КАФЕДРА
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
Кафедра загальновійськової та гуманітарної підготовки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців гуманітарного напрямку для
Збройних Сил України за військово-обліковими спеціальностями (ВОС): психологія, політологія, правове виховання, соціальна робота.
Випускники за гуманітарними ВОС мають бути підготовлені для проходження
військової служби на посадах заступника командира підрозділу по роботі з
особовим складом з урахуванням спеціалізації: військовий психолог, військовий
політолог, офіцер з правового виховання та військовий соціальний робітник.
Отримані знання, уміння та навички можуть застосовуватись як для професійної
діяльності у силових структурах, так і в цивільному житті.
Викладання навчальних дисциплін за вказаними ВОС здійснюється з
урахуванням сучасних вимог гуманітарної науки, військової справи та досвіду
бойових дій для професійної підготовки офіцерського складу Збройних Сил
України, з використанням всесвітнього досвіду підготовки військових фахівців, які
здатні впевнено працювати з людьми, своєчасно вирішувати їх професійні,
соціальні та інші проблеми.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Науково-педагогічні працівники
кафедри мають великий службовий та професійний досвід виконання обов’язків у
частинах та з’єднаннях різних видів та родів військ на певних посадах, з них:
заступник начальника штабу дивізій – начальник оперативного відділення - 1,
командир полку – 1, начальник штабу полку – 1, заступник командира частини по
роботі з особовим складом – 1, заступник командира підрозділу по роботі з
особовим складом – 1, а також досвід віськової служби у ВВНЗ: заступник
начальника факультету – 2, заступник начальника кафедри – 3.
Викладачі кафедри мають вищу військову освіту за фахом, значна частина з
них мають наукові ступені та наукові звання: докторів наук – 1, кандидатів наук – 5,
професорів – 1, доцентів – 3.
Серед науково-педагогічних працівників багато офіцерів, нагороджених
державними відзнаками за вміле керівництво й управління підрозділами та
частинами Збройних Сил.

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІ ТА ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
(ДЛЯ ВСІХ ВОС)
Крім підготовки за спеціальностями, студенти факультету
вивчають навчальні дисципліни:
СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – законодавство, за яким живуть усі
підрозділи, частини, з'єднання ЗСУ;
ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ – вивчає такі складові, як бойова
підготовка частин та підрозділів, бойова готовність, служба військ та військовоадміністративна діяльність, управління повсякденною діяльністю командирів
підрозділів;
СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА – надає знання студентам з
теорії стрільби, будови стрілецької зброї, прищеплює практичні навички у володінні
пістолетом, автоматом, кулеметом, а також практичні навички стрільби з
гранатомету та метанні навчально-імітаційних ручних гранат, які відпрацьовуються
під час проведення практичних занять і стрільб;
СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА – на заняттях відпрацьовуються стройові прийоми,
вміння керувати строями підрозділів. Дисципліна ефективно впливає на чітку
статуру, правильну ходу, уміння прийняти рішення;
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ – метою
дисципліни є ознайомлення студентів із сутністю виховної та соціальнопсихологічної роботи у військових підрозділах, озброєння їх знанням змісту та
особливостей виховного процесу в Збройних Силах України.

Заняття з навчальних дисциплін проводяться з урахуванням досвіду бойових
дій під час проведення антитерористичної операції, із застосуванням сучасного
активного методу аналізу конкретних ситуацій, який спонукає навчаємих до
глибинного мислення, підводить їх до прийняття самостійних рішень, що є
головним у підготовці офіцера.

Кафедра загальновійськової та гуманітарної підготовки
зробить з Вас
військового професіонала!

