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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про молодших командирів курсантських підрозділів 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – (далі – 

Положення) є нормативним документом, що регламентує затвердження, 

покладання обов’язків старшини курсу, заступника командира навчального 

взводу та командира відділення навчального взводу на найбільш підготовлених 

курсантів, із наданням їм права носіння відповідних знаків розрізнення.  

2. Положення затверджує знак розрізнення «старшого курсанта», з правом 

його носіння на території ЛДУБЖД. 

3. Положення розроблено з метою:  

 формування позитивного мікроклімату в курсантському середовищі;  

 організації внутрішніх комунікацій керівництва з перемінним 

складом Університету;  

 забезпечення якісного функціонування курсантських підрозділів 

(відділення, навчальний взвод, курс); 

 належної організації внутрішньої служби та дисципліни серед 

курсантів Університету; 

 виховання в курсантів почуття патріотизму, відповідальності за 

дотримання положень Конституції України, дисциплінованості, 

вірності присязі, Бойовому прапору, готовності до саможертовності 

в ім’я Батьківщини;  

 утвердження любові курсантів до Батьківщини, їх духовності, 

моральності, шанобливого ставлення до національних надбань 

Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності 

та звитяги борців за свободу та незалежність України як з 

історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із 

зовнішньою агресією;  

 формування в курсантів впевненості в правильності прийнятих 

управлінських рішень;  

 поширення досвіду рятування, прикладів мужності, пропаганда 

героїзму, взаємодопомоги;  

 пропаганда здорового способу життя;  

 забезпечення культурологічних потреб курсантів, організація 

їхнього відпочинку і дозвілля;  

 сприяння в організації забезпечення духовних потреб курсантів 

(душпастирська опіка).  

 

II. ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ ТА ПОКЛАДАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ  

МОЛОДШИХ КОМАНДИРІВ  

Для покладання виконання обов’язків молодших командирів курсантських 

підрозділів призначаються особи, з числа курсантів Університету, які проявили 

лідерські якості, та є прикладом у навчанні, дисциплінованості, зразком у 

морально-етичному аспекті. 

Покладання (позбавлення) обов’язків з правом носіння знаку розрізнення 

«старшого курсанта» здійснюється за поданням начальників курсів, із 



погодженням начальників навчально-наукових інститутів, проректора зі 

стратегічного планування та контролю, проректора по роботі з персоналом. 

Старшина курсу, заступник командира навчального взводу та командир 

відділення навчального взводу призначаються для виконання обов’язків з 

правом носіння знаку розрізнення старшого курсанта і звільняються з неї 

наказом ректора. На погоні старший курсант матиме нашиту літеру «К» із 5мм 

полосою під нею. 

 
 

Для виконання обов’язків старшини курсу призначається курсант, із числа 

перемінного складу курсу, що позитивно характеризується керівництвом 

навчально-наукового інституту за погодженням психолога. 

Для виконання обов’язків заступника командира навчального взводу 

призначається курсант, із числа перемінного складу взводу даного курсу, що 

позитивно характеризується керівництвом навчально-наукового інституту за 

погодженням психолога. 

Для виконання обов’язків командира відділення навчального взводу 

призначається курсант, із числа перемінного складу відділення даного взводу, 

що позитивно характеризується керівництвом навчально-наукового інституту за 

погодженням психолога. 

 

III.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ МОЛОДШИХ КОМАНДИРІВ 

КУРСАНТСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Старшина курсу 

Старшина курсу підпорядковується начальнику курсу інституту. Він є 

прямим начальником перемінного складу курсу.  

Старшина курсу відповідає за правильне несення служби перемінним 

складом, дисципліну та підтримання внутрішнього порядку на курсі, за 

зберігання і належне використання майна курсу. 

