiчноi та навчаlrьноТ роботи та затверджуеться завiдувачем кафедри.

У розкладi навчальних занять вiдображаютъся:
номери та наilви IIавч€IпьЕrтх пiдроздiлiв;
н€вва ЕавчаJIьноi дисциплiни або умовне iT позначеIIIut;

дщq мiсце проведення9 номер теми та вид зашIття;
прiзвище керiвника заняття.
Тактичпi, тактико-спецiальнi, командно-штабнi навчаЕня, тренажiо

BoeHHi iгри проводяться безперервно вiдповiдно до uланiв ix проведення.
Розклад навчiulьних занять доводитъся до вiдома науково-педагогiчних

працiвникiв та навч€tJIьних пiдроздiлiв слryхачiв (студентiв) у встановлеЕому
порядку.

2. НавчальЕа дiяльнiсть
2.1. НавчЕLгIьЕа дiяльнiстъ е основною скпадовою освiтнього процесу на

кафедрi i включас в себе заходи з питань пiдготовки за фахом слукачiв
(ступентiв) i науково-методичного забезпечеЕня Bcix видiв навчillrъних занять,
самостiйноi роботи, практичноТ пiдготовки, проведоння Тх атесryванЕя.

Навчаrrъна дiяпьнiстъ на кафедрi проводиться в таких органiзацiйних
формах; IIавчальнi заняття, самостiйна робота слухачiв (студентiв) практична
пцготовка, контроJIънl заходи.

Основними видами кавчаJIьцих з&цrtть е: лекцiя, семiнарсъке, групове,
практичне, групова вцрава, тренування, самостiйне зан5Iтгя пiд керiвництвом
викладача, тактичне (тактико-спещiшlъне, тактико-стройове) заняття та
навчання, консультацiя.

Види навчшIьЕих занять визначаються про|рамою вiйськовоi пiдготовки
грамадян.

2.2. [ля пiдготовки та проведеннlI Еаtsчztirъних занять
створюеться фонд навчапъно-методичних матерiалiв з кожноi
дисциплlни.

на кафедрi
навчалънот

Навчалъно-методичнi матерiали вкJIючають: пекцiйний фонд; фонд
методичних розробок для проведення лабораторних, практичIIих, груповI|гх
заЕятъ, групових вправ; плани проведеншI ceMiHapiB, тренувань, навчань,

факультативiв, iгор; завданнrt (методичнi вказiвки) для самостiйноТ роботи
слухачiв (стулентiв) з навчальноТ дисциплiни; процрами та методичнi вказiвки
для проведеннrt пiдсумковоi атестацii здобувачiв вищоi освiти; iншi навчапъЕо-
методичнi матерiали за очною (ленною) формою здобуття освiти.

Лекцiйний фонд (*ур. лекцiй), який забезпечу€ викладаннrt навчатlьноi
дисциплiни, створюеться незЕuIежЕо вiд наявностi пiдручникiв.
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2.З. МетодшIна розробка мiстить методичЕi вказiвки науково-
педагогiчним працiвникам щодо проведеннrI навчЕlJIьЕого заЕrtття. Вона
обговорюеться та )жв€lJtю€ться на засiданнi кафедри, розглядаетъся на
заоiданнi науково-методичноi KoMiciT унЬерситеry та затверджуеться
завiдувачем кафедри.

2.4.Навчалънi заняття на кафелрi проводять особи, якi займають посади
науков о- гrедаго гiчних та на)жових пр ацiвникiв.

,Щлrя проведення IIавчапъ заЕятъ керiвник заняття розробляс план його
проведеЕня та пода€ на затвердженшI завiдувачу кафедри.

Внесення змiн до навч€tJIьно-методичних матерiалiв та пrrанiв проведеншI
навчЕLIIъних занять здiйснюеться за потреби, як правило, до початку нового

заняпя, яке проводитъся методом усЕого
матерiалувпоеднаннiзметодом

навчЕIIIъного року.
2.5. Лекцiя - вид ЕавчаJIъного

викладання нового теоретичного
демонстрацii (показу).

Лекцiя е елементом курсу навчання, який охоплюе основний
теоретичний матерiал навчЕuIьЕоТ дисциплiни, Основна мета лекцiТ - дати
систематизованi основи цаукових знань та практичного досвiду з навчальноi
диоциплiни (окремоТ теми), сконцентрувати уваry на найбiльш складних i
акту€rльних питаннях навчального MaTepialry.

Лекцiя повинна мати проблемний характер, стимулювати активну
пiзнаваrrьну дiялънiстъ тих, хто навчаеться, сприrtти формуванню в них
творчого мислеЕIIя.

Лекцii проводятъся завiдувачем кафедри, його засryпником, Еауково-
педагогiчними працiвниками, якi займають посади професора, доцента i
старшого викJIадача.

2.6. CeMiнapcbкe заняття - це вид навчапьЕого заняття, яке проводиться
методом дискусii (обговореншt, оtrитув€}ння) попередЕьо визначеноi проблеми
(теми, питань).

CeMiHapcbKi заняття проводяться з основних i найбiльш GкJIадних питань
(тем, роздiлiв) програми навчirльноi дисциплiни.

Основне завданнl[ семiнарських зашIтъ * поглибити i закрiпити зЕання,
отриманi слухачами (сryлентами) на лекцii та в процесi самостiйноi роботи
над навчzшьною i науковою лiтературою, trрищепити iM умiння пошуку,

узагirпънення, критичного аналiзу навч€uIьного матерiаrry, здатнiстъ

формувати, захищати i арryментувати cBoi погляди з питань, що
розгJUIдаються.

2.7 . Груrлове заняття - це вид нirвчаIIъного заняття, яке проводиться
методом усного викJIадеЕшt матерiалу в тrоеднаннi з методом демонстрацiТ
(показу) та под€tлъшого усного (писъмового, експрес-контролю) оIIитування
або тестування результатiв засвоення сJýrхачами (студентами) наданого
II авчzlльЕого матер iапу.

Групове заняття проводитъся в спецiалiзованLfх класах, лабораторiях, на
технiцi (озброеннi), тренажерах, iз використаннrIм засобiв iмiтацiТ, статичноТ i
динамiчноi проекцiI.

2.8. Практичне заЕяття - це вид навчaпьного заняття, яке проводиться
методом викоЕаннrI спецiально сформулъоваIIих практшших завдаЕь та сприlIе
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формуванню вмiнъ i навичок uр тичного застосування теоретичних
положень,

Практичнi занrIття проводяться в навчалъних класах, IIавчапъЕих
лабораторiях, лiнгафонних кабiнетах, обладнаЕих необхiдними технiчними
засобами навчання, комп'ютерною технiкою, у навч€Lпьнltх центрах, на
полiгонах, Е8 зразках озброення та вiйськовоi технiки, у спортиВних
комплексах, спорудах та iнших об'сктах матерiальЕо-техIliчноТ бази.

