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Про організацію військової
підготовки студентів вищих
навчальних
закладів
за
програмою
підготовки
офіцерів запасу в університеті
На виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від
01 лютого 2012 № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової
підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів
запасу”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 № 577
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
01 лютого 2012 № 48”, вимог наказів Міністра оборони України, Міністра
освіти та науки України з організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах України, а також з метою оптимізації підготовки
офіцерів запасу в університеті
НАКАЗУЮ:
1. В основу освітньої діяльності університету з підготовки студентів за
програмою офіцерів запасу покласти принципи:
відповідності військової підготовки студентів потребам Збройних Сил
України та інших військових формувань;
вдосконалення змісту підготовки військових фахівців, розробки
навчальних планів та програм підготовки у відповідності до потреб та
сучасних завдань Збройних Сил України, врахування особливостей сучасних
збройних конфліктів, досвіду застосування військових частин та підрозділів
Збройних Сил України під час проведення АТО;
практичної спрямованості підготовки, орієнтованої на отримання
необхідних практичних навичок з питань виконання функціональних
обов’язків за військово-обліковими спеціальностями;
організації навчальних занять у спеціалізованих аудиторіях відповідних
факультетів та кафедр університету, на навчально-тренувальних комплексах,
а також у приміщеннях загального користування;
проведення заходів виховної роботи, військово-патріотичного виховання
студентів;

організації та проведення комплексних практичних занять за
програмою первинної військово-професійної підготовки зі студентами з
використанням набутого досвіду Збройних Сил України.
2. Навчання студентів вищих навчальних закладів за програмою
офіцерів запасу здійснювати на кафедрі військової підготовки згідно з
вимогами спільного наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і
науки України від 14.12.15 № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про
організацію військової підготовки громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу».
3. Формувати у студентів базові знання теоретичного матеріалу,
приділяючи більше уваги конкретним питанням практичної підготовки.
Підготовка має здійснюватися з метою набуття навичок для виконання
службових обов’язків на первинних посадах, визначених кваліфікаційними
характеристиками за кожною військово-обліковою спеціальністю.
4. Науково-педагогічним працівникам кафедри військової підготовки
постійно вдосконалювати зміст підготовки військових фахівців з
урахуванням державної політики у сфері вищої освіти, сучасного воєнного
мистецтва, бойового застосування Збройних Сил України, досвіду
проведення миротворчих операцій, військово-практичної спрямованості
навчання, досвіду застосування військ (сил) під час проведення
антитерористичної операції на сході країни; відповідні зміни своєчасно
вносити в робочі навчальні програми розділів дисципліни “Військова
підготовка”.
5. Навчальні заняття проводити методом “військового дня” згідно з
розпорядком дня студентів кафедри військової підготовки Національного
університету цивільного захисту України (додаток) та розкладами занять,
затвердженими ректором університету.
6. З метою раціонального використання науково-педагогічного
потенціалу та навчально-матеріальної бази кафедр університету,
матеріальних і фінансових ресурсів, під час підготовки офіцерів запасу
застосовувати навчально-матеріальну базу кафедри військової підготовки та
штатних кафедр і факультетів університету.
7. При навчанні студентів за програмами підготовки офіцерів запасу
завідувачу кафедри військової підготовки організувати проведення заходів з
оволодіння студентами командно-методичних навичок, контролю військової
та навчальної дисципліни і дотримання статутних вимог, військовопатріотичного виховання студентів, активізувати роботу щодо підвищення їх
мотивації до служби у Збройних Силах України на офіцерських посадах,
роз’яснювати переваги і перспективи проходження військової служби за
контрактом особами офіцерського складу.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з
навчальної та методичної роботи полковника служби цивільного захисту
Назарова О.О.
Ректор
генерал-лейтенант служби цивільного захисту

В.П.Садковий

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
полковник служби цивільного захисту

В.В. Коврегін

Перший проректор з навчальної та методичної роботи
полковник служби цивільного захисту

О.О. Назаров

Проректор з персоналу
полковник служби цивільного захисту

В.М. Попов

Проректор по службі начальник відділу організації служби
полковник служби цивільного захисту

О.М. Семків

Начальник сектора з питань запобігання
та виявлення корупції
підполковник служби цивільного захисту

С.О. Скляров

Начальник юридичного сектора
майор служби цивільного захисту

В.Д. Тогобицька

Начальник відділу
організаційно-контрольної роботи
підполковник служби цивільного захисту

С.С. Щербак

Надрук. 4 прим.
1. до справи
2. ВОС
3. НМВ
4. КВП
Букін М.П.
28.12.2015

Додаток
до наказу НУЦЗ України
30.12.2015
№ 237
Розпорядок дня
кафедри військової підготовки
Національного університету цивільного захисту України
№
з/п

Найменування заходів

1

Прибуття особового складу студентів на КПП
університету, пересування до місць шикування

Час
початок

кінець

Тривалість,
хвилини

8.30

8.35

5

Шикування, перевірка наявності особового
складу (студентів) та їх готовності до занять
Постановка завдань на військовий день
командирам підрозділів, особовому складу
(студентам)
Розвід на заняття, пересування до місць
проведення занять та підготовка до них

8.35

08.45

10

08.45

08.50

5

08.50

09.00

10

5

Навчальні заняття:

09.00

10.20

80

6

Перерва

10.20

10.35

15

10.35

11.55

80

11.55

12.20

25

12.20

13.40

80

13.40

14.15

35

16.15

120

16.30

15

2
3
4

3-4 години

7
8

Перерва
5-6 години

9
10
11

12

1-2 години

Перерва

Навчальні заняття:
7-9 години
14.15
(самостійна робота)
Шикування, перевірка особового складу,
підведення підсумків військового дня,
16.15
постановка завдань на наступний військовий
день
РЕГЛАМЕНТОВАНІ ЗАХОДИ
Робочий день НПП кафедри

8.30

16.30

Робочий день для працівників кафедри

8.30

17.30*

Перерва на обід для НПП кафедри

13.40

14.28

36 годин
на тиждень
40 годин
на тиждень
48

13.00

14.00

1 година

Перерва на обід для постійного складу кафедри
* у передсвяткові дні кінець робочого дня о 16.30
Перший проректор з навчальної та методичної роботи
полковник служби цивільного захисту

О.О.Назаров