Старшина курсу зобов’язаний: 

 розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати 

черговість нарядів старших курсантів; 

 забезпечити контроль за неухильним виконанням своїх обов’язків  

черговим і днювальними курсу; 

 володіти інформацією про особовий склад курсу (прізвище, строк 

служби, спеціальність, особистісні якості, родинний стан, 

соціальний статус), і піклуватися про підлеглих;  



 вимагати від перемінного складу курсу дотримання дисципліни та 

розпорядку дня, негайно доповідати начальнику курсу про випадки 

порушення дисципліни серед особового складу; 

 здійснювати огляд та представляти черговому по університету 

команду призначену від курсу для виконання завдань за межами 

розташування університету;  

 проводити ранковий огляд та вечірню перевірку курсу, призначати 

черговий розрахунок на випадок тривоги і пожежі; 

 інформувати чергового по університету через чергового по курсу про 

відсутніх на вечірній перевірці та самовільно відсутніх; 

 стежити та здійснювати контроль за наявністю матеріальних засобів 

курсу, їх правильним зберіганням та експлуатацією; 

 дбати про наявність матеріалів для ремонту речового майна 

особовим складом курсу; 

 організовувати утримання в чистоті і порядку приміщень курсу та 

ділянки території закріпленої  за курсом, керувати їх загальним 

прибиранням; 

 формувати список курсантів, котрі йтимуть у звільнення та 

відпустки; 

 суворо дотримуватися законності у службовій діяльності. 

 

Заступник командира навчального взводу 

Заступник командира навчального взводу підпорядковується старшині 

курсу. Він є прямим начальником перемінного складу навчального взводу. 

Заступник командира навчального взводу відповідає за успішне виконання 

навчальним взводом завдань за призначенням, дисципліну, внутрішній порядок 

та правильне несення служби особовим складом навчального взводу.  

Заступник командира навчального взводу зобов’язаний: 

 своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад 

зразкового виконання службового обов’язку, опанування 

навчальною програмою; 

 підтримувати особовий склад навчального взводу в постійній 

готовності до дій за призначенням;  

 керувати проведенням самостійної підготовки та забезпечувати 

підтримання дисципліни під час проведення занять з особовим 

складом навчального взводу; 

 проводити тренування, спрямовані на поліпшення стройової 

виправки та посилення фізичної витривалості; 

 призначити курсантів у наряди на службу та вести лист нарядів 

навчального взводу;  

 стежити за додержанням дисципліни і правильним несенням служби 

командирами відділень та особовим складом навчального взводу; 

 знати прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, рік 

народження, особистісні якості, рід занять перед службою, родинний 

стан, успіхи й недоліки в підготовці; 



 дбати про підлеглих і знати їх потреби, доповідати командиру 

навчального взводу про всі прохання підлеглих, заохочення, 

провини й накладені стягнення; 

 утримувати в належному стані майно навчального взводу, суворо 

стежити за його наявністю; 

 дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх 

прибирання, вимагати від підлеглих охайного утримання постелі, 

обмундирування і взуття; 

 проводити ранковий огляд та постійно знати наявність особового 

складу, місце його перебування і чим він займається; 

 стежити за своєчасністю дрібного ремонту речового майна особовим 

складом взводу; 

 залишаючись за командира навчального взводу чи старшини курсу, 

виконувати їх обов’язки; 

 суворо дотримуватися законності у службовій діяльності.  

 

Командир відділення навчального взводу 

Командир відділення навчального взводу підпорядковується заступнику 

командира навчального взводу та старшині курсу. Він є безпосереднім 

начальником особового складу відділення. Командир відділення навчального 

взводу відповідає за успішне виконання відділенням завдань, дисципліну, 

стройову підготовку й фізичну витривалість, охайний вигляд підлеглих. 

Командир відділення навчального взводу зобов’язаний: 

 своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад 

зразкового виконання службового обов’язку, опанування 

навчальною програмою; 

 забезпечувати підтримання дисципліни у відділенні під час 

проведення самостійної підготовки та занять; 

 дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх потреби, 

вимагати від них дотримання дисципліни 

 знати прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, день 

народження, віросповідання, особистісні якості й захоплення, рід 

занять перед службою, родинний стан, успіхи й недоліки у службі; 

 стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім 

порядком у відділенні, додержанням підлеглими правил особистої 

гігієни і носіння форменого одягу, правил безпеки; 

 проводити ранковий огляд особового складу відділення, постійно 

володіти інформацією де перебувають і що роблять підлеглі; 

 своєчасно доповідати заступнику командира навчального взводу про 

захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини, 

а також про накладені стягнення;  

 суворо дотримуватися законності у службовій діяльності. 

 

IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 



1.2. Положення затверджується наказом ректора та вступає в силу з 

моменту видачі наказу. 

1.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої 

ради ЛДУБЖД. 

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом ректора 

або за рішенням вченої ради ЛДУБЖД. 

 

 

 