Практичнi заняття на зразках озброення та вiйсъковоi технiки
проводятъся з метою засвоеншI ik будови, оволодiння методами iх
застосування, експrryатацii, технiчного обсrryговуваIIня, вiдновлення i
збереження, вiдпрацюваIIня практичних прийомiв застосуваннlt озброення,
бойовоТ та спецiалъноТ технiки, засобiв зв'язку, автоматизацiТ та

обчислювалъноi технiки, набуття практичних навичок у вимiрюваннi
параметрiв сигЕалiв, cTpyMiB та напруг в основIIих блоках та пристроях
озброення, здiйснення rтошуку та усунеЕня типових несправностей в

електричЕих схемах та ik елементах.
Пiд час практичних занять пiсля виконання поставлеЕих завдань слцжачi

(сryденти) доповiдають про резулътати виконаЕня цих завдань (проведених

розрахункiв, аналiзу проведених дослiджень або виконаних дiй (операцiй)) та

можливi Тх наслiдки (вплив) на подальшi дii або застосування чи стаЕ технiки
та озброення.

2.9. Групова вIIрава - це вид навчаJIьного заЕяття, яке проводиться
}rетодом виконання TyIr'лpI, хто навча€ться, функцiонаJIъIlих обов'язкiв
визначеЕих посадовIтх осiб органiв вiйськового управлiння, вiйськових частиЕ
та пiдроздiлiв.

Пiд час проведешш цього виду
органiзацii та плаЕуваIIня бойових дiй
всебiчного забезпечення.

Груповi вправи проводяться пiсля вивченнlI теоретичних положень за

темами навчЕIJIьних дисциплiн у класах, Еа IIавч€LпьЕих командних пунктах i на
мiсцевостi з використанням топографiчних карт на фонi конкретЕо cтBopeнor

специфiчний

занять сrгlжачi набувають вмiнъ з

(бою) з уцравлiння вiйськами та iх

вид навчаJIъЕих заЕять, що
прийомiв, нормативiв.
теоретичних положенъ з меток

пр ов одиться методом повторюв анн я дlй, вIIрав,
Тренування проводятъся пiсля вивчеЕня

набуття практиtIних нztвичок (yMiHb).
Тренування цроводяться в навчальпих (наукових) лабораторiях.

спецiалiзоваIIих класах (майстерох), на навчаJIьних комаЕдндх гrунктах,
озбросннi та вiйсъковiй технiцi, iнших елементах матерiальFlо-технiчноi бази.

2.|1.Тактичнi (тактико-спецiалънi, тактико-отройовi) заняття цс

форма тактичноТ пiдготовки сJtухачiв (сryдентiв), що проводиться методом
вIIрав у виконаннi прийомiв та способiв iндивiдуалъних (колективних) дiй,
навчЕuIъно-бойових нормативiв. Метою тактичних (тактико-спецiалъних,
тактико-стройових) занятъ с вiдпрацювання практичних питанъ органiзацii
бою (бойових дiй), управлiння пiдроздiлами в бою та Тх всебiчногс
забезпечеЕня.

заняття пiд керi.вництвом науково-педагогiчногс
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працiвника - вид IIавч€UIьЕого заняття, що проводитъся з метою активного
засвоенЕя особами, якi навчаються, нових знанъ, закрiшленЕя, поширення та
поглибленЕя знань, отримаЕих на iншrлх видах заЕятъ, шляхом пiдготовки
рефератiв, IIроведення моделюванЕя та виконаЕIIя iнших творчшх завдань, а
також навчанЕя цих осiб методам оамостiйноi роботи з IIавчальним
матерiалом. Самостiйнi заIuIття пiд керiвництвом на)жово-педагогiчного
працiвника вiдбуваютъся у визначений розкладом занrIть час. Методику iх
проведенЕrt визначае кафедра,

Методичнi вказiвки з органiзаrlii самостiйноТ пiдготовки слухачiв
(сryдентiв) обговорюються на засiданнi кафедри, розглядаютъся на засiданнi
Еауково-методичноi KoMicii унiверситету та затверджуються завiдувачем
кафедри.

2.1З. Консультацiя - це вид навчалъЕого заЕяття, пiд час якого сJryхач
(студент) отримус вiд науково-педагогiчного працiвника вiдповiдi Еа
KoEKpeTHi запитання або поясненшI певних теоретичних положенъ чи аспектiв
ik практичного з астосування.

Консультацiя може бути iндивiдуЕlJlъною або проводитися дJuI групи
слгухачiв (студентiв).

2.14.Самостiйна робота слухачiв (студентiв) здiйснюеться з метою
вiдпрацюваншI та засвоеЕшI навчЕIIIьного матерiаtry, закрiпленнll та
поглиблення знань, умiнъ та навиIIок; пiдготовки до майбугнiх занять та
контроJIъних заходiв; форrчгуваrrня в слг5п<ачЬ (сryдентiв) самостiйностi та
iнiцiативи в пошуку та набуттi зЕанъ. Самостiйна робота забезпечуеться
iнформацiйно-методичними засобами (пiдручники, посiбники) та матерiалъно-
технiчними засобами (макети, тренажери, елементи озброення та вiйсъковоi
технiки), передбаченими робочою програмою IIавчЕtпьноТ дисциплiни.

Самостiйна робота о.ггухачiв (студентiв) з вивчення навчЕlJIьного
матерiалrу з конкретноТ дисциплiни проводиться в навч€tпъЕих аудиторiях,
спецiалiзованIlгх кJIасах, IIавчапъних кабiнетахо комш'ютерЕих класах,
лабораторiях кафедри, бiблiотеках iнших закладiв вищоi освiти.

Щля забезпеченЕя наJIежЕих умов самостiйноТ роботи слухачiв
(сryдентiв) на зразках озброення та вiйськовоi технiки, у комп'ютерних
комплексах, на iншrтх IIавчаJIьних об'ектах пiдвищеноТ небезпеки ця робота
може здiйсrrюватися за поrrередньо скJIадеЕим кафедрою графiком пiд
керiвництвом особового складу кафедри з наданшIм необхiдноТ консультацiТ
або допомоги та дотриманIшм заходiв безпеки.

