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Puudub
Eesti Vabariigi kodakondsus, läbitud vanemallohvitseride
põhikursus (endine baaskursus), vähemalt 6 aastat
teenistust vanemallohvitserina, väeüksuse ülema positiivne
iseloomustus, KVPS personaliosakonna esildis kursusele
arvamiseks.
Õppekavale arvatakse KVÜÕA ülema käskkirjaga.
Puudub
Õppekava eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused
teenistuseks taktikalise tasandi staabiallohvitserina ning
üksuse instruktori ja kasvatajana.
Õppekava läbimise järel õppur:
1) teab Eesti laiapindse riigikaitse käsitlust;
2) täidab staabiallohvitseri teenistuskohustusi pataljoni ja brigaadi staabis;
3) teab üksuste väljaõppe ülesehituse põhimõtteid ja
rakendab neid väljaõppe korraldamisel;
4) loob ja lahendab õppesituatsioone;
5) koostab ja esitleb erinevaid teenistuslikke tekste ning
dokumente (analüüsid, plaanid, juhendid).
Auditoorium, maastik
Kursuse lõputunnistus
Puudub
Puuduvad
Õppekava koosneb järgmistest moodulitest:
1) üldjuhtimismoodul (104 tundi);
2) sõjaväelise juhtimise moodul (208 tundi);
3) pedagoogikamoodul (88 tundi).
Õppekava õppeainete läbimine on õppurile kohustuslik,
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Õppekava lõpetamise
tingimused

Lisainformatsioon

õppeained läbitakse vastavalt KVÜÕA Lahingukoolis
koostatud plaanidele.
Õppekava täitmiseks on vaja läbida õppeained 400
akadeemilise tunni mahus, osaleda õppetöös vähemalt 90%
ulatuses ja saada kõikides hinnatavates ainetes positiivne
tulemus. Õppekava läbimise kaasnevaks tingimuseks on
positiivne hinnang õppuri hoiakutele.
KVÜÕA kodulehekülg www.ksk.edu.ee

2

VANEMALLOHVITSERIDE KESKASTMEKURSUSE ÕPPEKAVA MOODULID, EESMÄRGID JA
ÕPIVÄLJUNDID

Maht
104 tundi
Eesmärk
Üldjuhtimise mooduli eesmärgiks on laiendada ja süvendada õppuri teadmisi
ning oskusi, mis toetavad teiste ainete omandamist kursusel ning arengut juhina
teenistuses.
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) teab väeüksuste rahuaegset töökorraldust;
2) oskab ennast argumenteeritult väljendada;
3) saab aru sõjaajaloo mõjust tänapäeva sõjapidamisele.
Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeaine põhiselt.
ÜLDJUHTIMISMOODUL

Kood
TO16.31
TO16.32
TO16.33

Õppeaine nimetus
Rahuaja üksuste administreerimine
Eneseväljendusõpetus
Sõjaajalugu

Maht
26 tundi
52 tundi
26 tundi

Hindamine
ME
ME
ME

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Hindamisviis
Hindamismeetod

TO16.31
Rahuaja üksuste administreerimine
26 tundi
Mitteeristav
Juhtumi analüüs, esitlus juhtimise seminaril, teenistusliku dokumendi
koostamine ja edastamine adressaadile.
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ettevalmistus teenistuseks
rahuaja pataljoni ja brigaadi staabis
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab rahuaja staapide töökorraldust, toimimispõhimõtteid ning
staabi personalile esitatavaid nõudeid ja ootusi;
2) oskab täita erinevate staabiosakondade allohvitseri ülesandeid;
3) oskab koostada ja vormistada erinevaid rahuaegseid dokumente
(distsiplinaarmenetluse otsus, -juurdlus, plaanid, kokkuvõtted,
tellimused, taotlused jmt).
Õppeaine kood
TO16.32
Eneseväljendusõpetus
Õppeaine nimetus
Maht
52 tundi
Hindamisviis
Mitteeristav
Hindamismeetod
Kirjalikud tööd, esitlus, teadusessee
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine
eesmärgiks
on
arendada
õppuri
korrektset
väljendusoskust, samuti oskust hinnata ja tõlgendada kogutud
informatsiooni, teha selle põhjal asjakohaseid järeldusi ning neid
argumenteeritult esitleda.
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Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine läbimise järel õppur:
1) koostab korrektseid kutsetöös vajalikke tekste ja esitlusi;
2) oskab teksti koostamisel lähtuda akadeemilistest nõuetest;
3) oskab esitleda ja põhjendada oma seisukohti avalikus
diskussioonis.

Õppeaine kood
TO16.33
Sõjaajalugu
Õppeaine nimetus
Maht
26 tundi
Hindamisviis
Mitteeristav
Hindamismeetod
Määratud teema/konflikti esitlus seminaril
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised olulistest
sõjalisest sündmustest, mis on mõjutanud sõjapidamise põhimõtteid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab olulisi sündmusi sõjaajaloos (uued relvasüsteemid,
rivistused, juhtimislahendused jmt), mis muutsid sõjapidamise
põhimõtteid;
2) analüüsib 20. sajandil toimunud lahinguid ja näeb seoseid
tänapäeva sõjapidamisega.