2.15. Щистанцiйне навчаIIня (даrri - ДН) - це iндивiдуаrriзований процес
здобуття освiти, який, вiдбуваеться в основIIому за опосередкованоТ взаемодiТ
вiддалених один вiд одного учасникiв освiтнъого процесу в спецiалiзованому
середовищi, що функцiотгуе Еа ocHoBi суIасних психодого-педагогiчних та
iнформацiйно-комунiкацiйнlfх технологiй.

Пiд час пiдготовки слгухачЬ (студентiв) можутъ бути використанi
технологii ДН у рiзноманiтних комбiнацiях (змiшаних формах здобуrтя
освiти): пiд час вивчоння окремих IIавчальних дисциплiн (тем) або блокiв
навчЕIIIьних дисциплiн; у системi пiдвищеншI квалiфiкацii; у ходi тестувань
рiвня знаЕь; rтри проведеннi опиryванъ; для монiторингу якостi освiти та в
системi iндивiдуалъноi пiдготовки за програмами, що Ее передбачають
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вивчення тематики з використанIutм навчiшьноТ лiтератури з обмеженим
доступом"

{истанцiйне навчаЕня на кафедрi запроваджустъся з урахуваIIцям потреб
Збройних Сил УкраiЪи вiдповiдно до рiшенЕl{ вченоi ради унiверситеry за
погодженням iз MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

Метою Д{ на кафедрi с надання якiсних ocBiTHix послуг шляхом
застосування с]лIаGних iнформацiйно-копrунiкацiйних технологiй за певними
осв iтнъ о -пр о ф ес iйними (про ф ес iйними) пр ограмами пiдготовки.

Завданнями ,ЩН е:

cTBopeHmI м жливостей дJIя здобуття освiти слухачами (студентами)
професiйноТ квалiфiкацii незалежно вiд мiсця знаходжен я, характору заIu[тъ,
стану здоров'я та iнше;

постiйне вдоскоцалеЕня змiсту Еавчання, орiентацiя на HoBiTHi технологii
та методики навчаннjI, максимzu-Iьне використання в освiтнъому процесi
с)цасних iнформацiйно-аналiтичних систем ;

iнтеграцiя вiйськовоi
iнформаrдiйний простiр.

освiти держави в свропейський i свiтовий

Строки навчанЕя слгухачiв (сryдентiв) за дистанцiйною формою здобуття
освiти таlабо з використаннjIм технологiй ДН встановлюютъся вiдповiдно до
навч€uIьних планiв i мають бути Ее меншими, нiж за деЕною формою здобуття
освiти за вiдповiдними сryпешIми вищоТ освiти.

,ЩН або навчаЕЕя з використанЕltм техЕологiй ДI здiйснюсться у таких
формах: самостiйна робота; Еавч€шънi заняття; практична пiдготовка;
контролънi заходи.

Форми Д{ можуть використовуватися як окремо, так i поеднаннi в
i специфiкизалежностi вiд оснащеностi кафелри технiчними засобами

програми.
2.16. Контрольнi заходи е необхiдним елемеIIтом зворотного зв'язку в

ooBiTHboMy процесi" На кафедрi використовуютъся TaKi види контролю:
вхiдний, поточний, самоконтролъ, семестровий, пiдсумковий.

Вхiдний KoHTpoJть проводиться перед вивченIuIм навча-пьноi дисциплiни
з метою визЕачення рiвня пiдготовки сл5rхачiв (сryдентiв) iз сумiжних
навчаJIъних дисциплiн, якi передуютъ вивченЕю цiеТ навчалъноi дисциплiни.

Поточний контролъ tIроводиться Еауково-педагогiчним працiвником,
який проводить ЕавчЕtпьЕе заЕяття з метою перевiрки готовностi слухачiв
(сryдентiв) до заняття, забезпечеЕнrI зворотного зв'язку та управлiння
наtsч€шьЕою мотивацiею KypcaHTiB, сJцrхачiв, студентiв, ад'юнктiв.

Самоконтролъ призначений для самостiйноТ перевiрки сJýлхачами
(студентами) ступеня засвоення навчаJIьного матерiалу з конкретноТ
навчапьноi дисциплiни (теми, заняття).

Семестровий коЕтроль проводитъся по закiнченнi семестру з метою
перевiрки ступешt засвоення навчЕlльЕого матерiагry з навчальних дисциплiн,
якi вивчалисъ протягом семестру вiдповiдно до навч€}JIъЕого пдаIту.

Пiдсумковий контроль проводитъся по закiнченнi курсу вивчення
навчаггъноТ дисциrшiни (групи навчЕlJIьних дисциплiн) з метою перевiрки
ступеня засвоення навчального матерiатгу та набуття ocBiTHix та професiйних
компетентностей здобувачами вiдповiдно до навч€шьного плану.
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Пiдсумкове оцiнювання резулътатiв навчання на кафедрi склада€ться iз
суми баrriв, отриманих за результатами контролъЕих заходiв, гlередбачеЕих
робочим ЕавчаJIьним пданом, за 100-балъною шкалою та нацiональЕою
шIкапою, i становить:

90 - 100 балiв, за нацiон€tпьною цIкаlrою - П'вiдмiнно";

80 - 89 бшiв - "дуже добре";
65 - 79 балiв - П'добре";

55 - 64 балiв - "задовiлъно";
50 - 54 балiв - "достатньо";
З5 - 49 балiв - "незадовiльно" з
| - З4 баlriв - "неприйнятно"

навчztJlьноi дисцигшiни.

3. Методична дiяльнiсть

можливiстю IIовторного складанЕя;
з обов'язковим tIовторним вивченням

3.1. Метод{чна дiяrьпiстъ на кафедрi е скJIадовою частиною освiтrтього
процесу.

Основнr.пли завд€tншIми методIтIIIоТ дiятlьностi е:
науково-методilше забезпечешrя органiзащii, проведення та управлirшя

якiстю освiтrrього процесу;
пi,щищешtя методтшrоi майстерностi керЬного скJIqду, науково-

педагогiчнrп< працЬнrпсiв, слryхачЬ (сryдентЪ) кафедри;

удосконапеншI метод{ки, форшr та технологй проведеншI Bcix видЪ
н€lвчzlJьних зzlIIять тощо.

Оргаrriзацiя методишrоI дiяrьностi на кафедрi покJIадасться на заступника
завiдувача кафедри з н€tвчатьноi ч€ютини, або на iншого науково-педагогiчного
працiвrлшса за рiшеr+rяrл завi,щвача кафедри.

Захо,щI методтщлоi дiяrьностi кафедри вносятъся до ппаЕу-к€tлеIцаря
осIIовIIID( заходЬ на навчаJьrшй piK (мiсщь).

3.2. Основними формаlrли методиЕIноТ дiяльностi кафедри е:

проведешuI н€lвч.tJьно-методиIш{их (методичнтоr) зборЬ, Еар4д, науково-
методичнI,D( конференцiй та ceMiHapiв;

)цасть у засiдалпlлс Еа).ково-методдшоТ KoMicii унiверситеry;
засiдання кафедри з розгJIяду питань методики навчаншI та виховання

сrгухачiв (сryдентiв);
iнструкторсько-методтчтriо показовi, вiдrсритi та пробнi заIuIття;
пекцii, доповiдi, повiдомлення з IIитЕIнь методI,Iки навчання, загаJIьноi та

вйськовоТ педагогirш та псrоrологiТ;

розроблеrшя i вдосконапеЕнrt навчatJьно-метощtlнlж матерiа-rrЪ,
вдо cKoH€tIIeHmI матерiально-технiчного з абезпечення освiтнього процесу ;

проведеннr{ педагогiчних (методи.шrшr) експериментiв i втiлеrшrя 1х

резуJIьт€Iтiв в освiтнiй rгроцес, вивчення та реалiзацiя в освiтrъому процесi вимог
KepiBTшr< документЬ, цередового педагогiчного досвiду та досвiду бойовоi
пiдготовки вйськ (сил);

розроблення пропозlщiЙ щодо вдоскон€tпенIш освiтньо-професiйrшж,
ocBiTнbo-HayкoBиx програм пiдготовки вiйськовrдr фахЬцЪ, вимог до системи
забезпечення якостi вищоi освiти (у разi'iх на.шностi), навчаJIьнID( гlrrанЬ;

розробленнrI науково обЦрунтованIlD( рекомендацй щодо пrril+лваншI роботи
науково-педагогiшппr працЬшшсiв ;
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взаемнi та контрольнi вiдвiдування навчаJIьних занlIтъ.
3.З. I]eHTpoM методичноТ дiяlьностi с кафещlа.
На засiдаrrrrл< кафедри обговорюютъся IIитаЕЕ;I щодо:
розроблення i вдосконаlrенЕя методIк викJIаданшI змiстовrл< мощrлiв ;

розроблення пропозицiй щодо вдосконЕtлення освiтньо-професiйних,
освiтrъо-наукових програNI пiдготовки вйсъковrлr фахЬцЬ, навч€uIъних та
тематичнID( планiв;

пiдготовка та обговоренЕlI TeKcTiB лекцй методшIнID( розробок, а також
iнших IIавчitjьно-методичнlD( матерiалЬ з ycix видiв навч(шънlD( зашпь;

розробпеrшя матерiалiв навч€LJIьно-методичного забезпечоншI oaMocTifuroT

роботи слгрrачiв (сryдентЬ);
пiдотовка та обговоренrrя TeKcTiB доповiдей, рекомендацiй науково-

методичних ceMiHapiB та rшлrлriв ix реалiзацii в методицi виюIаданЕlt змiстовrдс
моryлiв;

надання допомоги призначеним на посади науково-педагогiчним
прачЬнrшсам у засвоеннi змiстовrос модулiв i в пiдотовцi k до проведенIш зiшять;

резуJьтати проведеIrшI вiдtрrглж, показовrш, iнструкторсько-методичнlшл i
пробних занятъ з под€tJьIпим rx обговореЕIuIм;

узгодкеннlI змiсry i методики викпадu}ннrl навч€tльноi длсцигtлrirrи;
органiзацiя зв'язку та спiвробiтrrицтва з пiдроздiлалли слгрсачЬ (сryдентiв) з

IIитЕlнь освiтнъого процесу;
обговореннrI цроектЬ пiдрутпакЪ, навчitJIьних посiбшшсiв, курсЬ лекцй та

iншоТ IIаJлово-методIшIоI лiтер атури;
розробленнrt щ)опозицiЙ щодо вдоскончrленшI навч€tJьно-матерiальноi бази i

безпосередш уIастъ у iх реалiзаrдiТ;
розроблешrя зщriковrл<, екзilшIеЕацiйrшпr MaTepia.TriB та BapiarrTiB KoHTpoJrьHиx

робiт;
анаrriз результатiв поточноi успiшностi, заrriкiв та екзаменiв з навчаlьноТ

дисцlатlrriни;
пiлдищеншI методичноТ та професiйноТ пiдготовки науково-педагогiчтrих

працiвникЬ;
впров4дженшt в освiтнй процес передового досвiдцr вiйсък (сил).
Рiшення на засiдат*rях кафедри прийtлаетъся бiльшiстю голосiв. Протоколи

засiданrтя кафедри пiдшасуються секретарем i затверджуються завiдрачем
кафедри.

З.4.На кафелрi за потреби можугь створюватися мiлсlредrлетнi методичнi
коrrлiсii з метою вироблеrшя ещних методиtIнlD( пiдходЬ щодо викшаданшI
змiстових модулiв роздiлiв вЙсъковоТ гriдотовки, до cкJraл/ якиr( входятъ науково-
педагогiчнi працiвники, якi ведутъ навчЕLJIьIIу робоry з кЬкох змiстовrо< модrлiв,
а також керiвшй скJIад кафедри.

3.5.Контрольнi вiдiryваrшя навч€uьних зашtтъ проводятъся KepiBHl.пvr
скJIадом та найбi.тьш досвiдченими на)дково-педагогiчними працiвникапци кафедри.

Пц час контролъIIID( вiдвiдувань IIавч€шIънID( заIrrIть перевiряетъся ix
вiдповiднiстъ розюIаду зttшIтъ, доц)имашш встановлених NIетодик проведеннrI
навчutльнID( занrIть вiдrовiдно до видЬ навччIJIънID( зtlшIть, ступЬ досяIтIення
мети зашtтfя, забезпеченiстъ нЕlвч€tJIьIIlD( заIlятъ вiдповiдно до тематичнIr( гшанiв,
стан використання об'ектЬ навч€tJIьно-матерiальноТ бази.
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Резулътати контроJIю ЕаВчitJIьнlD( з&шIть обговорюються на навчztJьно-

методиqних (методт.пrш<) зборах, навч€lJIьно-методиЕшlD( (методичнш<) нарадах,

Еауково_методичних конференцiях (ceMiHapax), засiданнлr кафедри. За Тх

пiдсумками визначаютъ пш;D(и покращеншI методиIшоТ майстерностi Еауково-

педагогiчних працiвrшкiв та методики цроведення навчаJIьнID( заIUIтъ.