Maht
208 tundi
Eesmärk
Mooduli eesmärk on anda õppurile ettevalmistus teenistuseks väeüksuses
staabiallohvitserina sõjaaja ja kriisi tingimustes.
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) teab Eesti riigikaitse juhtimise ülesehitust ja erinevate institutsioonide rolle
laiapindse riigikaitse käsitluses;
2) teab tegevuspõhimõtteid relvajõudude kasutamisel erinevates kriisides;
3) teab staabitöö protseduure, juhtimispunktide ülesehitust ja töökorraldust;
4) oskab hinnata pataljoni ja seda toetavate vahendite/allüksuste
lahinguvõimet;
5) teab lahinguosiste jaotust ja kasutamise põhimõtteid ning rakendab neid
funktsioonide kohaselt;
6) oskab koostada erinevaid staabitöö dokumente.
Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeaine põhiselt.
SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MOODUL

Kood
TO16.34
TO16.35

Õppeaine nimetus
Eesti riigikaitse ja lahingutegevuse alused
Staabitöö

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Hindamisviis
Hindamismeetod
Õppeainete alaosad, maht,

Maht
91 tundi
117 tundi

TO16.34
Eesti riigikaitse ja lahingutegevuse alused
91 tundi
Mitteeristav
Kirjalik test
Puuduvad
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Hindamine
ME
ME

semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Eesti laiapindse
riigikaitse käsitlusest ja alused üksuste tegevuste planeerimiseks
erinevates kriisides.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab Eesti riigikaitse juhtimislahendusi rahu-, kriisi- ja sõjaajal,
erinevate
institutsioonide
ülesandeid,
võimeid
ja
tegevuspõhimõtteid
laiapindses
riigikaitses
(alates
mobiliseerimisest ja lõpetades demobilisatsiooniga);
2) teab mittesõjaliste ülesannete täitmise põhimõtteid ning sellega
seotud õiguslikke aluseid;
3) teab jalaväekompanii ja –pataljoni ning neid toetavate üksuste
võimeid ja nende kasutamise põhimõtteid erinevates tingimustes;
4) oskab hinnata tõenäolise vastase võimeid ja käitumist erinevates
tingimustes.

Õppeaine kood
TO16.35
Staabitöö
Õppeaine nimetus
Maht
117 tundi
Hindamisviis
Mitteeristav
Hindamismeetod
Kirjalik test ja sooritused staabiharjutustel.
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda teadmised ja oskused
staabitööprotseduuride
kasutamiseks
erinevate
olukordade
lahendamisel ja juhtimisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab staabi ja juhtimispunktide ülesehitust, funktsioone,
töökorraldust ja rolle lahingujuhtimisel;
2) teab staabitöö püsitoiminguid ning selgitab nende seotust otsuse
vastuvõtmise protsessis;
3) järgib staabitöö püsitoiminguid ning koostab ja kasutab
staabitööks ning lahingujuhtimiseks vajalikke dokumente.

Maht
88 tundi
Eesmärk
Mooduli eesmärk on anda õppurile ettevalmistus väljaõppe korraldamiseks
väeüksuses.
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) oskab planeerida ja läbi viia allüksuse väljaõpet vastavalt ette antud
tingimustele;
2) oskab korraldada väliharjutusi.
Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeaine põhiselt.
PEDAGOOGIKAMOODUL

Kood
TO16.36
TO16.37

Õppeaine nimetus
Allüksuse väljaõppe planeerimine
Väliharjutuste korraldamine

Maht
26 tundi
62 tundi
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Hindamine
ME
ME

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Hindamisviis
Hindamismeetod

TO16.36
Allüksuse väljaõppe planeerimine
26 tundi
Mitteeristav
Väljaõppe situatsiooni lahenduse (kursuse plaani) esitlus ja arutelu
seminaril.
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda teadmised ja oskused allüksuste
väljaõppe korraldamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab Eesti Kaitseväe väljaõpet reguleerivaid dokumente ja
süsteemse väljaõppemudeli põhimõtteid;
2) teab didaktilisi printsiipe ja erinevaid haridusteoreetilisi
(andragoogika ja sõjaväepedagoogika) põhiseisukohti;
3) rakendab regulatsioonide nõudeid ning hariduslikke põhimõtteid
väljaõppeplaanide koostamisel ja õppeprotsessi korraldamisel.
Õppeaine kood
TO16.37
Väliharjutuste korraldamine
Õppeaine nimetus
Maht
62 tundi
Hindamisviis
Mitteeristav
Hindamismeetod
Õppe- ja hindamisolukorra loomine väliharjutusel.
Õppeainete alaosad, maht, Puuduvad
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ettevalmistus kuni kompanii
suuruse üksuse väliharjutuse korraldamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab väliharjutuste korraldamise põhimõtteid;
2) oskab seada erinevate väliharjutuste eesmärke ja
hindamistingimusi;
3) oskab koostada väliharjutuseks vajalikke dokumente;
4) oskab tegutseda erinevates funktsioonides väliharjutust
korraldavas grupis (läbiviija, hindaja, vahekohus jmt).
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