4. Еаукова та пауково-технiчна дiяльнiсть
4"1, Наукова i науково-технiчrrа дiялънiсть органiзусгъся вi,щlовiдно до

вимог Закону Украrни "Про наукову i науково-технiчну дiяrънiстъ".
наукова i науково-технiчна дiяiгьнiсть здiйсrшосться за науковими

процрамами, науковими напрямами, науковими проблемами та науковими

,i"дu"rrяrпи, л<i визначаIоться перспективоIо, практикою i потребами забезпечеrпrя

обороноздатностi держЕIви вiдrовiдrо до поц)еб MiHicTepcTBa обороrш Ущраши та

ГенералъЕого шгабу ЗброЁл*гх Сил Укра'tни.
4.2. IIла1гуваншI науковоТ i науково-технiчноi дiяьностi кафелри повинно

вйповiдати Щержавнй програмi розвитку Збройrлп< Ситr УкраiЪи та передбачати

видiлення до 30 BИcoTKiB резерву iз заг€tJIьних вIгграт працi на виконанIUI

оIIеративних зilвдань за письмовим доручешIяfuI фозпоряджеrшям) КоманщrваншI

Сухоггугlлгх вiйсък Збройних Сил Украппа, з обов'язковим погодженIшм науково-

дослiдною частиною унiверситету.
За iнiцiативним пришtЕItIом (за рiшеIшлrл кафедри) IIJI€Iнуються дослiдженIuI

та irпшi види науковоi i HaykoBo-TexHiцroi дiяlьностi, жi спршrованi на розвиток
загаJьнIж основ военноТ науки.

4.3. РiчЕий план науковоТ i наlково-технiчноТ дiяrъностi кафедри

розроблястьGя вiдповiдно до цъого Положеrшя.

Що рiчного плаIry науковоi i науково-технiчrrоi дiяrьностi кафедри

включalютъся заходи:
IIроведення дослiдкень на навчiIнЕл( та ilflшIц( зzrходzrх оперативноi,

мобiлiзацiйноТ i бойовоТ пi,щотовки та повсяцденноТ дiяrьностi вйськ (пiдроздiлЬ,

штабiв), спрямоване Еа гrеревiрку практикою та впровадження отриманих
наукових i науково-прикладних резуJIътатЪ з шлтанъ вiйськового бУДiВНr,ПТТВЪ

форr i способiв застос)rваIil{я Зброiптr.оr Сшl удосконаленЕя системи управлiння
,rrъп", перевiрку вiдповiдrостi характеристик зразкiв (комгвrексiв, систем)

озброення i вiйськовоI TexHipr оперативно-тaжтшшим та тактико-технiчним
вимогаI\{, виявленIи проблемнrос питань военноi теорiI i ПракТИКИ, ПОШIУК i
обЦрунryвання шплсiв Тх вирiшення;

узirгаJIьненнrI, шrаЛriз i розповсюдження досвЫ ведешUI операuй (бойовшt

дй), проведенЕя заходiв пi,щотовшл} повсякдешrоТ дiяrьностi органЬ вйськового

управлirтlrя спрямовzlнi на пйвищенIU{ ефективностi tx дiялlъностi у повсящденних

умоваХ та в особливиЙ перiод, на впроВадженнЯ найбiпьШ досконаJII.IХ НаУКОВО

обцруrггованих форм i методЬ роботи штабЬ ycix piBHiB, на обфунтуваннrI зш<одiв

щодо удосконztлення фор, i способiв застосуванIUt вйськ (сил), пiдроздiлiв,
озброення i вiйськовоТ технiки, всебiчного забезпечення операцiй (бойОВШl ДЙ);

розроблення HayKoBlD( вI4даЕь (монографiй, пiдручlтикiв, методичнlж
посiбникiв, дисертацй, статей у науковrх фаховIlD( ВИДаЕшгх, наукових доповiдей,
звiтiв про резуJIьтати доспiджень на навчаЕшDq рецензiй) науково-педагогiчнрur
гIрацЬнrлсiв кафедри;
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ПiДГОТОВка, проВедення та )пIасть у HaJaKoBI,D( i науково-практиtIнlD(
конфереIщiях, ceMiHapax.

4.4. Пiдсумковi звiттл про виконаннrt рiчного плаIту наlтtовоТ i науково-
технiчноТ дiялъностi складаються на кафедрi, подаютъся до науково-дослiдноТ
частини унЬерситету та надсипаються за пiдпорядкованiстю до Воснно-наукового
управлiння.

5. ПланувацЕя та облiк дiяльностi науково-педагогiчних працiвпикiв кафедри
5.1. Кirтъкiсть науково-педагогiчнлul працiвникЬ кафедри розраховуетъся,

виходячи з нормативноТ чиселъностi цромадfiц якi проходятъ вiйськову пiдготовку
за програNIою пiддотовки офiцерЬ зшIасу, на одту штtхтку посаду на).ково-
педагогiчного працЬшшса кафедри - 25 осiб.

5.2. М органiзафi та цровсденнrI вйсъковоТ пiдготовки за рахунок коцrгЬ
фiзичних осiб передбачено утримання посад викJIючно працiвникiв
(невйсъковосrryrпrбовцiв) за штатним розписом за рахуЕок коштЬ фiзичнrос осiб.
IIIтатний розпис кафедри Еогоджуе ,Щепартамент вйськовоi освiти, на).ки,
соцiаlrьноТ та ryMaHiTapHoT полiтики MiHicTepcTBa оборони Укра'rни та затверджуе

рекгор унiверситету.
5.З.IIлануваЕIuI навчаJIъноiо методичноi, HayKoBoi та iншrос видЪ дiяльностi

службового характеру здiйсЕюеться, виходяЕм з службового фобочого) часу на piK
науково-педагогiчнrл< (педагогiчнш<) пращЬнlжiв кафедри - 1 548 годиЕ.

5.4. Розподiл бюддету сrцпп<бового фобочого) часу Еауково-педагогi.пrrоr
(педагогiшшос) працЬникiв кафедри на нЕлвчЕlJIьну, наукову та науково-технi-пту,
методичну та iншi види дiяльностi (професiйна (командирська) пiдотовка,
вiдряджеrшя тоrцо) наведеrшrl у таблицi:

Посада навантаження 
оя сrгркбового часу

години

навчальна Наlлкова та
науково-технiчна

Навчально-
методшrна

IHmi

Завiдувач кфедри 35
542

25
з87

25
з87

15

2з2
Заступник завiдувача кафешlи -
ЕачarльЕ}lк навчалъноi частиЕи

35
542

25,
387

ъ
387

15

2з2

Щоцент
35
542

25
387

25
38,7

15

2з2

Старший викпадач
45
697

20
310

20
зl0

15

232

Викладач
45
69,|

20
310

2а
з10

15
2з2

5.5.Дя органiзацiТ плаЕувalшш ЕавчЁшьного HaB€IHT.DKеHшI, навчалъно-
методиIшоi, науковоТ та науково-технi.пrоi та iнцrих видiв дiяльностi науково-
педагогi.шrл< (педагогiчшur) працiвrппсiв кафедрою, не пiзнiше як за два мiслIi до
початщу Еового навч€uьнOго року, проводиться розрахyr{ок та розподiл обслу
навчапьного навантаженIuI наJaково-педагогiчних (педагогiчнrгх) працьникъ
кафедри та подаеться до навчаJьно-наукового центру унiверситету.

Щогryскаеться збiльшення або зменшеЕшI нормативного навчаJьного
навантtDкення, .tпе не бiльше нiж на 25 годиtr на одного на)aково-педагогiшrого
працiвнrжа у семестр.
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5"6" обсяг навчаJIьЕого ЕавантаженЕя наJrково-шедагогiчнr+r працЬникiв

розрахову€ться, вID(одяltи з перлiку основних видiв дiялъяостi та встановленик

норм на rx ЕроведенжL наведенрtх у додатку tr,

5.7.0бсж навчаJlъио-методнчвоТ дiяэьностi наlково-Еедагогiчнрпt
прачiвникiв розрахову€тъся, викодячи з гlереяilry ocHOBHIiil{ видiв дiятrьностi та

встановлених Еорм на "rx 
цроведеЁ}rя, наведеt{их у дсдатIry 2"

5.8. обсяг наукФвsТ та на}д{Oвs*технi.пtоi дiялъностi вауково-rrедагогiчних

гtраллiвникЬ розрахов)aеться, вID(Oдя.Iи з перелiку оснФвнЕк видiв дiялъностi та

встановленIах норм Haik шроведещ{ý, Ёав€деЕ{I*х у дФдатку З-

5.9.обсяг органiзшtiйнот та BrлcoBHo? дiяяьностi науково-uедагогiчних
шрацЬrшrсiв розрахов)дgься, ВI]D(OДячи з гrерелiку ocHOBHIdx видiв дiяльвостi та
ЕстановлеýIш ýФрм на lx lTрФведення, ЕаведеIfiý{ у додатrry 4-

5.10_ ýяя веденяlя облiку навIIапьЕOг0 ЕавантаженЕ& t{авчtlьЕс-методи"Iноi,
Ha5rTcoBo? та ЕауковO-технiчвоi'" органiзацiйноТ та виховноi дiяльностi кожний

НауТ{OВФ-педагвгiчнлй (педагогiчниЁт} прачЬник не цiзнiше, як за п'ятъ днiв пiслш

закiнsенЕя навч€tльЕOго семестру {шерiощr навчання}, вЕходячЕ з обсягу фактишlо
виконансТ роботи, пiдбивае пiдсумки.

ГIогоджено;

I.В.Гунько

I.В.Гончар5лк

Т.В.Коломiецъ
Еачапьник lulаЕsвс-фiнанс*вого вiiшiлry

НачапrънIж к}ридичЁого вiлиiлу

}l'ачаьтrик вiддiлу кадрiв

завiдгувач кафедри вйськ*вот пiдготовки

О.В"Сулiма

А.А.Красt{Фýельсъка

О.Ф.Профатипо
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Норми часу длff плашуваЕЕя i облiку ЕавчальЕого
Щодаток 1

павантажеЕня

Np

з/тl
Вид навчальноТ дi*вьностr

Норма ч*су
(в годинах}

Примiтка

i 2 a
J 4

i Читаняя лекlдii tr гощка ка rroTik за
одну академiчну
гOдItнY

вIдIOвI.цЕо до
ЕIавчаJьIIpD( плаrriв i
пOогDам

2 Проведекrя семiнарськшх заЕrIть?
групових заlIrIть) гр}тIсвIтх вправ}
самостiйв*х з*}lять вiд керiвниlггво*{
викпадача

1 годиgа ЕЕ[ {р}ту за
од{у академiчну
годику

вlдловlдн0 д0
ЕавчrtJIьIilж шлатriв i
Ерограм

п
_} Г{роведення лбораторнях i

шрактЕщ{ых зitЕllть
1 година Еа IIолов!{н}

|руш4 за одЧ
академllшу гощу

вlдщовlд{о до
Ilавчальних планiв i
fitrоIрам

Ат lTepeBipKa звiтЬ з пабораторних робiт
та пракtиI{ню( заЕятъ з
викорцстаЕЕям еп9ктронýе-
обчислrюваrтьцоi TexHiT*r

0,1 гOжяи яа одt{t{

звiт
ве бiьше 2С гомв на
irавчальну дисцигшiн1,
ва piK

5 Проведеквя тактиIIнЕх (тактико-
спецiальних} ЕавчilЕъ {занять),
комzшдЕо-тrrтабних Еавчань воеЕнш{

{вое*шо-*пецiалъних) iгор

I гошна Еа Iр}.пу за
одну акqцемiчн1,
год{Еу

ВrДIIОВЦЕО ДО
ЕавчаJIьЕru( rлланiв i
програ}д за
тематикоIо: рота
(батарея) - 2
викJIадачам,
бататrьйон {дrвiзiоя) -

3 вr,шсладачам

6 Проведентrя консуьтащiй зi сяухачапли
(студет*тамв}

i5% вiд кЬкост,
го.щI xra декцiТ Tr

10% вiд загаьно
KiзbKocTi гOд4Е Iti
iнrпi вкщ навчаJьЕЕ}
заЕJ{ть Еа одЕiJ

ЕаtsчаJьIrу грцIY

вiдгяовiдно до
навчаJIьнФ( планiв i
програм

1 Перевiрка Koг{Tpojrънl*{ т&

рýзракуЕкOво-графi.*rкх {графi.ших)
робiт, проведенiil{ залiкiв {тестування}
за вкзн&чgнлй змiстсвd модvль

С,5 годиЕI4 на одЕJ

робо"ry- {затiк абt
теGтуваIIЕя шр'
модyJIьЕомч контр,опi-

не бiльше 0,5 годиЕI
на яожIого слухача Ht
с}мЕ кредиr
навчаJIыiOго часч

8 Проведенr+я консутьт*r4iй ýеред
iспитами

2 годтши на потiк, 2
годЕни на чрупу

вст},IIЕии 1стIит,

семестровий та
деOжавIdии 1сшкта

9 Проведення диференцiйованих :raпiKiB,
шIo виЕосfгъGя f{€t екзамеЕацiйну сесiю

0,ЗЗ годЕни на
кожного сJг}хача
{студеlrта}

вr.щовщно до
Еавчапьних гдланiв i
iIрагЕае{

10 Проведеквя сffь4естт}овrш iсrrятiв 0,5 Еод{F{к Еа
коЕ(нФг0 з flгь хто
екзамеЕу€тьýя

пrд час проведеЕЕя
iспиry коьяiсiеrо - 0,5
годIlЕи кожному
чJtенy KoMici?

11 Керiвництвil вйсъковlм cTa}KJrBaEr* {M,

виробничоrо та ii{iЕЕми Еидапýи
IIрактики

1 гсдлтяа gа оJц{у

ryуп.v (пiдгрутiуi
вlдilовцЕо до
навчалъЕI,il( rrланЬ i
прФцр,ам cTalK}BaHHrI
(праrсгиюr}
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2 a
_) 4

|2 Проведенкя державIII0( tсIIитlв 0,5 годIfIи на
кожЕФго з тФt} хто
екзilь{еIrуетъся

Кожному чпеЕу
KcMicii, ajle Ее бЬrше
6 годин за 0дЕн день
роботлr

!ntJ Проведеrrяя ускЕх всц.IIЕш( iсгrrrЬ a,Z5 гоffни Еа
одЕого кан,щдата lfa
ItaBч€lElIt t

К*хсному з двох
екзамеваторiв
чдеllЬ KortriciТ

14 Пlюведеяня шисьмовкк всчrrlЕи](
iспитЬ

4 годи[lЕ Еа одЕfl
noTiK
0,5 гOдIлtt}l Еа
перевiрку одяiеI
ппсьпловgТ роботв

Чиссlьвisть потоку
tS0-120 осiб (Ti, кто
скпадае iсппт)
Робоry перевiряс один
викJIадач

15 ГIовторна первiрка rrllcbмoвrтj{ pФtT
Еа вст}.IIЕЕr{ icrraTax

0,15 гOдЕIIи Еа
шеревiрку Bшicf
писъмовоr роботв

Вибiркова перевiрка дс
5Ф/а вiд загаlтьно.
кiлъкостi пксьмови}
побiт

Проректор з Еа)aково-шедагогiчноТ та навчаJIъноТ роfuти

Завiryвач кафедри вiйсъковоi ЕiдготовIФr

.Гуlъко

О.Ф. Профатилrо

20



Норми ча€у длfi плаЕувfiннfi i облiкry
fdодаток 2

ЕIаЕчftльцФ-ý!ет,Oдич*в*Т дiя"rrьностi

.}1 Еид навчальнt}-методичн*Т дiяльноотiiуп

За фаrстячiт*tмt{ затртамý{ qýс},, аце }ie

бiльrrrе:
- 50 год. з навчальноТ дисIцлпlliни, яка

вЕедеuа вп€рдiе
- 25 год. з навчzlJIьFIо? дисципдiни яка
онOвлена

Розробка навч&qьншХ rтлаrсiв- рq}бФчих иfrвчальцýt,ч [fu,laнt8,

тематичнIгrt плавiв вttвчення дисrшгшiни (для конкрrгноТ

вiйськово-облiковоi сшецiа.lть,ностi)

За факшчпими затратами часу, tiле не

бiльше:
- 1 год. на 1 годияу лекцii uа BciK
авторlв
- 0"5 год. на 1 годину оновлекЕялекцii

пiдго,говка конспекцr лекцiй з дисцрtгrпiни:

- введеЕа вперlхý

- ояовлЕння ilдатерIалу

За факти,tяими за,тратаIdи часу, аде ке

бiльше:
- З0 год. за l лрl,к. аркуш на Bcix
aBTopiB з навчапьноi дисциrrпiни, яка
введена вперше;
- l0 год. за l лрук. apкyшJ на Bcilr
aBTopiB за умоЕи оновлення та

За фактичнпми затратаь{и r]acy, аJIе не

бiльцrе:
- З год. на 1 завягтя з Ёiавчi!льноi

дисциIшiни, ,ка ввелеЕа Еij€рше
- I год. на l заняття за у]\,{ови
оновлеIlнJ! пDезентацl1

Пiдгоtовка i виданrrя N,tетодlltlЕих пrатерiалiв до:

- ceMiнapcbKцx. групових" практичних, лабOраторних занять,

навчальнртх зборiв" самостiйtrих занять пiд керiвниrrгвом

вl[к.ffадача

Розрбка мультrтt tедiйнt4х презентацiй занять

За фактичнякtи затратам}r часу. але не
бiльше:
- l0 год" за l комrъвект (З0 бiлетiв } на
Bcix aBTopiB
_ 20 год" за l комп..Iект {50 завдавь} На

Складання:

- екза_rиенацiйrмк бiлстiв;

з€}вдань &ця пров€дешrя теýтового ý*одульного та

За фаюичними затрата]!li,{ Elacy, але не

бillьtше:
- З0 год.

Методпчна робстаl

За факти.rшл,жЕ заФатами часу, апе нэ
бiльше:

Взась,lовiдвi.ryваняя вiдrри:rrс< занять з обов'язковим

Проректор з науково-педагогiчноТ та навIIаJтъноТ робOти

Завiлувач кафsдр?, вiйсък*воТ цiдготовки

I.Е.Гувько
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flодаток 3
Ноlrмя чееу длfi планJrвf;ннfi i облiку науковоi т,а науково-технiчноiдiяльностi

Проректор з науковоТ те ЬновацiйноТ дiя-цъностi
I.В.Гончар5.к

О"Ф" Гiрофати;-lо
Завiдувач кафедрtт вiйсъковоЁ rriдготовки

В $д ыач ко sоТ тв наъъrэво-технi.rt ;оТ д iя_,rьнос гl
Hoplra часч
{* гьэдrrнахi

2 з
Оtц,б,эiъц,веввя {за *tая*яестi гFифJ MiHicTepcTBa освiтдt i иаукв
Украiни або Вченоi рашt ВНАУ), за proBrr наявностi у бiбзтiотецi

увiверсrггеry друкованIrх вIfдаЕь (не менше 5 примiряlпtiф tr

примiряrrка у Експертнiй ралi ВНАУ, l пpшripнlrKa на кафелрi та
електроннrfх копiй у репознгорiю:
- пiлручнllка
- IIавчаjIьного посiбнрtша

За l 1ъt. дF. арк. на BciK aBTopiB:

- 100 год.
- 80 год"

2 Вrrдання монографii рецеЕзоваIrою НацiогtачьноIо акадеN{iею tлаук
УкраТнш або га"пlзевrrми академiялrll наук за Jлllови наявностi у
бiбдiотецi yнiBepclrTeT1., друкованIL{ вЕдань (не менше _5

прrшiрвtrкiв), I приьяiрвика у Експертнiri ралi ВНАУ, l rrртшiрнпка
на кафлрi та уlвантажеЕня електроtrноТ копii до репозrrторiю
уцlвероrтет_у:
- монотъафii. яка с резyдьтатошt iHiцiaTltBBoT тематttкдr

За t 1ъl. др- арк. rraBcix aBTopiB:

- 100 гол,
з Олублiкуваrrпя cTaTTi {за уф{оЕrt зilваIпа)Ееяня елеriцrонно1 копii до

репозuторiю чнЬерситету}:
- у HayKOBrrx фаховrпi вlfданýях УьраТви зЁдrяо IIерезтir*у науковпх
фаховьч вIlдань YKpaTHrt, в яких srо}к}тъ гryбтilуватися резульlати
дисертатtiilнlоt робiт на злбу'l:гя Еауковfiх стулекiв дOктора наук,
каЕдлlдата цауIi та ýтуIIсця доктора фi;тософiТ (катсгорiя кБ>);
- у rrayкmшx фаховэrх вtцаtlнях ВНАУ, якi вrсточвнi до Перелiку
Hayкoвttx факовшi вшlаяь Уьраiпи, в яких }1ожуть гryблiкуватлtся

результат{1 лIrсертащiЁrнвпr робiт на злобl,ття дtауýовID( сryпекiв
доктOра Hayii каrrдIrдата начк та сч,пеЕя доктора фiлософiТ
(категорй <tБ>t);

За l 1*r. др. арк.яа Bcix aBTopiB:

- 50 год"

- 80 год.

,l Опублiкуванвя оlIrоOсiбнItх тез доповiдей за }ъfовЕ завантажен+rа
еJ-IекtроtrнOI копiТ до репозиторiю 1TliBepcrrTery.

-З rод. за 1 публiкаuiю (не
шеЕше 0,3 уы- лр. арк.}, але не
бiльше 2 тез на pik

5 Одлоссiбяi HayKoBi доповiдi на мiжнароднltц BceylpaТHcbKlrx
конфереяцiяк, сttuпозilыах _. ceMiHapax на терпторii Украi'ви. у т.ч. у
BI{AY (lpiм стулентськпх):
- ва lr'leнapнoý{y засiданнi {за наявностi доповiдi, програilfн
конфрнчiТ та сертtфiкату, заваflта?кенцх електрошflrх копiй Bcix
перелiчевrrх докуrrенгiв до реllоз}Iторiю trTriBepcnTeTy}
- ва секцiях (за нашностi доповiл,i, пFгра}lIr конфернчii та
сертифiкаry, завантажених електроншlх копiЁл Bcix перелiчених
дqlкументiв дtr репозrгrоЕiю чнiверсргrвц,}

За l доповiд,, об'€молr Ее меншý
0,З рr, др. арк.;

- l0 rод.

- 5 гgд.

э',



fitтдаток 4
ffор*яи чееУ ЩаIff ПЛflt{YваIlflя f; облiьу о;rг*кiзацirtноТт8 внхоВноТдiнльностi

.\a

ifi
1

l

В р*; 1 сзр ганi зац iэ-t l;оТ та в+lч oв.*loi ;] iяд btrccTi
,)

Учасзь;
- ч1,I9Еf Вченоi ралtl унiзерсrrтетч
- у засiданяях кафедрrt

- 1,5 год" за l засiдаrшrl, аJIе Ее
бi,,rъше 20 год. на piK

J

| Робота у вiлбiрtсвili ко,rяiсil з,нЙфББц;:
t

I - сек?егар коuiсii

За пiдс1.1ttкаrtи вiлбiрковоТ
Ko;rtпaHii;
- 150 го.lr.

у (гругг*r): }Ia провеленнл закодiв у взuолi
(групi}:
- 8о год. на Еавчальний piK
- б0 год, sra навчатьнrтii piк

4 vРr dкljilцtrt l rrl]оведеfiня eкcкypctl-{:

- до BirfcbKoBEfx частlilл
- до BiiicbKoBbic l орttч tutx ttузеiЪ

За фаtпячни,лrц и-tратаеI[I часу, €ше
rю бiяьrце:
- 2 rод. за l захiд та не бiльrrrе 20
год. ва навчачьвrll"i piK (за yltoB
наявностi фото-лiдтвер2]жеЕIIя,
DозtIilllеlяtго на car-гi t,нiррп.r-ол,

5 Пiдготовка HoBrIH ка carlT, постiц
сторiнлi зrнiверсrrтетзi пiдготовка профорiептацiFlюrх вiдео-
роллrкiв, презентачiгt кафелри у ltавчilльншх закладах областi-
дерiкавних }стацовах, органiзачiях

-2 Iсд. на пiдготовлену та
роз*+iдlену rry6.пiкачiю
-2 год, Еа затверджену
пpopeкToporl публ iчп_ъ, лрезентаltiю
- 4 год. на пiдготоыrенtrt"r та
заIверц?ýешII-I проректорон до
rтереглядJr вtдеоролпк

6 ylrlr ýа радIО аOо телеоач9IIнl {за дорученlиrт рект-оратч} За фктичвимtt затр;rтаfilт часу, :L.Ie
не бfльше ? год. за i y"lacTb та
огryб.lтiкування 8исrупу на
iнформачiЁlпrrк pecypcilк

7

Ila plBfII yнlBepcшTe-t}
uicbktrx та обласнрtх

:!дqд. за одноfо с-цухача
Б

За фактtr.тtллrтш зirгратаýtrr EIaGy, €LIе
EIe бiJ-Iьше З0 год" на навчfu"IьниI-t
piK. За поданншt завiлувача
кафдрrr, пр}1 наявностi фото-
пiдтвчrlрд;кення, ро:lляirпеноrъ на
caliTi yHiBepcllTsry:
_ 2 год.
- 5 го.д.
- 10mд.

trtrpopeKTop з ЕихOвноТ !}обетI,, та дiяjльнOýтi
в iдокр eв'bTeн}lx с тру кry-*р них iI i j{розд Lil Ь

Завi,lувач кафедри вiйськgвоТ пiдготt-lвкрr
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jl.h,{"Сгriрiдtтнова

О.{F, Г{рофатлrло
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